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Εισαγωγή 
 

Αντικείµενο της εργασίας αυτής είναι το πρόβληµα της αξιολόγησης του 
µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο και η σύνδεσή του µε τις ιστορικές, 
εκπαιδευτικές και κοινωνικές του συνιστώσες µε σκοπό τη διαµόρφωση και 
διατύπωση πρότασης για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στη 
βαθµίδα αυτή. 
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού τίθενται οι εξής επιµέρους στόχοι: 
1.  Η κατανόηση και κριτική παρουσίαση της αξιολόγησης της επίδοσης, 

καθώς και των λειτουργιών και των προβληµάτων που συνδέονται µε αυτήν, 
µε ιδιαίτερη έµφαση στη βαθµολογία των µαθητών. 

2. Η διερεύνηση της θεωρίας και της πράξης της περιγραφικής 
αξιολόγησης (αρχές, στόχοι, λειτουργίες, προϋποθέσεις, µέθοδοι, µέσα κ.λπ.), 
η παρουσίαση των αποτελεσµάτων σχετικών ερευνών και η κριτική αποτίµησή 
τους. 

3. Η συστηµατική µελέτη και η κριτική ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης 
των συστηµάτων αξιολόγησης του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο µε 
ιδιαίτερη έµφαση στις µεταρρυθµιστικές επιδιώξεις από το 1977 µέχρι και το 
1994, οπότε και επιχειρείται για πρώτη φορά και στην Ελλάδα η εισαγωγή 
κάποιας µορφής περιγραφικής αξιολόγησης.  

4. Η κριτική παρουσίαση τόσο της µεθόδευσης εισαγωγής της 
περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο, όσο και του 
ισχύοντος συστήµατος αξιολόγησης στη βαθµίδα αυτή.  

5. Η σύνδεση του προβλήµατος της αξιολόγησης του µαθητή στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο και ιδίως των αλλεπάλληλων αλλαγών των συστηµάτων 
αξιολόγησης µε τις ευρύτερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές συνθήκες (π.χ. 
εκπαιδευτική πολιτική, στάση των συνδικαλιστικών φορέων των δασκάλων, 
αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις που εκφράζονται στον δηµόσιο διάλογο, 
"κουλτούρα" του ελληνικού σχολείου και η θέση της αξιολόγησης, ερευνητικά 
δεδοµένα, κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες και διεθνείς εξελίξεις και 
επιρροές). 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, το κεντρικό ερώτηµα που απασχολεί την 
παρούσα εργασία είναι: µε βάση (α) την παιδαγωγική θεωρία και έρευνα 
σχετικά µε την αξιολόγηση, (β) τις αρχές και λειτουργίες της περιγραφικής 
αξιολόγησης, (γ) την σκοποθεσία, τη δοµή, τη λειτουργία του ελληνικού 
∆ηµοτικού Σχολείου, καθώς και το ισχύον σύστηµα της αξιολόγησης του 



µαθητή και (δ) τις ιδιαιτερότητες των παιδιών της συγκεκριµένης βαθµίδας, 
ποιο θα ήταν το καταλληλότερο σύστηµα αξιολόγησης;  

 
Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας επιδιώκεται η εννοιολογική 

αποσαφήνιση βασικών όρων, εξετάζεται η αξιολόγηση της επίδοσης σε ένα 
γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο, η ιστορική της εξέλιξη, η σύνδεσή της µε την 
αρχή τις επίδοσης και τις κοινωνικές της λειτουργίες και προσδιορίζονται οι 
λειτουργίες και τα κριτήρια µιας παιδαγωγικά προσανατολισµένης 
αξιολόγησης. Ιδιαίτερη σηµασία αποδίδεται στην κριτική, στα ερευνητικά 
δεδοµένα και στα προβλήµατα που σχετίζονται µε τη βαθµολογία στο σχολείο 
καθώς και στις γενεσιουργές αιτίες των προβληµάτων αυτών. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται κριτικά η θεωρία και η πράξη της 
περιγραφικής αξιολόγησης µε βάση τις σχετικές εµπειρίες εφαρµογής και τα 
ερευνητικά δεδοµένα σε διεθνές επίπεδο. Το αντικείµενο περιορίζεται στο 
χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου και προσδιορίζεται µε βάση την παιδαγωγική 
θεωρία, προκειµένου να αναδειχτούν οι αρχές, οι σκοποί, τα στάδια, τα 
πλεονεκτήµατα αλλά και τα προβλήµατα της περιγραφικής αξιολόγησης και η 
σύνδεσή της µε την οργάνωση της διδασκαλίας και τους σκοπούς και στόχους 
του ∆ηµοτικού Σχολείου. Μεγάλο µέρος αυτού του κεφαλαίου καταλαµβάνει η 
παρουσίαση και κριτική αποτίµηση των εµπειρικών ερευνών σχετικά µε την 
περιγραφική έκθεση του µαθητή, τις απόψεις και στάσεις των εµπλεκοµένων 
καθώς και τα αποτελέσµατα της σύγκρισης τάξεων µε και χωρίς βαθµούς. ∆εν 
παραλείπεται και µία συνοπτική παρουσίαση των προσπαθειών εφαρµογής της 
περιγραφικής αξιολόγησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 

Η αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο αποτελεί το 
αντικείµενο διερεύνησης του τρίτου κεφαλαίου. Αρχικά επιδιώκεται µια 
γενικότερη παρουσίαση και αποτίµηση των προβληµάτων της ελληνικής 
εκπαίδευσης καθώς και της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αξιολόγηση. Στη 
συνέχεια εξετάζεται ιστορικά η εξέλιξη των συστηµάτων αξιολόγησης από την 
ίδρυση του ελληνικού κράτους µέχρι το 1994. Το ενδιαφέρον της έρευνας 
εστιάζεται στην περίοδο από τις αρχές της Μεταπολίτευσης έως το 1994, λόγω 
των αλλεπάλληλων και σηµαντικών αλλαγών που επιχειρούνται στον τοµέα 
της αξιολόγησης κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Οι αλλαγές αυτές 
κατανοούνται, ερµηνεύονται και παρουσιάζονται µέσα από την εξέταση και 
συνεκτίµηση πολλών και αλληλεξαρτώµενων παραγόντων οι οποίοι 
επηρεάζουν τον τρόπο αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αφιερώνεται στην προσπάθεια εισαγωγής της 
περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο. Η µεθόδευση 



εισαγωγής των µέτρων και η τελική τους κατάληξη, τα αίτια και οι συνέπειες 
της αποτυχίας αυτής της προσπάθειας (1994-95), οι ευθύνες της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και του συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων, ο δηµόσιος 
διάλογος και τέλος οι αντιδράσεις αυτής της περιόδου αποτελούν βασικά 
σηµεία της ανάλυσης και κριτικής που επιχειρείται.  

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας επιδιώκεται αρχικά µία 
σύνοψη και ανασύνθεση των βασικών σηµείων από τα προηγούµενα κεφάλαια 
και στη συνέχεια η διατύπωση µιας διαφορετικής πρότασης για την εφαρµογή 
της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Το κεφάλαιο 
ολοκληρώνεται µε την παρουσίαση των προϋποθέσεων επιτυχούς εφαρµογής 
και των προοπτικών της περιγραφικής αξιολόγησης.  

 
Η επιλογή του θέµατος σχετίζεται άµεσα µε την προσωπική µου εµπειρία 

ως δασκάλου, µε τους προβληµατισµούς µου για το ρόλο της βαθµολογίας, το 
νόηµά της και τη σηµασία της για την εκπαιδευτική πράξη γενικότερα και 
ειδικότερα για τους µαθητές. Στους προβληµατισµούς αυτούς εντάσσεται και 
µια πρώτη "ερασιτεχνική" προσπάθεια εφαρµογής της περιγραφικής 
αξιολόγησης (Α΄ τάξη, σχολ. έτος 1992-93) µε θετικά αποτελέσµατα , τα οποία 
έδωσαν την ώθηση για τη θεωρητική διερεύνηση του θέµατος. 

Η επιλογή αιτιολογείται και από τις συνεχείς και αλλεπάλληλες 
επιδιώξεις της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων να εισαγάγει ένα "νέο" σύστηµα 
αξιολόγησης του µαθητή, µε αποκορύφωµα την αποτυχηµένη προσπάθεια του 
1994/95 να εφαρµοστεί η περιγραφική µορφή αξιολόγησης και στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο. Οι απανωτές απόπειρες αναθεώρησης και βελτίωσης των 
συστηµάτων αξιολόγησης από το 1977 µέχρι σήµερα θυµίζουν σε µεγάλο 
βαθµό τις γενικότερες µεταρρυθµιστικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος από τις αρχές του αιώνα µέχρι πρόσφατα, τις 
αντιµεταρρυθµιστικές τάσεις, τις ανεκπλήρωτες προσδοκίες, την αδυναµία 
εφαρµογής ή ολοκλήρωσης των καινοτοµιών και την ακύρωσή τους στην 
πράξη. Αυτές οι συνεχείς προσπάθειες µεταρρύθµισης του συστήµατος 
αξιολόγησης έχουν πολλαπλές επιπτώσεις στην εκπαιδευτική πράξη, 
δηµιουργούν κλίµα ανασφάλειας και αναστάτωσης στον εκπαιδευτικό κόσµο 
και τους άµεσα ενδιαφερόµενους (γονείς, µαθητές) και οδηγούν στην έντονη 
πολιτικοποίηση και ιδεολογικοποίηση του προβλήµατος της αξιολόγησης, 
γεγονός που αποβαίνει συχνά εις βάρος της νηφάλιας επιστηµονικής 
διερεύνησης. Αξιοσηµείωτη είναι και η ποικιλία των εµπλεκοµένων στην 
προβληµατική της αξιολόγησης του µαθητή: δάσκαλοι, γονείς, µαθητές, 



συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών, κόµµατα, δηµοσιογράφοι, 
διανοούµενοι, κρατικά εκπαιδευτικά επιτελεία και βέβαια εκπρόσωποι του 
επιστηµονικού κόσµου. 

 Όχι µόνο για τους µαθητές και τους γονείς αλλά και για τους δασκάλους 
η "βαθµολόγηση του µαθητή" αποτελεί ένα µεγάλο φορτίο και ταυτόχρονα µια 
συνεχή αιτία τριβών και διατάραξης της σχέσης σχολείου - οικογένειας. Η 
µεγάλη σηµασία που αποδίδουν οι γονείς και γενικότερα ο πληθυσµός στην 
αξία των βαθµών σχετίζεται µε τον κοινωνικό τους ρόλο και τη δυνατότητά 
τους να προσφέρουν µέσω της σχολικής επιτυχίας πρόσβαση στην ανώτερη 
εκπαίδευση και τελικά επαγγελµατική και κοινωνική αποκατάσταση και 
καταξίωση. Η αξιολόγηση ως πρόβληµα συνδέεται όχι µόνο µε την κοινωνική 
επιλεκτική λειτουργία του σχολικού θεσµού και το θέµα της ισότητας των 
ευκαιριών στην εκπαίδευση αλλά και µε τις πολλαπλές, αρνητικές ψυχολογικές 
επιπτώσεις στην προσωπικότητα του µαθητή (άγχος, φόβος των εξετάσεων, 
ανταγωνισµός, εγωισµός κ.ά.π.). 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες η "λύση" του προβλήµατος της αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο προσανατολίζεται στην αποµάκρυνση από τους βαθµούς και τις 
παραδοσιακές εξετάσεις και στην εισαγωγή µιας ποιοτικής - διαµορφωτικής 
αξιολόγησης µε περιγραφική µορφή µε παράλληλη ανανέωση της 
παραδοσιακής διδακτικής πράξης. Παρά τις διαφορετικές εκπαιδευτικές και 
γενικότερες συνθήκες που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, η ιδέα εισαγωγής της 
περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο µε τρόπο που να 
παίρνει υπόψη τις ελληνικές ιδιοµορφίες, αποτέλεσε και αποτελεί µια 
πρόκληση για την πραγµατοποίηση αυτής της µελέτης.  

 
Η εργασία περιορίζεται στο χώρο του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου και 

δεν επιδιώκει την περιγραφή ή διερεύνηση του συστήµατος αξιολόγησης 
άλλων βαθµίδων. Στο βαθµό που οι αλλαγές σε µία βαθµίδα επηρεάζουν την 
άλλη, ή στο βαθµό που κρίνεται απαραίτητο να αναδειχτούν συνάφειες και 
γενικότερα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής, τότε γίνονται συγκεκριµένες 
προεκτάσεις. 

Η ιστορική εξέλιξη των συστηµάτων αξιολόγησης από την ίδρυση του 
ελληνικού κράτους µέχρι τις αρχές της µεταπολίτευσης παρουσιάζεται 
συνοπτικά, κυρίως από δευτερεύουσες πηγές και λιγότερο από πρωτογενείς 
πηγές. Μια διεξοδική περιγραφή και ανάλυση αυτής της περιόδου ως προς το 
θέµα της αξιολόγησης δεν εµπίπτει στη θεµατική της παρούσας µελέτης. 
Αντίθετα, η παρουσίαση και η διερεύνηση των µεταρρυθµιστικών επιδιώξεων 



από το 1977 µέχρι σήµερα είναι πολύπλευρη και διεξοδική και µε τον τρόπο 
αυτό η παρούσα  εργασία πιστεύουµε ότι συµβάλλει στην ανασύνθεση της 
ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης. 

 
Από µεθοδολογική άποψη η παρούσα εργασία ακολουθεί το 

"ερµηνευτικό παράδειγµα" και η διερεύνηση του θέµατος επιχειρείται µε βάση 
την ερµηνευτική και τη φαινοµενολογική µέθοδο1. Η επιλογή του 
συγκεκριµένου αντικειµένου για διερεύνηση, η πρόθεση δηλαδή να µελετηθεί 
συστηµατικά και πολύπλευρα το πρόβληµα της αξιολόγησης του µαθητή στο 
ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο και να κατανοηθεί µέσα από την ιστορική του 
εξέλιξη, προκειµένου να εξεταστεί η δυνατότητα διαµόρφωσης και 
διατύπωσης µιας πρότασης περιγραφικής αξιολόγησης, επιβάλλει τον 
προσδιορισµό, την "ερµηνεία" και την κατανόηση µιας σειράς παραγόντων και 
συνθηκών, απαραίτητων για την επιτυχή εφαρµογή της. Επιβάλλει δηλαδή τη 
σύλληψη του νοήµατος της αξιολόγησης και κατά συνέπεια της περιγραφικής 
αξιολόγησης, τη διερεύνηση της ιστορικότητας του προβλήµατος και των 
ευρύτερων εκπαιδευτικών και κοινωνικοπολιτιστικών παραµέτρων που 
επηρέασαν και εξακολουθούν να επηρεάζουν τον χαρακτήρα της αξιολόγησης 
του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Κατά συνέπεια, η πολυπλοκότητα και το 
πλήθος των παραγόντων που πρέπει να µελετηθούν και να συνεκτιµηθούν, 
προκειµένου να διαµορφωθεί µια εναλλακτική πρόταση αξιολόγησης του 
µαθητή προσαρµοσµένη στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού ∆ηµοτικού 
Σχολείου, υπαγορεύουν και την προτίµηση µας στο ερµηνευτικό µεθοδολογικό 
παράδειγµα.  

Η ερευνητική προσέγγιση του προβλήµατος στηρίζεται στην ερµηνευτική 
µέθοδο τόσο µε τη στενή έννοια του όρου (µέθοδος ερµηνείας κειµένων) όσο 
και µε την ευρεία έννοια ("τέχνη της κατανόησης" ενός φαινοµένου). Και στις 
δύο περιπτώσεις το προς διερεύνηση "σηµείο", το αντικείµενο δηλαδή της 
ερµηνείας (στη συγκεκριµένη περίπτωση η αξιολόγηση του µαθητή) γίνεται 
κατανοητό µέσα από διεργασίες "ανώτερης κατανόησης", που σηµαίνει 
κατανόηση του νοήµατος µέσα από τις ευρύτερες συνάφειές του.   

Με τη στενή έννοια της µεθόδου η κατανόηση της υπάρχουσας 
καταγεγραµµένης γνώσης και εµπειρίας γίνεται µε βάση τον ερµηνευτικό 
κύκλο, δηλαδή µέσα από µια συνεχή νοητική πορεία από το µέρος προς το όλο, 
από το ειδικό προς το γενικό, και αντίστροφα, έτσι ώστε το µέρος να 

                                           
1βλ. Klafki, W, 1971:351κ.κ.,Danner, H., 1979, Wulf, Chr.. 1983, Πυργιωτάκης, Ι., 1982 και 1996:29 
κ.κ., Kuhn, Th., 1987, Reble, A., 1990:536-589, Ξωχέλλης, Π., 1997, Carp, W./Kemmis, St., 1997. 
 



κατανοείται και ενδεχοµένως να διορθώνεται από το όλο, ενώ ταυτόχρονα το 
όλο κατανοείται και καθορίζεται από το µέρος. Τελικός ουτοπικός στόχος 
αυτής της διαρκούς κίνησης είναι η εκµηδένιση της "ερµηνευτικής διαφοράς". 
Με τον τρόπο αυτό η προκατανόησή µας για το συγκεκριµένο πρόβληµα 
διευρύνεται µέσω της µελέτης και κατανόησης του κειµένου, η διευρυµένη 
προκατανόηση οδηγεί σε µια καλύτερη κατανόησή του κ.ο.κ.  

Κατά έναν παρόµοιο τρόπο το συγκεκριµένο πρόβληµα της αξιολόγησης 
του µαθητή αντιµετωπίζεται ταυτόχρονα ως µέρος αλλά και ως όλο. Από τη 
µια πλευρά η αξιολόγηση ως µέρος εµπίπτει στο ενιαίο σύνολο των 
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, οι οποίες µε τη σειρά τους εντάσσονται 
σε ένα ευρύτερο όλο που είναι η συγκεκριµένη βαθµίδα (∆ηµοτικό Σχολείο) 
εντός της οποίας λειτουργούν. Η βαθµίδα αυτή, εκτός από όλο, αποτελεί µέρος 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο επίσης είναι ένα υποσύστηµα του 
ευρύτερου κοινωνικού συστήµατος. Με βάση τη συλλογιστική αυτή τα αίτια 
και οι συνέπειες των αλλεπάλληλων αλλαγών της αξιολόγησης του µαθητή στο 
∆ηµοτικό Σχολείο µπορούν να κατανοηθούν µόνο µέσα από τη µελέτη και 
συνεξέταση ποικίλων αλληλεξαρτώµενων παραγόντων (π.χ. εκπαιδευτική 
πολιτική για την αξιολόγηση, δοµικές αλλαγές του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος, θέσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, επιδίωξη µιας 
γενικότερης "εσωτερικής µεταρρύθµισης" στο σχολείο, δηµόσιος διάλογος, 
εκπαιδευτική θεωρία και έρευνα, επιρροές λόγω κοινωνικο-οικονοµικών και 
εκπαιδευτικών µεταβολών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο κ.ά.π).  

Από την άλλη όµως, η αξιολόγηση εξετάζεται και ως όλο, το οποίο 
απαρτίζεται από επιµέρους στοιχεία, όπως είναι ο προσδιορισµός των στόχων 
(τι θα αξιολογήσω), η παρατήρηση/εξέταση (µε ποιο τρόπο θα διαπιστώσω 
αυτό που θέλω να αξιολογήσω), η καταγραφή και αξιολόγηση των 
παρατηρήσεων και διαπιστώσεων (πως και µε ποιο κριτήριο θα αξιολογήσω), 
η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης (µε ποιο τρόπο και σε 
ποιον). Συνήθως το πρόβληµα τόσο της κριτικής που ασκείται σε ένα 
συγκεκριµένο σύστηµα αξιολόγησης όσο και των προτάσεων που κατατίθενται 
για την αναµόρφωσή του είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος στο 
τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης, δηλαδή στην ανακοίνωση (βαθµοί, 
γράµµατα κ.λπ.) και όχι στην συνολική αξιολογική διαδικασία και τη σύνδεσή 
της µε τη διδασκαλία και µάθηση ή άλλους ρυθµιστικούς παράγοντες. Συχνά 
επίσης, η διερεύνηση του προβλήµατος της αξιολόγησης του µαθητή 
διεξάγεται ανεξάρτητα από τη συγκεκριµένη βαθµίδα και τις ιδιαιτερότητές 
της και άσχετα µε τη δοµή και λειτουργία της βαθµίδας αυτής σε σχέση µε το 
εκπαιδευτικό σύστηµα και τις συνισταµένες του.  



Η θεώρηση της αξιολόγησης ως µέρος και ταυτόχρονα ως όλο επιτρέπει 
από µεθοδολογική άποψη τόσο την ένταξή του αντικειµένου στα 
"συµφραζόµενα" και στην "ιστορικότητά" του όσο και τη φαινοµενολογική 
του προσέγγιση, δηλαδή την περιγραφή φαινοµένων της παιδαγωγικής 
πραγµατικότητας χωρίς προκαταλήψεις και προϊδεασµούς. Ένταξη του 
προβλήµατος στα "συµφραζόµενα" σηµαίνει συσχέτιση µε τις γενικότερες 
εκπαιδευτικές και κοινωνικοπολιτιστικές συνθήκες µέσα στις οποίες 
εµφανίζεται καθώς και µε τη µέχρι τώρα ιστορική του εξέλιξη, προκειµένου να 
διαφωτιστεί και να κατανοηθεί πληρέστερα. Η µελέτη του παρελθόντος 
κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του παρόντος, δεδοµένου 
ότι η σηµερινή σκέψη και δράση καθορίζεται αποφασιστικά από το παρελθόν.  

Η φαινοµενολογική προσέγγιση στηρίζεται στην αρχή "στροφή στα ίδια 
τα πράγµατα", επιδιώκει δηλαδή τη σύλληψη της ουσίας των πραγµάτων µέσω 
της "αναγωγής". Αναγωγή σηµαίνει την επιδίωξη να αποµονωθούν τα 
επουσιώδη στοιχεία από την ουσιώδη δοµή του πράγµατος. Τα στοιχεία που 
αποτελούν σταθερές δοµές µένουν αµετάβλητα και αντιστέκονται σε 
χωροχρονικές αλλαγές, αποτελούν την ουσία του φαινοµένου που εξετάζουµε. 
Για παράδειγµα, η "σύλληψη" του νοήµατος των κριτηρίων αξιολόγησης (βλ. 
νόρµες αναφοράς), µε βάση τα οποία αξιολογεί ο δάσκαλος, µπορεί να γίνει 
φαινοµενολογικά, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η ουσία τους ανεξάρτητα από 
συγκεκριµένες συνθήκες και προϋποθέσεις. Ωστόσο, για τη βαθύτερη 
κατανόησή τους, για τον προσδιορισµών των αιτίων, των επιπτώσεων και των 
προβληµάτων που εµφανίζονται σε συγκεκριµένες περιστάσεις µάθησης και 
αξιολόγησης απαιτείται η κριτική ανάλυση όλων των διαθέσιµων πηγών και 
γνώσεων, δηλαδή η ερµηνευτική προσέγγιση.  

Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η χρήση και των δύο αυτών µεθόδων, η 
συµπλήρωση της µιας µε την άλλη, µε την έννοια ότι η ερµηνευτική 
προσέγγιση προϋποθέτει τη φαινοµενολογική. Προκειµένου, για παράδειγµα, 
να διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρµογής της περιγραφικής αξιολόγησης στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, απαιτείται σε ένα πρώτο επίπεδο η κατανόηση της 
περιγραφικής αξιολόγησης µε φαινοµενολογικό τρόπο και σε ένα δεύτερο η 
ερµηνευτική προσέγγιση όλων των παραγόντων και συνθηκών, οι οποίες 
επηρεάζουν την επιτυχή εφαρµογή της, του συνολικού δηλαδή πλαισίου µέσα 
στο οποίο εντάσσεται και λειτουργεί η αξιολόγηση του µαθητή.  

Εκτός από την κατανόηση του προβλήµατος στόχος της εργασίας είναι 
και η κατανοητή παρουσίασή του, έτσι ώστε να εκπληρώνεται η αρχή της 
λογικής διϋποκειµενικότητας και οι προτάσεις που διατυπώνονται να 
αποτελούν αντικείµενο ελέγχου µε βάση τον ορθό λόγο. Έναυσµα της 



συνθετικής αυτής µελέτης αποτελεί ένα πρόβληµα της εκπαιδευτικής πράξης 
(αξιολόγηση του µαθητή) και τελική κατάληξη η υπόδειξη "λύσης" για τη 
βελτίωση της πράξης.  

 
Στην ελληνική βιβλιογραφία ο όρος αξιολόγηση κατέχει ίσως την πιο 

περίοπτη θέση και φαίνεται να απασχολεί έντονα όλους τους εµπλεκοµένους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Βέβαια, ο όρος µε τη γενική του έννοια δεν 
παραπέµπει µόνον στον µαθητή, αλλά και στον εκπαιδευτικό, σε παράγοντες 
και συντελεστές της εκπαίδευσης, καθώς και στο εκπαιδευτικό σύστηµα στο 
σύνολό του. Έτσι, συχνά γίνεται λόγος για αξιολόγηση του µαθητή, του 
δασκάλου, του εκπαιδευτικού έργου, του εκπαιδευτικού συστήµατος, των 
αναλυτικών προγραµµάτων, της εκπαιδευτικής πολιτικής κ.ο.κ. Στον τοµέα της 
αξιολόγησης εµπίπτει και η διαδικασία εισαγωγής των αποφοίτων του Λυκείου 
στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας. 

Η έντονη ενασχόληση µε την αξιολόγηση διαπιστώνεται από το πλήθος 
συνεδρίων και ηµερίδων που πραγµατοποιούνται µε το θέµα αυτό, από την 
πολύ εκτεταµένη επιστηµονική βιβλιογραφία, από πολλά δηµοσιεύµατα και 
επιστολές στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο, από τις αντιδράσεις και 
κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών και των µαθητών, από το πλήθος νόµων, 
(σχεδίων) προεδρικών διαταγµάτων και επανειληµµένων ερµηνευτικών 
εγκυκλίων του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες αντανακλούν σε µεγάλο βαθµό 
τις συνεχείς αλλαγές στον τοµέα αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο κατά τα 
τελευταία 30 χρόνια. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και οι τρεις βασικοί 
τοµείς της εκπαιδευτικής αξιολόγησης (µαθητή, εκπαιδευτικού και εισαγωγή 
στα Α.Ε.Ι.) χαρακτηρίζονται από αλλεπάλληλες αλλαγές ή ανεκπλήρωτες 
προσπάθειες αλλαγής κατά τα τελευταία χρόνια. Και είναι βέβαια 
αναµενόµενο το γεγονός ότι κάθε αλλαγή που επιχειρείται ή εξαγγέλλεται 
σηµατοδοτεί µια ακόµη "βιβλιογραφική έκρηξη".  

Κάθε φορά δηλαδή που ανακοινώνεται ή εισάγεται µια νέα ρύθµιση για 
την αξιολόγηση ανοίγει ένας κύκλος συζήτησης και αντιπαράθεσης, ο οποίος 
εκφράζεται µε άρθρα ή επιφυλλίδες στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο και 
βέβαια σε εκπαιδευτικά περιοδικά. Πολλά από αυτά τα κείµενα που 
δηµοσιεύονται  αποτελούν µια "απάντηση", άλλοτε θετική και άλλοτε 
αρνητική, στις σχεδιαζόµενες ή επιχειρούµενες αλλαγές του συστήµατος 
αξιολόγησης από την εκπαιδευτική µας πολιτική. Στο δηµόσιο αυτό διάλογο 
συµµετέχουν πολύ συχνά εκτός των παιδαγωγών και πολλοί δάσκαλοι, πρώην 
επιθεωρητές, σχολικοί σύµβουλοι, φοιτητές Παιδαγωγικής, διανοούµενοι, 
επιστήµονες, δηµοσιογράφοι και δηµοσιολόγοι, γονείς κ.ά. Αρκετά από αυτά 



τα κείµενα εκφράζουν σε µεγάλο βαθµό προεπιστηµονικές απόψεις ή 
παραδοσιακές παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές.  

Αν και από το 1988 µέχρι σήµερα η αξιολόγηση του µαθητή φαίνεται να 
απασχολεί την εκπαιδευτική πολιτική όχι µόνον ως εσωτερική υπόθεση της 
σχολικής τάξης αλλά και ως εξωτερική διαδικασία για τη συνολική 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων, εντούτοις η δεύτερη αυτή 
διάσταση δεν φαίνεται να απασχολεί σοβαρά την εκπαιδευτική και 
επιστηµονική κοινότητα. Από την άλλη, οι απανωτές αλλαγές των συστηµάτων 
αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο από το 1977 µέχρι πρόσφατα 
έχουν προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων, συζητήσεων, αντιπαραθέσεων και 
επιστηµονικών µελετών και εµπειρικών ερευνών. 

Στην σχετική µε την αξιολόγηση του µαθητή βιβλιογραφία το ενδιαφέρον 
πολλών µελετητών επικεντρώνεται στο τεχνικό µέρος της αξιολόγησης, στη 
βελτίωση των τεχνικών µέτρησης και βαθµολογίας (τεστ, κλίµακες βαθµών), 
στις λειτουργίες της αξιολόγησης, στα πλεονεκτήµατα και στα µειονεκτήµατα 
των παραδοσιακών και σύγχρονων τρόπων εξέτασης και βαθµολογίας κ.ά.π. Οι 
µελέτες αυτές καλύπτουν µεν το κενό που υπήρχε στην ελληνική 
βιβλιογραφία, ενέχουν όµως συχνά χαρακτήρα εγχειριδίου, χωρίς να 
παρουσιάζουν ένα ευρύτερο πλαίσιο προβληµατισµού (βλ. Μάνος, Κ., 1981, 
Βαλσαµάκη-Ράλλη, Η., 1979, Γεωργούσης, Π., 1981, ∆ηµητρόπουλος, Ευστ., 
1983, Καρακατσάνης, 1996, Κασσωτάκης, 1981).  

Από µια άλλη οπτική η λεγόµενη κοινωνιολογική ή ριζοσπαστική 
αντίληψη για την Παιδαγωγική εστιάζει την κριτική της στον κοινωνικό ρόλο 
των εξετάσεων και των βαθµών στο σχολείο. Η ιδεολογικοπολιτική αυτή 
κριτική -µε αφετηρία τις συγκρουσιακές θεωρίες οι οποίες θεωρούν το σχολείο 
ως ιδεολογικό µηχανισµό του κράτους που εξυπηρετεί τα συµφέροντα της 
άρχουσας τάξης- αντιµετωπίζει την αξιολόγηση του µαθητή ως µέσο που 
συµβάλλει στην αναπαραγωγή των κοινωνικών στρωµάτων, της εργατικής 
δύναµης, των κοινωνικών δοµών και σχέσεων, στη νοµιµοποίηση της ταξικής 
επιλογής και στην ιδεολογική πειθάρχηση (βλ. Καββαδίας, Γ., 1993, 
Φραγκουδάκη, Α., 1989, Κάτσικας, Χρ., 1993, Παπακωνσταντίνου, Π., 1993, 
Μηλιός, Γ., 1990 και 1992, Νούτσος, Μπ., 1991, Μαυρογιώργος, Γ., 1993, 
Γρόλλιος, Γ., 1995, Αβδάλη, Α., 1989, Γεωργακάκος, Σ., 1984).  

Οι εµπειρικές έρευνες για την αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό  
Σχολείο διερευνούν είτε τις απόψεις και στάσεις των δασκάλων και των 
µαθητών σε επιµέρους τοµείς της αξιολόγησης (Βάµβουκας, Μ./Τρούλης, Γ., 
1993, Καρακατσάνης, Γ, 1996, Κοτσιπετσίδης, Γ., 1996, Κυριακίδης, Λ., 
1996) είτε τις µορφές αλληλεπίδρασης δασκάλου - µαθητών υπό το πρίσµα της 



αξιολόγησης και ειδικότερα των ερωτήσεων του δασκάλου στην τάξη 
(Κανάκης, Ι., 1993, Ματσαγγούρας, Η., 1987, Μαυρογιώργος, Γ., 1993α, 
Φράγκος, Χ., 1983, Φλουρής, Γ., 1995), είτε την επάρκεια των κριτηρίων 
µέτρησης σε εξεταστικές δοκιµασίες συγκεκριµένων µαθηµάτων (Καψάλης, 
Α., 1990, Κυριακίδης, Π, 1984, κ.ά.). 

Πολλές µελέτες, έρευνες και εγχειρίδια για την αξιολόγηση του µαθητή 
στον ευρωπαϊκό χώρο έχουν µεταφραστεί στα ελληνικά (Βεκ, Χ., 1986, 
Ingenkamp, K., 1980 και 1993, Perrenoud, Ph., 1995, Prahl, H.-W, 1993, 
Linell, L., 1993, Lüttgert, W., 1993), ενώ ταυτόχρονα εξειδικευµένες µελέτες ή 
άρθρα για την αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο ξένων χωρών 
παρουσιάζονται από έλληνες συγγραφείς (Μπουζάκης, Σ., 1993, 
Παπαδόπουλος, Χ, 1996, Σαλαµούρας, Γ., 1989, Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά, 
1997). 

Η ιστορική εξέλιξη των εξετάσεων και βαθµών στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση αποτελεί επίσης αντικείµενο ορισµένων ερευνητών (Μυλωνάς, Θ., 
1993, Kanakis, I./Döbrich, P., 1994, Κασσωτάκης, Μ., 1995), ενώ πολλοί 
συγγραφείς καταπιάνονται µε επιµέρους όψεις της αξιολογικής διαδικασίας 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο (Μπουζάκης, Σ., 1988, Χιωτάκης, Στ., 1993, 
Κωνσταντίνου, Χ., 1995) 

Όσον αφορά στην περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο δεν υπάρχει στη σχετική βιβλιογραφία κάποια συστηµατική µελέτη 
που να ενηµερώνει τον έλληνα αναγνώστη για το θέµα. Οι πιο σηµαντικές 
αναφορές για την περιγραφική αξιολόγηση περιέχονται (α) στη διεξοδική 
µελέτη του Α. Καψάλη για την αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο (1993), στην οποία προτείνεται η εισαγωγή της 
περιγραφικής αξιολόγησης στη βαθµίδα αυτή και (β) στη µελέτη του Χ. 
Κωνσταντίνου (1995), η οποία υποστηρίζει επίσης την εισαγωγή της 
περιγραφικής στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο. Εκτός τούτων πολλοί 
συγγραφείς (Μπουζάκης, Σ., 1988, Τσιάκαλος, Γ., 1992, Παπαδόπουλος, Χ., 
1996, Κασσωτάκης, Μ., 1995) σε κείµενα τους τάσσονται επιγραµµατικά υπέρ 
της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  

Η παρούσα εργασία στηρίζεται επίσης σε πολλές πρωτογενείς πηγές    και 
νοµικά κείµενα: εγκυκλίους, Προεδρικά ∆ιατάγµατα, Σχέδια Προεδρικών 
∆ιαταγµάτων, εισηγητικές εκθέσεις, αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και των Γενικών Συνελεύσεων του συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων, 
θέσεις των κοµµάτων κ.ά. 

 



Το κύριο χαρακτηριστικό των περισσοτέρων µελετών και άρθρων για την 
αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο είναι η επικέντρωση του 
ενδιαφέροντος είτε στον τρόπο ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων της 
αξιολόγησης είτε στην αξιολόγηση ως διαδικασία αποκοµµένη από το ενιαίο 
και αδιαίρετο σύνολο, που αποτελούν οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. 
Οι κυριότερες "λύσεις" που προτείνονται για το πρόβληµα της αξιολόγησης 
αναφέρονται (α) στην αριθµητική βαθµολογία (β) στην γραµµατική κλίµακα 
(γ) στην περιγραφική αξιολόγηση (ε) στον συνδυασµό βαθµών και 
περιγραφικής αξιολόγησης και (δ) στην κατάργηση κάθε µορφής αξιολόγησης.  

Ωστόσο οι παραπάνω προτάσεις συνήθως εξαντλούνται στην προβολή 
των πλεονεκτηµάτων τους, χωρίς να συνδέονται µε άλλους παράγοντες της 
διδακτικής πράξης. Αυτό δηλαδή που φαίνεται να απουσιάζει από τα 
περισσότερα κείµενα για την αξιολόγηση είναι η συνειδητοποίηση του 
γεγονότος ότι οι αλλαγές στο σύστηµα αξιολόγησης πρέπει να συνοδεύονται 
από παράλληλες αλλαγές και υποστηρικτικές ρυθµίσεις σε άλλους τοµείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Επίσης απουσιάζει από την ελληνική βιβλιογραφία µια συστηµατική 
παρουσίαση της περιγραφικής αξιολόγησης. Συνήθως η περιγραφική 
αξιολόγηση γίνεται αντιληπτή ως κατάργηση των βαθµών και απλή προφορική 
ενηµέρωση των γονέων. Ως προς το σηµείο αυτό θεωρούµε ότι η παρούσα 
εργασία µπορεί να συµβάλει στην κατανόηση των σκοπών, των 
προϋποθέσεων, των βηµάτων, των πλεονεκτηµάτων αλλά και των 
προβληµάτων που συνδέονται µε την περιγραφική αξιολόγηση. Συµβάλλει 
επίσης στην σφαιρική κατανόηση του προβλήµατος της αξιολόγησης του 
µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο και µέσα από αυτήν την κατανόηση 
στον αναπροσανατολισµό και στην συνολική αναθεώρηση της παραδοσιακής 
διδακτικής πράξης µε ένα σύστηµα αξιολόγησης που δεν αντιστρατεύεται, 
αλλά εναρµονίζεται µε τους γενικότερους σκοπούς της αγωγής και την 
σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου. Η περιγραφική αξιολόγηση χωρίς 
βαθµούς αποτελεί ωστόσο απλώς µία προϋπόθεση υπέρβασης των 
προβληµάτων του σηµερινού σχολείου και όχι πανάκεια. 

 
Πρέπει τέλος να επισηµάνουµε το θετικό γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια 

η αξιολόγηση διδάσκεται ως αυτοτελές µάθηµα στα περισσότερα Παιδαγωγικά 
Τµήµατα της χώρας µας. Πιο συγκεκριµένα, στα Παιδαγωγικά Τµήµατα των 
Ιωαννίνων, της Αλεξανδρούπολης και της Φλώρινας η αξιολόγηση διδάσκεται 
ως υποχρεωτικό µάθηµα, στην Κρήτη και στην Αθήνα (όπως και στην Κύπρο) 
ως επιλεγόµενο, στην Πάτρα και στον Βόλο εντάσσεται ως επιµέρους θέµα στη 



∆ιδακτική Μεθοδολογία, στη Ρόδο αποτελεί αντικείµενο έρευνας για τους 
φοιτητές, ενώ αντίθετα στην Θεσσαλονίκη δεν απαντά σε καµία από τις 
παραπάνω µορφές (βλ. Οδηγούς Σπουδών των Παιδαγωγικών Τµηµάτων 1995-
96). 



 
 

1. Η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης 
 

1.1. Το παιδαγωγικό πρόβληµα της επίδοσης 
 
Το σχολείο, ως θεσµός του κράτους στις αναπτυγµένες κοινωνίες, 

υπόκειται σε συνεχείς επιδιώξεις αναδιάρθρωσης υπό το βάρος της 
σύγκρουσης µεταξύ συµφερόντων διαφορετικών κοινωνικών, οικονοµικών και 
πολιτικών οµάδων, καθώς και υπό την επίδραση των ραγδαίων µεταβολών οι 
οποίες πραγµατοποιούνται σε κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο και οι οποίες 
επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον χαρακτήρα του. Μερικές από τις πιο 
σηµαντικές µεταβολές που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων στις σύγχρονες κοινωνίες είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές στον θεσµό 
της οικογένειας και οι συνακόλουθες δηµογραφικές εξελίξεις, η 
πολυπολιτισµικότητα που χαρακτηρίζει όλο και περισσότερο τα αναπτυγµένα 
κράτη, η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και άλλων τοµέων της κοινωνικής 
ζωής, οι αλλαγές στο σύστηµα αξιών, ο πλουραλισµός και η πολυπλοκότητα 
των προσφερόµενων επιλογών ή περιστάσεων, η καθολική εξάπλωση των 
µέσων µαζικής επικοινωνίας, η συνεχιζόµενη γεωµετρική αύξηση της γνώσης 
και η έκρηξη της πληροφορικής κ.ο.κ. (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1997-98, και 
διεξοδικότερα στο κεφ.5.7.). 

Ως συνέπειες των µεταβολών αυτών θα µπορούσαµε να αναφέρουµε την 
"εκπαιδευτική έκρηξη" από τη δεκαετία του ΄60 και εντεύθεν, τη συνεχή 
εξάπλωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων και των σπουδών εξ αποστάσεως, 
τον πολλαπλασιασµό των προγραµµάτων µετεκπαίδευσης στον εργασιακό 
χώρο και την παρεπόµενη για το σχολείο απώλεια του µονοπωλίου µετάδοσης 
της γνώσης (βλ. Husen, T., 1991:73κ.κ.).  

Οι παραπάνω εξελίξεις θέτουν νέες απαιτήσεις από τον θεσµό του 
σχολείου και την Παιδαγωγική Επιστήµη, ανοίγουν νέους δρόµους πρόσβασης 
στη γνώση, διαταράσσουν την αντιστοιχία µεταξύ εκπαιδευτικών προσόντων 
και κοινωνικής -επαγγελµατικής επιτυχίας, δίνοντας ιδιαίτερη σηµασία σε 
εναλλακτικές, άτυπες µορφές µιας δια βίου εκπαίδευσης, οδηγούν σε 
αναθεώρηση την έννοια και το περιεχόµενο της θεσµοποιηµένης στοιχειώδους 
εκπαίδευσης και προβάλλουν επιτακτική την ανάγκη για ένα ανοιχτό και 
εύκαµπτο προγραµµατισµό του σχολείου, εύκολά προσαρµόσιµου στις 



συνεχώς µεταβαλλόµενες απαιτήσεις της αγοράς (βλ. Τσουκαλάς, Κ., 
1997:41).  

Σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη τεχνολογική κοινωνία, στην οποία 
γνώσεις και δεξιότητες ξεπερνιούνται γρήγορα, το σχολείο αποµακρύνεται από 
την έµφαση στη µετάδοση ειδικών γνώσεων και δεξιοτήτων και στρέφεται 
προς την απόκτηση ικανοτήτων µε µεγάλο εύρος εφαρµογών σε απρόβλεπτες 
καταστάσεις και σε διαδικασίες που δεν έχουν ακόµη "εφευρεθεί" (Husen, T., 
1991:80). Πρόκειται για µια στροφή από την ποσοτική προς την ποιοτική 
διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία εκτός από την διαφορετική 
σκοποθεσία που προϋποθέτει, περιλαµβάνει την αναθεώρηση των 
παραδοσιακών διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, καθώς και µια 
διαφορετική αντίληψη για την αξιολόγηση των επιδόσεων. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, το πρόβληµα των επιδόσεων στο σχολείο διευρύνεται, 
επανατοποθετείται σε νέα βάση και η αξιολόγηση της επίδοσης αποκτά ένα 
νέο περιεχόµενο. 

 
 

1.1.1. Η αρχή της επίδοσης: ιστορική εξέλιξη 
 

Οι σύγχρονες βιοµηχανικές χώρες χαρακτηρίζονται από πολλούς ως  
"κοινωνίες επίδοσης", αφού η δοµή τους στηρίζεται στην αρχή της ατοµικής 
επίδοσης, η οποία αποτελεί και το κυρίαρχο κριτήριο επαγγελµατικής, 
οικονοµικής και κοινωνικής προόδου των µελών τους σε ένα πλαίσιο 
ιεραρχηµένων θέσεων (Ingenkamp, K.H., 1975:11/12.). Η απαρχή αυτής της 
πραγµατικότητας ανάγεται στον 18ο αιώνα, όταν η αρχή της καταγωγής 
αντικαθίσταται σταδιακά από την αρχή της επίδοσης, όταν δηλαδή η επιλογή 
για ορισµένους ρόλους µέσα στην κοινωνία παύει πια να καθορίζεται από 
κληρονοµικά δικαιώµατα και τη θέση τους καταλαµβάνουν οι εξετάσεις και τα 
πιστοποιητικά επίδοσης.  

Ο K. H. Ingenkamp, ο οποίος µελέτησε διεξοδικά την ιστορική εξέλιξη 
του θεσµού των εξετάσεων στην Ευρώπη, διαπιστώνει ότι η αξιολόγηση της 
µάθησης είχε µέχρι τέλους του 19ου αιώνα τον ρόλο της επανατροφοδότησης 
του µαθητή από τον δάσκαλο. Η απονοµή  τίτλων είχε περισσότερο 
τελετουργικό χαρακτήρα και απλώς επιβεβαίωνε τις σπουδές του 
ενδιαφεροµένου, χωρίς ωστόσο να έχει κάποια κοινωνική βαρύτητα ή 
επιλεκτική λειτουργία (Ingenkamp, K.H., 1975:10, πρβλ. Kraul, M., 1995:31 
κ.κ.). 



Η καθιέρωση και επέκταση της αρχής της επίδοσης σε πλατιά λαϊκά 
στρώµατα πραγµατώνεται για λόγους πολιτικούς, κοινωνικούς και 
οικονοµικούς από την ανερχόµενη τότε αστική τάξη. Ιστορικά ιδωµένη µια 
τέτοια εξέλιξη αποτελεί ως προς την ισότητα ευκαιριών µια κοινωνικοπολιτική 
πρόοδο, η οποία επιτυγχάνεται µε την επικράτηση των αστικών επιδιώξεων για 
χειραφέτηση απέναντι στο φεουδαρχικό σύστηµα (Klafki, W., 1991:212, πρβλ. 
Ingenkamp, K.H, 1976:48, Schwark, W., 1986:12, Prahl, W.H., 1993:16).  

Η άποψη ότι η κοινωνία οφείλει να ανταµείβει τα άτοµα ανάλογα µε τις 
ικανότητές τους και όχι µε βάση την καταγωγή ή την κατοχή υλικών αγαθών, 
προϋποθέτει την ισότητα ευκαιριών και έχει την αφετηρία της στις ιδέες του 
Rouseau και στον ∆ιαφωτισµό, για να την οικειοποιηθεί στη συνέχεια η 
γαλλική επανάσταση του 1789, η αµερικανική επανάσταση για την 
ανεξαρτησία των Η.Π.Α. και το σύνταγµα της Βαϊµάρης στη Γερµανία το 1919 
(βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1990:79 κ.κ., Καψάλης, Α., 1993:26/27).  

Με την ανάπτυξη της βιοµηχανικής κοινωνίας µεταφέρεται η κοινωνική 
επιλογή µέσα στο σχολείο, αφού από τη µια αποδείχτηκε η εξατοµικευµένη και 
µετρήσιµη επίδοση ως οικονοµικά  επιτυχηµένη αρχή για την κατανοµή στον 
βιοµηχανικό καπιταλισµό, ενώ από την άλλη δοκιµάστηκε µε επιτυχία ο όρος 
της επίδοσης ως αρχής, η οποία διέπει την πολιτική νοµιµοποίηση: προστασία 
για όσους έχουν µεγάλη επίδοση, φροντίδα για όσους έχουν αδύνατη επίδοση 
(Prahl, W.H., 1993:15/16). Παράλληλα, η αρχή της επίδοσης ικανοποιούσε σε 
µεγάλο βαθµό το αίτηµα της κοινωνικής δικαιοσύνης από ψυχολογική άποψη, 
δεδοµένου ότι ανταποκρίνεται σε µια ευρύτερη αντίληψη σύµφωνα µε την 
οποία καθένας πρέπει να επιβραβεύεται ανάλογα µε τις ικανότητές του και τις 
επιδόσεις του.  

Η βιοµηχανοποίηση δηµιουργούσε συνεχώς ανάγκες για νέες θέσεις 
εργασίας, τόσο σε κατώτερο εργατικό δυναµικό, όσο και σε υψηλότερες θέσεις 
της ιεραρχίας, ενώ η ραγδαία αύξηση των γνώσεων επέβαλε τη γρήγορη 
επέκταση του σχολικού θεσµού στην κοινωνία, αφού η οικογένεια αδυνατούσε 
να ανταποκριθεί πλέον στα νέα δεδοµένα. Το σχολείο, λοιπόν, είναι ο θεσµός 
εκείνος που διευρυνόµενος σταδιακά σε όλες τις κοινωνικές τάξεις 
αναλαµβάνει, µεταξύ άλλων, το νέο αυτό αποφασιστικό ρόλο της επιλογής και 
της κοινωνικής κατανοµής µέσα από την αξιολόγηση των ατοµικών 
επιδόσεων, τις εξετάσεις και τη χορήγηση τίτλων επίδοσης. Όσο περισσότερο 
η κοινωνία οργανώνεται γραφειοκρατικά, εκβιοµηχανίζεται και 
εξορθολογίζεται, τόσο το σχολείο αναλαµβάνει ενεργητικότερο ρόλο στην 
κατανεµητική λειτουργία των ατόµων ή των κοινωνικών οµάδων στο πλέγµα 
της αγοράς εργασίας (Μυλωνάς, Θ., 1993:285). 



Από τις αρχές του 19ου αιώνα, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
κατοχυρώνεται και νοµικώς το δικαίωµα του κάθε πολίτη για µόρφωση, το 
σχολείο προσανατολίζεται όλο και περισσότερο στην αρχή της επίδοσης και 
χαρακτηρίζεται πια ως σχολείο επίδοσης, όταν αποκτά τα εξής διακριτικά 
γνωρίσµατα: οργάνωση κατά τάξεις ανάλογα µε την ηλικία, τυποποίηση 
απαιτήσεων σύµφωνα µε νόρµες και παράλληλη εµφάνιση του συστήµατος 
παροχής τίτλων, αναλυτικά προγράµµατα για την ύλη που πρέπει να διδαχθεί, 
πίεση της ύλης και της επίδοσης που καθορίζεται από την ποσοτική έκρηξη 
των γνώσεων και τις συνεχώς αυξανόµενες απαιτήσεις από την αγορά εργασίας 
(βλ. Lichtenstein - Rother, I., 1977:86, Ingenkamp, K.H., 1976:49).  

Μετά από τον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο και ιδιαίτερα µε την ανάπτυξη 
του κράτους πρόνοιας στις δυτικές κοινωνίες η εκπαίδευση βρίσκεται στο 
επίκεντρο του δηµόσιου ενδιαφέροντος, αντιµετωπίζεται ως "επένδυση" και 
υποστηρίζεται η άποψη ότι µε την αξιοποίηση του "ανθρώπινου κεφαλαίου" θα 
επιταχυνθεί η οικονοµική  ανάπτυξη τόσο των σύγχρονων βιοµηχανικών 
κρατών, όσο και των υπό ανάπτυξη χωρών (βλ. Husen, T., 1991:32/33, 
Φραγκουδάκη, Α., 1985:23κ.κ.). Η ραγδαία εξέλιξη σε οικονοµικό, 
τεχνολογικό και επιστηµονικό επίπεδο επιβάλλει στο σχολείο πιο εντατικά την 
πίεση για υψηλές επιδόσεις, την προώθηση και µετάδοση των νέων γνώσεων 
και ειδικεύσεων, ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες ανάπτυξης. 
Παράλληλα, η αρχικώς ελιτιστική δευτεροβάθµια εκπαίδευση 
µετασχηµατίζεται σταδιακά σε θεσµό µαζικό, δηµιουργώντας έτσι νέες ισχυρές 
πιέσεις προσαρµογής στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε αυτή την εξέλιξη, 
θεωρείται απαραίτητη η αξιοποίηση των "χαµένων ταλέντων", δηλαδή του 
διανοητικού δυναµικού από όλα τα κοινωνικά στρώµατα µε την ταυτόχρονη 
"γενναία" χρηµατοδότηση στον τοµέα της εκπαίδευσης (βλ. Husen, T., 
1991:32). Έτσι, ο ρόλος του σχολείου επικεντρώνεται στην άρση της 
εκπαιδευτικής ανισότητας και δηµιουργούνται προσδοκίες για την επίτευξη της 
κοινωνικής δικαιοσύνης.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του '60 ο θεσµός του σχολείου δέχεται έντονη 
κριτική, η οποία αναφέρεται τόσο στη λεγόµενη "σχολειοποίηση της µάθησης" 
(βλ. Ξωχέλλης, Π., 1989:12/13), όσο και στην επιλεκτική του λειτουργία. Το 
σχολείο και τα παιδαγωγικά του προβλήµατα εξετάζονται τώρα υπό ένα άλλο 
πρίσµα και παύουν πια να θεωρούνται ότι λειτουργούν σε ένα "κοινωνικο-
οικονοµικό κενό". (Husen, T., 1991:26, πρβλ. Brezinka, W. 1986:10 κ.κ.). Ως 
προς την επιλεκτική λειτουργία του σχολείου, από πολλές ερευνητικές µελέτες 
διαπιστώνεται ότι η επίδοση και η επιτυχία στο σχολείο καθορίζονται από την 
κοινωνική προέλευση του µαθητή, και έτσι η συζήτηση για την πραγµάτωση 



της ισότητας στην εκπαίδευση τίθεται σε νέα βάση. Ζητούµενο δεν είναι µόνον 
η αρχή "σε όλους το ίδιο", που αποτελεί βέβαια βασική προϋπόθεση για  την 
πραγµάτωση της ισότητας, αλλά "η εξίσωση των αποτελεσµάτων", η 
ισοκατανοµή των ευκαιριών στις σχολικές βαθµίδες για όλα τα κοινωνικά 
στρώµατα (βλ. Φραγκουδάκη, Α., 1985:89, Πυργιωτάκης, Ι., 1989:11, Husen, 
T., 1991:107). 

Κοινωνιολογικές έρευνες διαπιστώνουν επίσης τον προσανατολισµό του 
σχολείου σε αξίες και ανάγκες των µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων 
(γλωσσικός κώδικας, ερεθίσµατα, τρόπος διαπαιδαγώγησης, προσδοκίες, 
κίνητρα κ.ά.π.), µε αποτέλεσµα οι εκπαιδευτικές ανισότητες αντί να 
περιορίζονται κατά τη διάρκεια της φοίτησης να διευρύνονται (βλ. 
Πυργιωτάκης, Ι., 1989, Husen, T., 1991, Brandt, H./ Schlömerkemper, J., 
1985). Ο "µηχανισµός" που επιτελεί αυτή την επιλεκτική λειτουργία σε κάθε 
εκπαιδευτικό σύστηµα, δηλαδή η αξιολόγηση των επιδόσεων µε τους βαθµούς 
και τις εξετάσεις, δέχεται σφοδρότατη κριτική και γίνεται αντικείµενο πολλών 
ερευνών από διαφορετικές επιστηµονικές σκοπιές (Κοινωνιολογία της 
Παιδείας, Παιδαγωγική Ψυχολογία, Κοινωνική Ψυχολογία κ.ά.).  

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80, αρχικά σε χώρες µε 
φιλελεύθερες κυβερνήσεις, αµφισβητούνται οι σκοποί του κράτους πρόνοιας, 
απορυθµίζονται οι εκπαιδευτικές πολιτικές αναδιανεµητικού χαρακτήρα, ενώ 
ταυτόχρονα προωθούνται ο ανταγωνισµός και η ιδιωτικοποίηση, καθώς και 
µοντέλα καταναλωτικού ελέγχου και αξιολόγησης της εκπαίδευσης (βλ. 
Ζαµπέτα, Ε., 1995:106). Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνονται και εν µέρει 
δροµολογούνται αυστηρότερες εξεταστικές δοκιµασίες και διδακτικές 
πρακτικές, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Είχαν προηγηθεί οι 
γνωστές και από το παρελθόν επικρίσεις για πτώση του επιπέδου των 
επιδόσεων, απειθαρχία, "χαλάρωση", εκφυλισµό των εκπαιδευτικών αξιών κ.ά. 
Πρόκειται για τη λεγόµενη νεοσυντηρητική στροφή στην εκπαίδευση (βλ. 
Κασσωτάκης, Μ., 1990, Μπουζάκης, Σ., 1993α, Καζαµίας, Α., 1992, και κεφ. 
3.2.5.1.).  

Ωστόσο, πέρα από τις πρόσφατες επικρίσεις του νεοσυντηρητικού 
εκπαιδευτικού κινήµατος, είναι γεγονός ότι στο σύγχρονο σχολείο, που 
διέρχεται όχι µόνο θεσµική αλλά και παιδαγωγική κρίση (βλ. Husen, T., 1991, 
Ξωχέλλης, Π., 1989:12/13), ο υπερτονισµός της επιλεκτικής του λειτουργίας 
συµβαδίζει µε την υποβάθµιση του κοινωνικοποιητικού του ρόλου. Επίσης, η 
τρίτη λειτουργία που ασκεί το σχολείο, η διδασκαλία, περιορίζεται στην 
παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, στην "αντικειµενική πληροφόρηση" και 
παραµένει δασκαλοκεντρική και τυποποιηµένη (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1986:14 και 



1981:28 κ.κ.). Η κριτική και δηµιουργική σκέψη, η πρωτοβουλία του µαθητή 
για αυτόνοµη µάθηση στο σχολείο, θυσιάζονται στον βωµό της επιλεκτικής 
του λειτουργίας. Πέρα όµως από την "ποιότητα" των επιδόσεων, οι οποίες 
απαιτούνται από το σχολείο, η κριτική στρέφεται και στην αυξανόµενη πίεση 
για υψηλές επιδόσεις, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται ούτε από τους 
επικριτές της αρχής της επίδοσης η αναγκαιότητά της (βλ. Μπουζάκης, Σ., 
1993β:209 κ.κ., Heller, K., 1984:15 κ.κ., Lichtenstein - Rother, I., 1977:86).   

Γενικά επικρατεί η αντίληψη, ότι ακόµη και αν αυτή η αρχή συχνά 
"τραυµατίζεται" και δεν πραγµατοποιείται πάντοτε καθαρά, "µια δηµοκρατία 
δεν µπορεί να επιτρέψει να ισχύσει µια διαφορετική αρχή" (Ingenkamp, K.H., 
1995:25). Είναι γνωστό ότι δυο άτοµα µε την ίδια επίδοση και επιτυχία στο 
σχολείο µπορεί να έχουν εντελώς διαφορετικές δυνατότητες επαγγελµατικής 
ανέλιξης, επειδή προέρχονται από οικογένειες µε διαφορετική κοινωνική θέση. 
Το πρόβληµα αυτό, όπως θα δούµε στη συνέχεια, είναι απόρροια της απώλειας 
της σηµασίας την οποία έχουν τα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα λόγω της 
αύξησης των ποσοστών ανεργίας και της µετάθεσης της επιλεκτικής 
λειτουργίας στην περίοδο µετά την αποπεράτωση των σπουδών. 

Την τελευταία εικοσαετία η αµφισβήτηση της αρχής της επίδοσης, 
σύµφωνα µε την οποία το σχολείο οφείλει να είναι σχολείο επίδοσης και να 
προετοιµάζει τη νέα γενιά για την κοινωνία των επιδόσεων, οδήγησε τη 
σχετική συζήτηση σε έναν επαναπροσδιορισµό του προβλήµατος. Η 
αµφισβήτηση της αρχής της επίδοσης είναι απόρροια των ανακατατάξεων και 
των αλλαγών που παρουσιάζονται στην οικονοµική και κοινωνική δοµή των 
αναπτυγµένων κρατών. Όπως ήδη αναφέραµε, η µεγάλη αύξηση του ποσοστού 
ανεργίας στους πτυχιούχους περιόρισε τη σηµασία των τίτλων σπουδών, ενώ 
παράλληλα αυξήθηκε η σηµασία της κινητικότητας των ατόµων σε 
διαφορετικές θέσεις εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι όλο και περισσότερο το 
σύστηµα απασχόλησης αναλαµβάνει τον ρόλο να εκπαιδεύει ή και να 
µετεκπαιδεύει τους εργαζοµένους, ενώ από το σχολείο απαιτεί µέρος µόνο από 
τις επιδόσεις τις οποίες προσφέρει. Ζητούµενο από το σχολείο είναι επίσης να 
γίνει πιο ευέλικτο και επιδεκτικό σε αλλαγές, πράγµα που σηµαίνει 
προσαρµογή στις νέες κοινωνικές απαιτήσεις, στις νέες γνώσεις και δεξιότητες 
και απαγκίστρωση από τις παλιές. 

Η νέα αυτή προβληµατική αντανακλάται και στην επιδίωξη πολλών 
συγγραφέων να οριοθετήσουν παιδαγωγικά τον όρο σχολική επίδοση, σε 
συνάρτηση και µε οικονοµικές, πολιτικές και γενικά κοινωνικές δοµές και 
διαδικασίες (βλ. Klafki, W., 1991:201 κ.κ.).  Η εννοιολογική αποσαφήνιση του 
όρου επίδοση δεν είναι άνευ σηµασίας, αφού αναπόφευκτα ο τρόπος που 



οριοθετούµε παιδαγωγικά και συνακόλουθα αντιλαµβανόµαστε τη σχολική 
επίδοση συναρτάται άµεσα µε τη διαδικασία της αξιολόγησης στο σχολείο, µε 
την οργάνωση της διδασκαλίας και τα αναλυτικά προγράµµατα. 

 
 

1.1.2. Επαναπροσδιορισµός της αρχής της επίδοσης 
 
Ο C.-L. Furck σε µια παλαιότερη αλλά και κλασική πια διερεύνηση του 

θέµατος αποδίδει στον όρο σχολική επίδοση τέσσερις διαφορετικές σηµασίες:  
1. "Επίδοση ως απαίτηση του σχολείου από τους µαθητές" 
2." Επίδοση ως δραστηριότητα του µαθητή " 
3. "Επίδοση ως αποτέλεσµα αυτής της δραστηριότητας  του µαθητή στα 

πλαίσια διαφόρων τοµέων επίδοσης" 
4. "Επίδοση ως ιδιαίτερη συµβολή του σχολείου στην κοινωνία, στο 

κράτος, στην οικονοµία και την επιστήµη" (Furck, C.-L., 1975:118). 
Αντίθετα, άλλοι συγγραφείς προβάλλουν µόνο τη µία από τις τέσσερις 

διαστάσεις που αποδίδει ο C.-L. Furck και ορίζουν µονοδιάστατα τη σχολική 
επίδοση, ως το αποτέλεσµα της αγωγής και µάθησης στο σχολείο (Krumm,V., 
1984:382, Χάρης, K., 1995:14). Επίσης, σε µια τρίτη εκδοχή στη σχετική 
βιβλιογραφία, ο όρος επίδοση συσχετίζεται τόσο µε την προσπάθεια του 
µαθητή όσο και µε το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας (Kleber, E., 
1992:82, Κανάκης, Ι., 1988:276, Heller, K., 1984:15, Böhm, W., 1988:377) 

 
Ο  Π. Ξωχέλλης επιδιώκοντας ένα πληρέστερο ορισµό της επίδοσης, 

συνδέει οργανικά και τα τέσσερα στοιχεία που αναφέρει ο C.-L. Furck και 
ορίζει τη σχολική επίδοση ως την προσπάθεια την οποία καταβάλλει ο µαθητής 
στους τοµείς γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικοποίησης -ανταποκρινόµενος 
στις απαιτήσεις του κοινωνικοπολιτικού συστήµατος, που διαβιβάζονται µέσω 
του σχολείου- καθώς και το προϊόν της δραστηριότητας αυτής, το οποίο 
µετράται και αξιολογείται µε διάφορους τρόπους που προβλέπει το εξεταστικό 
σύστηµα (Ξωχέλλης, Π., 1981:30). Από τον παραπάνω ορισµό, προκύπτουν 
δυο διαφορετικές όψεις της επίδοσης, µια δυναµική (η προσπάθεια του 
µαθητή) και µια στατική (το προϊόν της προσπάθειας). Επιπλέον, η επίδοση 
δεν αναφέρεται µόνο σε γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και στην 
κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου. Οι απαιτήσεις που θέτει η 
κοινωνία στον µαθητή µέσω του σχολείου περιλαµβάνουν ένα µεγάλο εύρος 
επιδόσεων, τις οποίες το σχολείο αναλαµβάνει να µετρήσει και να αξιολογήσει. 



Ο W. Κlafki, σε µια προσπάθεια επαναπροσδιορισµού του προβλήµατος 
της σχολικής επίδοσης, αρνείται ότι το σύγχρονο σχολείο οφείλει να είναι 
σχολείο επίδοσης και να προετοιµάζει τη νέα γενιά για µια κοινωνία των 
επιδόσεων, στην οποία υποτίθεται ότι οι θέσεις καταλαµβάνονται σύµφωνα µε 
την αρχή της επίδοσης (Κlafki, W., 1991:222). Η αξιοκρατική ανέλιξη των 
µελών µιας κοινωνίας επιδόσεων στηρίζεται -σύµφωνα µε τον Klafki- σε δυο 
σηµαντικές προϋποθέσεις: Από τη µια ότι υπάρχουν τεκµηριωµένα και 
αποδεκτά κριτήρια επίδοσης µε βάση τα οποία κάθε άτοµο αξιολογείται και 
ανάλογα καταλαµβάνει δίκαια κοινωνικές θέσεις ή εισοδήµατα. Από την άλλη 
καθένας έχει καταρχήν τις ίδιες ευκαιρίες να επιτύχει τις επιδόσεις εκείνες που 
θα του εξασφαλίσουν την κοινωνική ανέλιξη. Πράγµα που σηµαίνει ότι σε µια 
κοινωνία επίδοσης επικρατεί σε µεγάλο βαθµό κοινωνική ισότητα ευκαιριών 
(ό.π.). Στηριζόµενος εν µέρει στα αποτελέσµατα των γνωστών ερευνών του 
Claus Ofe, για τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η αρχή της επίδοσης στον 
βιοµηχανικό τοµέα, ο W. Klafki καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι η ατοµική 
επίδοση ως µοναδικό κριτήριο για την κατανοµή θέσεων και µισθών τείνει να 
καθίσταται όλο και περισσότερο αµφισβητήσιµη για δυο τουλάχιστον 
σηµαντικούς λόγους:  

(α)  Η ανάπτυξη της τεχνικής, η διαφοροποίηση και η πολυπλοκότητα της 
οργάνωσης εργασίας, η αντικατάσταση ανθρώπινων δραστηριοτήτων από  την 
αυτοµατοποίηση συστηµάτων ή τη χρήση µηχανών επεξεργασίας δεδοµένων 
οδηγούν -τόσο στον βιοµηχανικό και εµπορικό τοµέα όσο και στο σύστηµα 
διοίκησης-  στην έντονη εξάρτηση της  ατοµικής δραστηριότητας είτε από 
δραστηριότητες άλλων προσώπων είτε από τη λειτουργία ενός πολυσύνθετου 
τεχνικού και οργανωτικού συστήµατος. Συνεπώς, η συµµετοχή του 
µεµονωµένου ατόµου σε µια τέτοια σύνθετη παραγωγική διαδικασία  είναι 
δύσκολο να καθοριστεί (ό.π., σ.222).  

(β)  Η αρχή της ατοµικής επίδοσης "χάνει το νόηµα της", από τη στιγµή 
που η οικονοµική και κοινωνική πολιτική των κρατών τα τελευταία χρόνια, 
προκειµένου να αποφευχθούν πολιτικές και οικονοµικές κρίσεις, τείνει να 
εξασφαλίσει µε διάφορα διορθωτικά µέτρα και επιχορηγήσεις ένα είδος 
ελάχιστου εισοδήµατος για τη µεγάλη πλειοψηφία του εργαζόµενου 
πληθυσµού, ακόµη και όταν "η σχετική επίδοση εργασίας µετρούµενη µε τα 
κριτήρια της αγοραστικής αξίας γίνεται αντιπαραγωγική" (ό.π., σ.223). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις οδηγούν στο συµπέρασµα ότι η αρχή της 
επίδοσης προσλαµβάνει, µάλλον, ένα νέο περιεχόµενο και γίνεται ένας 
αποφασιστικός παράγοντας σταθεροποίησης των υφιστάµενων οικονοµικών 
σχέσεων ή ακόµη ένα µέσο εξασφάλισης της εσωτερικής λειτουργίας και 



ιεραρχίας. Τελικά, η ατοµική επίδοση δεν σχετίζεται τόσο µε τη συµµετοχή 
στην παραγωγή όσο µε µια συγκεκριµένη "καλή συµπεριφορά" και την 
πρακτική αναγνώριση των σκοπών της παραγωγής: υψηλή, λειτουργική 
παραγωγή, εξασφάλιση της λεγόµενης εργασιακής ειρήνης, αποδοχή και  
υποστήριξη της διευθυντικής δοµής µιας επιχείρησης (ό.π., σ.223/224). Σε 
τέτοιες "επιδόσεις" στηρίζονται τελικά οι δυνατότητες ανέλιξης του ατόµου 
στα πλαίσια της επιχείρησης (πρβλ. Κωνσταντίνου, Χ., 1995:223 κ.κ.). 

Όσον αφορά τέλος στη σχέση της σύγχρονης "κοινωνίας της επίδοσης" 
µε την ισότητα ευκαιριών, που υποτίθεται ότι υπάρχει, όπως ήδη αναφέρθηκε, 
από τη δεκαετία του '60 και µετά ένα πλήθος ερευνών έδειξε ότι η ισότητα 
αυτή δεν έχει επιτευχθεί. Αντίθετα, υπάρχουν µεγάλες κοινωνικές ανισότητες 
στις µορφωτικές και κατ΄ επέκταση στις κοινωνικές και επαγγελµατικές 
ευκαιρίες, ανάλογα µε τη κοινωνική διαστρωµάτωση.  

Ο W. Klafki καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η επικρατούσα αντίληψη στη 
συζήτηση για την κοινωνία της επίδοσης δεν είναι κατάλληλη, για να στηρίξει 
µια παιδαγωγικά υπεύθυνη αρχή της επίδοσης και ακόµη ότι "στο βαθµό που 
υπάρχει µια παιδαγωγικά τεκµηριωµένη κατανόηση του όρου επίδοση, αυτή 
µπορεί να επιτευχθεί µόνο στην κατεύθυνση των νοµιµοποιητικών σκοπών της 
αγωγής και του σχολείου στα πλαίσια µιας δηµοκρατικής κοινωνίας" (ό.π., 
σ.225). Το σχολείο γίνεται αποδεκτό ως "σχολείο επίδοσης" µόνο αν προωθεί 
καταστάσεις και διαδικασίες µάθησης τέτοιες που να οδηγούν τη νέα γενιά 
στην ωριµότητα (Mündigkeit) και στην χειραφέτηση (Emanzipation). 
Επιδιώκοντας την παραπέρα διασάφηση των παραπάνω όρων, ο W. Klafki 
συγκεκριµενοποιεί το περιεχόµενο των διαστάσεων της επίδοσης στο σηµερινό 
σχολείο σε σκοπούς, όπως η ικανότητα κρίσης και κριτικής, η προετοιµασία 
για ατοµική και κοινωνικοπολιτική ικανότητα δράσης, ο αυτοπροσδιορισµός 
του ατόµου και όλα αυτά συνδεδεµένα µε τη συλλογική δράση και 
αλληλεγγύη. Παράλληλα, εµφανίζονται και νέες σκοποθεσίες, όπως η 
ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα διατύπωσης προσωπικών ενδιαφερόντων, 
η ικανότητα αντίληψης και κατανόησης της θέσης του άλλου, η ικανότητα 
διευθέτησης συγκρούσεων, η διαπροσωπική  ευαισθητοποίηση κ.ά. Και 
βέβαια, δεν αρκεί η προώθηση τέτοιων σκοπών µόνο σε επίπεδο προθέσεων 
και προγραµµάτων αλλά και η πραγµάτωσή τους στα πλαίσια της σχολικής 
πράξης.  

Αναπόφευκτα λοιπόν η αναθεώρηση του παραδοσιακού τρόπου 
κατανόησης της σχολικής επίδοσης και αξιολόγησης των επιδόσεων µπορεί να 
επιτευχθεί µόνο µε τον επαναπροσδιορισµό σκοπών, περιεχοµένων και 



µορφών µάθησης στο σύγχρονο σχολείο. Η αναθεώρηση αυτή πρέπει να 
λαµβάνει υπόψη, σύµφωνα µε τον W. Klafki, τις παρακάτω αρχές: 

(α) Ο προσανατολισµός των κριτηρίων επίδοσης στην βαθµολόγηση των 
αντικειµενικών αποτελεσµάτων της προσπάθειας του µαθητή πρέπει να 
αλλάξει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να κατανοήσουµε την επίδοση ως µια δυναµική 
έννοια (πρβλ. Ξωχέλλης, Π., 1981:30). Ωστόσο, η ανάπτυξη τέτοιων κριτηρίων 
επίδοσης, προσανατολισµένων σε νοητικές εξελικτικές  διαδικασίες (π.χ. 
επικοινωνία στην τάξη, κριτική στους άλλους, µέθοδοι λύσης προβληµάτων), 
είναι δύσκολο να επιτευχθεί και να γίνει κατανοητή και αποδεκτή από τους 
ενδιαφεροµένους. ∆ιότι ακριβώς η σχηµατοποίηση της αξιολόγησης µέχρι 
σήµερα λειτουργεί ανασταλτικά στην προώθηση των σκοπών της διδασκαλίας 
και µάθησης στο σχολείο: ως κύριοι στόχοι θεωρούνται εκείνοι που επιτρέπουν 
µια εύκολη και δήθεν αντικειµενική αξιολόγηση και έτσι η διδασκαλία 
προσανατολίζεται τελικά σε σκοπούς τέτοιους, ώστε ο µαθητής να παράγει 
αυτές τις επιδόσεις που αξιολογούνται εύκολα (Klafki, W., ό.π.). 

(β) Ο µέχρι σήµερα προσανατολισµός του σχολείου σε µια ατοµικιστική 
και ανταγωνιστική µορφή µάθησης, κατά την οποία ο µαθητής καλείται να 
ανταποκριθεί σε απαιτήσεις -συχνά προβληµατικές- και να πετύχει επιδόσεις 
ανταγωνιστικές ως προς τους συµµαθητές του, καθώς και η παραδοσιακή 
αντίληψη της σχολικής επίδοσης που ευνοεί τους µαθητές µε καλές επιδόσεις 
και ισχυρά κίνητρα επίδοσης, λειτουργούν σε βάρος της κοινωνικής µάθησης 
στο σχολείο και προωθούν µονοµερώς τα εξωτερικά κίνητρα µάθησης. 

(γ) Ο προσανατολισµός σε ασαφή κριτήρια επίδοσης και η ανεπάρκεια 
των παραδοσιακών βαθµών οφείλουν να παραχωρήσουν τη θέση τους σε 
διαφοροποιηµένα κριτήρια επίδοσης και αξιολόγησης των επιδόσεων. 

(δ) Οι τυπικά για όλους τους µαθητές ίδιες απαιτήσεις επίδοσης και οι 
αδιαφοροποίητες συνθήκες µάθησης συγκαλύπτουν το γεγονός ότι οι αρχικές 
αφετηρίες και τα ενδιαφέροντα των µαθητών είναι διαφορετικά και ότι η 
διαφορετικότητα αυτή είναι αποτέλεσµα ενός συνδυασµού προδιαθέσεων και 
ειδικών συνθηκών κοινωνικοποίησης του µαθητή (Klafki, ό.π., σ.233). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις του W. Klafki κινούνται στην κατεύθυνση 
µιας διαφορετικής θεώρησης της αξιολόγησης των επιδόσεων. Η θεώρηση 
αυτή δεν περιορίζεται απλώς σε µια κριτική των σηµερινών µορφών και 
λειτουργιών της αξιολόγησης και δεν αποβλέπει µόνον στην υπέρβαση των 
αδυναµιών των παραδοσιακών µορφών αξιολόγησης, αλλά περιλαµβάνει µια 
διαφορετική σκοποθεσία και "σύλληψη" των διαδικασιών διδασκαλίας και 
µάθησης. Με τον τρόπο αυτό θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη των 



παιδαγωγικών αρχών, πάνω στις οποίες στηρίζεται η περιγραφική µορφή 
αξιολόγησης (βλ. κεφ.2.3.).  

Στην ίδια κατεύθυνση προσανατολίζονται και άλλοι µελετητές του 
θέµατος. Οι H. Bartnitzky και R. Christiani εξετάζουν την αρχή της επίδοσης, 
όπως αυτή λειτουργεί σήµερα στην κοινωνία και επιδιώκουν να προσδιορίσουν 
τις οµοιότητες που παρατηρούνται ως προς την αρχή της επίδοσης στο σχολείο 
(Bartnitzky, H. /Christiani, R., 1987:8 κ.κ.). ∆έχονται ότι οι σύγχρονες 
κοινωνίες είναι κοινωνίες επίδοσης, αφού η κατάκτηση προνοµίων και  θέσεων 
γίνεται µε κριτήριο την ατοµική επίδοση. Με τον τρόπο όµως αυτό η αρχή της 
επίδοσης επιβάλλει στην κοινωνία τους νόµους του κοινωνικού ανταγωνισµού, 
αφού σε συγκεκριµένες επιδόσεις αντιστοιχούν συγκεκριµένα προνόµια, όπως 
χρήµα, θέσεις εργασίας και κοινωνική αναγνώριση. Κατά συνέπεια, η αρχή της 
επίδοσης στην κοινωνία προσανατολίζεται σε τρεις διαστάσεις: στο 
αποτέλεσµα (προϊόν) της εργασίας, στον ανταγωνισµό και στην επιλογή.  

Ανάλογα φαίνεται να διαµορφώνεται η αρχή της επίδοσης και στο 
σηµερινό σχολείο. Η επίδοση µετράται και αξιολογείται µε βάση τον µέσο όρο 
επιδόσεων της τάξης ή µε βάση την επίτευξη ενός διδακτικού στόχου, χωρίς να 
ενδιαφέρει η προέλευση των επιδόσεων και η προσπάθεια. Προσανατολίζεται 
δηλαδή στο µετρήσιµο αποτέλεσµα (ό.π., πρβλ. Lichtenstein -  Rother, Ι., 
1977:86). Ο προσανατολισµός αυτός στο τελικό προϊόν εµφανίζεται στην τάξη 
µε τη µορφή των τεστ, των διαγωνισµάτων, των σχολικών εργασιών, της 
ορθογραφίας κ.ά., µε αποτέλεσµα να έρχονται σε δεύτερη µοίρα οι κοινωνικοί 
παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν την επίδοση, οι αρχικές προϋποθέσεις και οι 
δυνατότητες του µαθητή (βλ. Bartnitzky, H., 1992:13).  

Είναι γνωστό ότι κάθε παιδί έρχεται στο σχολείο µε  διαφορετικές 
αφετηρίες και µε διαφορετικές δυνατότητες, οι οποίες καθορίζονται από την 
πρωτογενή κοινωνικοποίησή του, τα κίνητρα µάθησης που του παρέχονται, το 
στιλ διαπαιδαγώγησης, τις προσδοκίες των γονέων κ.ά.π. (πρβλ. Ξωχέλλης, Π., 
1981:30 κ.κ., Heller, K., 1984:16 κ.κ.). Όταν λοιπόν το σχολείο απαιτεί 
αδιαφοροποίητα επιδόσεις από τους µαθητές, χωρίς να λαµβάνει υπόψη τις 
διαφορετικές δυνατότητες που έχουν, τότε για ορισµένους µαθητές η αποτυχία 
είναι προδιαγεγραµµένη (Lichtenstein-Rother, Ι., 1977:86). Στο βαθµό όµως 
που το σχολείο έχει σκοπό την προετοιµασία του µαθητή για τη ζωή µε 
σεβασµό των δυνατοτήτων και των αναγκών του δεν µπορεί ο ορισµός της 
σχολικής επίδοσης παρά να απορρέει από τη σκοποθεσία του σχολείου. Η 
"στροφή της αρχής της επίδοσης προς το υποκείµενο" (Lichtenstein - Rother, 
Ι., 1987:154) οφείλει να πάρει υπόψη τις ατοµικές δυνατότητες και τις 



κοινωνικές προϋποθέσεις του µαθητή, ώστε σύµφωνα µε αυτές να 
διαµορφωθούν οι απαιτήσεις για επίδοση. 

Στο σηµερινό σχολείο οι κοινωνικές µορφές σχολικής εργασίας και 
µάθησης παραµελούνται προς όφελος της ανταγωνιστικής µάθησης και της 
σύγκρισης των µαθητών µεταξύ τους µέσω της βαθµολογίας. Ήδη από τις 
πρώτες µέρες στο σχολείο βλέπουµε µαθητές να γράφουν στο τετράδιο τους 
και παράλληλα να τοποθετούν ένα τετράδιο, ένα βιβλίο ή κάτι παρόµοιο σαν 
"τοίχο" προς τον διπλανό τους, προκειµένου ο τελευταίος να µην µπορέσει να 
αντιγράψει. Συχνά ένας καλός βαθµός για ένα µαθητή είναι τόσο περισσότερο 
πολύτιµος όσο λιγότεροι συµµαθητές του πήραν τον ίδιο βαθµό. Τέλος, 
ιδιαίτερα όταν η αποτυχία θεωρείται δεδοµένη για µερικούς µαθητές, όπως για 
παράδειγµα στις εισαγωγικές εξετάσεις για την επόµενη σχολική βαθµίδα, η 
αρχή της επίδοσης προσανατολίζεται στην επιλογή.  

Παρατηρούµε λοιπόν, ότι ο όρος σχολική επίδοση συνδέεται µε 
οικονοµικούς και τεχνολογικούς όρους της επίδοσης. Μάθηση και επίδοση δεν 
αποβλέπουν κυρίως, όπως θα έπρεπε, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
µαθητή, αλλά σε κάποιο αξιολογήσιµο τελικό προϊόν, που δίνει το εισιτήριο 
για άλλες εκπαιδευτικές βαθµίδες. Το σχολείο γίνεται έτσι µια µικρογραφία 
της κοινωνίας των επιδόσεων µε όλες τις αρνητικές συνέπειες τις οποίες 
συνεπάγεται η θεώρηση αυτή και πρωτίστως βέβαια µε απώλεια του 
παιδαγωγικού του χαρακτήρα.  

Χαρακτηριστικός είναι ο τρόπος που περιγράφει αυτή την κατάσταση ο 
Α. Καψάλης αναφερόµενος στην επίδραση που έχει η αρχή της επίδοσης στο 
σηµερινό σχολείο: "Αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια, διάθεση για συντροφική 
προσφορά κ.ά.π. θυσιάζονται στον Μολώχ των επιδόσεων και των βαθµών. 
Επιτυχία έχει ο 'καταφερτζής', εκείνος που µπορεί και αντιλαµβάνεται έγκαιρα 
τον τρόπο λειτουργίας του συστήµατος και προσαρµόζεται σε αυτό. Όχι αυτός 
που είναι 'καλός', αλλά εκείνος που αποδεικνύει ότι είναι καλύτερος από τους 
άλλους. Όχι εκείνος που ακολουθεί τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του αλλά 
εκείνος που τα µεταποιεί σε στρατηγικές υποσκέλισης των συµµαθητών του, οι 
οποίοι δεν είναι πια σύντροφοι αλλά αντίπαλοι" (Καψάλης, Α., 1993:25). 

 
 

1.1.3. Παιδαγωγικός ορισµός της επίδοσης 
 

Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν ώς τώρα, ο παιδαγωγικός ορισµός της 
επίδοσης διευρύνεται και προσανατολίζεται σε τρεις διαστάσεις:  



(α)  Στην εξατοµικευµένη πορεία ανάπτυξης και µάθησης του µαθητή και 
όχι µόνο στο αποτέλεσµα (πως µαθαίνει, που πάει καλά και που όχι, ποια 
βοήθεια χρειάζεται κ.λ.π.) 

(β)  Στην κοινωνική διάσταση της µάθησης (αλληλεγγύη, 
συντροφικότητα, από κοινού συνεργασία για τη λύση προβληµάτων κ.ά.) 

(γ)  Στην ενθάρρυνση και παρώθηση του µαθητή και όχι στην επιλογή 
(χαρά για µάθηση, ετοιµότητα επίδοσης, αυτοεκτίµηση κ.ά.). 

Οι τρεις αυτές παιδαγωγικές διαστάσεις της επίδοσης, προκειµένου να 
υλοποιηθούν στην σχολική τάξη, οφείλουν να στηρίζονται στις εξής 
προϋποθέσεις: 

• Οι απαιτήσεις για επίδοση στο σχολείο δεν πρέπει να θεµελιώνονται σε 
αδιαφοροποίητες νόρµες και σε οµοιόµορφες διαδικασίες µάθησης. Όπως ήδη 
τονίστηκε, οι ίδιες απαιτήσεις για όλους ενισχύουν τις υπάρχουσες ανισότητες.  

• Πρέπει να προσφέρονται δυνατότητες για αυτόνοµη µάθηση και 
πρωτοβουλία του µαθητή. Η "µετωπική" και δασκαλοκεντρική διδασκαλία 
επιτείνει για ορισµένους µαθητές τη σχολική αποτυχία  και για άλλους την 
ανία (βλ., Klafki, W., 1987:49).  Αντίθετα ο περιορισµός της ύλης και η 
επικέντρωση της διδασκαλίας στο σηµαντικό και ουσιαστικό οδηγούν σε 
λιγότερη πίεση χρόνου και σε καλύτερα αποτελέσµατα µάθησης (βλ. 
Ξωχέλλης, Π., 1981:24) 

• Η κοινωνική µάθηση προϋποθέτει συνεργατική διδασκαλία και µάθηση. 
Ο παιδαγωγικός ορισµός της επίδοσης περιλαµβάνει εποµένως και την αρχή, 
σύµφωνα µε την οποία µάθηση και επίδοση είναι διαδικασίες που απαιτούν 
αλληλοβοήθεια για την αντιµετώπιση εργασιών και προβληµάτων.  Οι 
απαιτήσεις για επίδοση δεν πρέπει να σχετίζονται µόνο µε την απόκτηση 
γνώσεων, αλλά και µε την αλλαγή της συµπεριφοράς στην κατεύθυνση της 
συνεργασίας και αλληλεγγύης (βλ. Καψάλης, Α., 1993:26, Klafki, W., ό.π., 
σ.50). 

Η πλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, εκτός από την αλλαγή του 
παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης των µαθητών την οποία υπαινίσσονται, 
µας οδηγεί αναπόφευκτα και στην ανάγκη µιας διαφορετικής προσέγγισης και 
οργάνωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης στο σηµερινό σχολείο. 
Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία θεωρείται ανεπαρκής και οι λύσεις 
αναζητούνται στην κατεύθυνση της µαθητοκεντρικής, της οµαδοκεντρικής ή 
οµαδοσυνεργατικής διδασκαλίας (βλ. Ματσαγγούρας, Η., 1996, Κανάκης, Ι., 
1987), της εσωτερικής διαφοροποίησης, της ανοιχτής µάθησης και της 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας (βλ. Hopf, D., 1982:83κ.κ.).  



Όπως γίνεται αντιληπτό, σε µια τέτοια κατεύθυνση η διαδικασία µε την 
οποία κατακτάται η γνώση αποκτά την ίδια ή και µεγαλύτερη σηµασία από το 
περιεχόµενο, ενώ παράλληλα αναβαθµίζεται η υποβαθµισµένη σήµερα 
κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου. Τελικά, η επιδίωξη του 
σύγχρονου σχολείου για ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη διδασκαλία,  
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και οικειοποίηση συλλογικών 
στάσεων και πρακτικών απαιτούν όχι µόνο µια διαφορετική µορφή 
αξιολόγησης των επιδόσεων αλλά και µια διαφοροποιηµένη διδασκαλία, 
προσαρµοσµένη στις διαφορετικές ανάγκες και ικανότητες των µαθητών. 
 
 

1.2. Αξιολόγηση και µέτρηση της επίδοσης - Βαθµολογία:  ορισµοί 
 

Αν και οι όροι "µέτρηση της επίδοσης" και "αξιολόγηση της επίδοσης" 
δεν διαχωρίζονται µεταξύ τους στην καθηµερινή σχολική πράξη, αποτελούν 
δυο αλληλένδετες µεν έννοιες αλλά όχι ταυτόσηµες, αφού η µια προϋποθέτει 
την άλλη (πρβλ. Μάνος, K., 1981:20/21). Η αξιολόγηση της επίδοσης είναι µια 
διαδικασία, η οποία ακολουθεί τη φάση της µέτρησης και εµπεριέχει µια κρίση 
που απορρέει από τη σύγκριση της επίδοσης µε κάποιο κριτήριο. Το κριτήριο 
αυτό µπορεί να είναι ένας εκ των προτέρων γνωστός διδακτικός στόχος, η 
µέση επίδοση των µαθητών της τάξης ή οι προηγούµενες επιδόσεις του 
µαθητή. Έτσι, µια σχολική επίδοση κρίνεται ως καλή ή κακή και ταξινοµείται 
συνήθως σε ένα βαθµολογικό σύστηµα. Οι βαθµοί µπορεί να είναι αριθµητικοί 
(π.χ. 1-10) ή αλφαβητικοί (π.χ. Α, Β, Γ, ∆) και χρησιµοποιούνται συνήθως ως 
µια περιεκτική, συνοπτική κρίση του δασκάλου, που εκφράζει την αξιολόγηση 
της επίδοσης του µαθητή. Η διαφορά που χαρακτηρίζει τις δυο αυτές κλίµακες 
είναι ότι µε την αριθµητική βαθµολογία υπολογίζεται πιο εύκολα η αριθµητική 
µέση τιµή (βλ. Τσιάκαλος, Γ., 1992:32).  

Η αξιολόγηση, ανάλογα µε τους σκοπούς ή τη χρονική στιγµή που 
πραγµατοποιείται, διακρίνεται σε αρχική, ενδιάµεση και τελική. Η αρχική 
αξιολόγηση αναφέρεται στη διάγνωση µιας κατάστασης κατά το αρχικό της 
στάδιο, µε σκοπό την καλύτερη µεθόδευση και τον κατάλληλο 
προγραµµατισµό του επικείµενου έργου. Στην αρχή των διαδικασιών 
διδασκαλίας και µάθησης γίνεται η διαγνωστική αξιολόγηση, προκειµένου να 
εντοπιστούν οι προϋποθέσεις µάθησης, οι οποίες θεωρούνται απαραίτητες για 
την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. 

 Η ενδιάµεση αξιολόγηση πραγµατοποιείται κατά την εξέλιξη µιας 
δραστηριότητας και στοχεύει στην επανατροφοδότηση, προκειµένου να 



βελτιωθούν τα µέσα και οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται. Η αξιολόγηση αυτή 
στη σχολική τάξη λέγεται διαµορφωτική και πραγµατοποιείται σε όλη τη 
διάρκεια της πορείας µάθησης. ∆εν αποσκοπεί στην κατάταξη και τον 
διαχωρισµό των µαθητών σε καλούς και κακούς, αλλά στην 
επανατροφοδότηση του δασκάλου και τη λεπτοµερή πληροφόρησή του, 
προκειµένου να πάρει τα κατάλληλα µέτρα, να τροποποιήσει και να 
αναπροσαρµόσει τη διδασκαλία του, ώστε να βοηθήσει τους µαθητές του να 
αναπτύξουν στο µέγιστο τις ικανότητές τους. Πρόκειται δηλαδή για µια 
ποιοτική αξιολόγηση που στηρίζεται στην ουσιαστική παρατήρηση των 
µαθητών από τον δάσκαλο (βλ. Παπαδόπουλος, Χ., 1996:19). 

Η τελική αξιολόγηση πραγµατοποιείται κατά το τέλος µιας διδακτικής 
δραστηριότητας (π.χ. τρίµηνο, εξάµηνο, έτος, κύκλος σπουδών) και στοχεύει 
σε µια συνολική διαπίστωση και αποτίµηση του αποτελέσµατος. 
Χρησιµοποιείται, κυρίως, για την κατάταξη των µαθητών, τη χορήγηση τίτλων 
ή πτυχίων και τη µετάβαση στην επόµενη τάξη ή σχολική βαθµίδα. 

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στις δυο πρώτες 
µορφές αξιολόγησης, αφού αυτές συνδέονται άµεσα µε τις παιδαγωγικές 
λειτουργίες της αξιολόγησης, όπως θα δείξουµε στη συνέχεια. Η τελική ή 
αθροιστική αξιολόγηση λαµβάνεται υπόψη στον βαθµό που εντάσσεται στη 
συνεχή αξιολόγηση του µαθητή.  

Με τον όρο µέτρηση  εννοείται ο καθορισµός του ποσοτικού µεγέθους 
ενός πράγµατος µε βάση µια δεδοµένη µονάδα µέτρησης (Καψάλης, Α., 
1993:4, πρβλ. Γεωργούσης, Π., 1981:12 κ.κ.). Της µέτρησης προηγείται η 
εξέταση ή η παρατήρηση µιας επίδοσης ή µιας συµπεριφοράς. Η εξέταση 
ορίζεται ως µια συστηµατική µέθοδος  συλλογής στοιχείων πάνω στα οποία 
βασίζεται η αξιολόγηση. Τα αποτελέσµατα που εξάγει ένας δάσκαλος από µια 
εξέταση δεν διαθέτουν καθεαυτά καµιά παιδαγωγική σηµασία: π.χ., ο αριθµός 
των λαθών σε ένα κείµενο.  Όπως ήδη τονίσαµε παραπάνω, είναι απαραίτητο 
ένα κριτήριο, µια νόρµα αναφοράς, προκειµένου να αξιολογηθεί το 
αποτέλεσµα της µέτρησης ως επίδοση του µαθητή (πρβλ. Παπαναστασίου, Κ., 
1993:2 κ.κ.). Κατά συνέπεια ο όρος αξιολόγηση του µαθητή είναι ευρύτερος 
των όρων εξέταση και βαθµολογία, οι οποίες ως απλές ή και σύνθετες τεχνικές, 
"αποτελούν µέρος µόνο της διαδικασίας αξιολόγησης και οπωσδήποτε δεν 
ταυτίζονται µ΄αυτήν" (Κασσωτάκης, Μ., 1995:418/419).  

 
 

1.3. Λειτουργίες της αξιολόγησης της σχολικής επίδοσης 
 



Ενώ οι αρχικές λειτουργίες των εξετάσεων και των βαθµών ήταν ο 
έλεγχος της µάθησης, η επιβράβευση του µαθητή και η επιλογή, οι σύγχρονες 
κοινωνικές απαιτήσεις για την ποιότητα της εκπαίδευσης έχουν ως συνέπεια να 
αποδίδονται στην αξιολόγηση της επίδοσης και πλείστες άλλες  λειτουργίες, 
όπως η δραστηριοποίηση κινήτρων, η πληροφόρηση των γονέων, η 
επανατροφοδότηση  δασκάλου και µαθητή, η ταξινόµηση-κατανοµή των 
µαθητών, η λειτουργία πειθάρχησης, η κοινωνικοποιητική κ.ά. (βλ. 
Καρακατσάνης, Γ., 1995:17/18). Όλες οι λειτουργίες που αποδίδονται στην 
αξιολόγηση της επίδοσης αποκτούν διαφορετική κάθε φορά βαρύτητα ανάλογα 
µε τη βαθµίδα και τον τύπο σχολείου στον οποίο εφαρµόζονται. 
 

1.3.1. Η λειτουργία της επιλογής 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κριτική που ασκήθηκε από τη δεκαετία του ΄60 
στο σχολείο περιελάµβανε και το σύστηµα αξιολόγησης των επιδόσεων. Η 
κριτική αυτή δεν αµφισβητούσε µόνο την αποτελεσµατικότητα της σχολικής 
αξιολόγησης, αλλά και τις λειτουργίες που αυτή επιτελεί. Το κύριο βάρος της 
κριτικής έπεσε στη λειτουργία της επιλογής, η οποία παίζει πρωτεύοντα ρόλο 
στη διαδικασία της αξιολόγησης και επισκιάζει τις καθαρά παιδαγωγικές 
λειτουργίες της (βλ. Ingenkamp, K.H., 1975:13).  

Η επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης των επιδόσεων είναι 
συνυφασµένη µε την κατανοµή σε διάφορες επαγγελµατικές και κοινωνικές 
θέσεις, διότι σχετίζεται είτε µε τη µετάβαση σε διαφορετικές βαθµίδες του 
εκπαιδευτικού συστήµατος είτε µε τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιεραρχικώς 
διαρθρωµένες και µε διαφορετική η καθεµιά ελκυστικότητα θέσεις εργασίας. 
Το σχολείο µέσω του συστήµατος αξιολόγησης µοιράζει δικαιώµατα που 
αναφέρονται, λίγο ή πολύ, σε εξειδικευµένες ικανότητες και µε τον τρόπο αυτό 
καθορίζει την επαγγελµατική ανέλιξη και την κοινωνική καταξίωση (Kleber, 
E., 1979:22, Zielinski, W., 1974:881, Κασσωτάκης, Μ., 1995:420).  

Ο K.-H. Ingenkamp στη γνωστή έκθεσή του για τα συστήµατα 
αξιολόγησης στην Ευρώπη, αναφέρει ότι οι κυριότεροι σταθµοί αυτής της 
λειτουργίας επιλογής είναι οι εξετάσεις (α) στο τέλος του ∆ηµοτικού Σχολείου 
ανάµεσα στα 10 και στα 12 χρόνια, (β) στο τέλος της πρώτης βαθµίδας της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ανάµεσα στα 14 και στα 16 και (γ) στο τέλος 
της δεύτερης βαθµίδας στα 18 µε 20 χρόνια (Ingenkamp, K.-H., 1975:12). Από 
διεθνείς συγκριτικές έρευνες προκύπτει ότι εκπαιδευτικά συστήµατα µε 
πρώιµη επιλογή για τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (ανάµεσα στα 10 και 12 
χρόνια) ευνοούν µαθητές των ανώτερων και µεσαίων κοινωνικών στρωµάτων, 



ενώ αντιθέτως συστήµατα µε Ενιαία Σχολεία και γενικώς συστήµατα τα οποία 
αναβάλλουν την επιλεκτική διαδικασία και την τοποθετούν στην ηλικιακή 
βαθµίδα µετά τα 15 χρόνια προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες για µόρφωση στα 
παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων (βλ. Hopf, D., 1982:66). 

Η λειτουργία της επιλογής βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 
Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης τα τελευταία ιδίως χρόνια. Από 
κοινωνιολογική οπτική επισηµαίνεται ότι το σχολείο ως θεσµός του κράτους 
θα όφειλε σε µια κοινωνία πολυσύνθετη και αναπτυγµένη να συντελεί στην 
αξιοκρατική κατάληψη των θέσεων στην αγορά εργασίας. Από τη µια µεριά 
χρησιµοποιείται η αξιολόγηση για την επικύρωση προσόντων και από την 
άλλη οφείλει η κατανοµή των θέσεων εργασίας να είναι για µεν τα άτοµα 
δίκαιη για δε την κοινωνία χρήσιµη. Τόσο η δοµολειτουργική θεωρία όσο και 
η συγκρουσιακή δέχονται αυτή τη διπλή λειτουργία της αξιολόγησης, 
διαφοροποιούνται όµως ως προς το ερώτηµα, αν τέτοιες λειτουργίες είναι 
πραγµατικά χρήσιµες για όλη την κοινωνία ή µόνο για µια συγκεκριµένη 
οµάδα του πληθυσµού (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ., 1983:49).  

Πιο συγκεκριµένα οι θιασώτες της συγκρουσιακής θεωρίας από µια 
νεοµαρξιστική οπτική, έχοντας ως αφετηρία τη θεώρηση του σχολείου ως 
"ιδεολογικού µηχανισµού του κράτους δηλ. των κυρίαρχων κοινωνικών 
δυνάµεων" (Παπακωνσταντίνου, Π., 1993:137, πρβλ. Γεωργακάκος, Σ., 
1984:42 κ.κ.), ο οποίος συντηρεί και αναπαράγει την ιδεολογία της άρχουσας 
τάξης, υποστηρίζουν ότι το σχολείο µε µοχλό την αξιολόγηση των µαθητών 
βοηθάει εκείνους τους λίγους που µπορούν να αναπτύξουν µια θετική σχέση  
µε τη συγκεκριµένη µάθηση που δίνεται στο σχολείο (Παπακωνσταντίνου, Π., 
ό.π., σ.136 κ.κ.). Και βέβαια, οι λίγοι αυτοί που επιτυγχάνουν είναι κατά κύριο 
λόγο τα παιδιά των προνοµιούχων τάξεων, αφού το σχολείο είναι 
προσαρµοσµένο στα µέτρα τους (Κακαλέτρης, Γ., 1987:117 κ.κ.). Το 
αποτέλεσµα είναι να δηµιουργούνται και να επιτείνονται οι εκπαιδευτικές 
ανισότητες, ώστε να πλήττονται οι µαθητές από µη προνοµιούχες τάξεις. 
Εξάλλου, η αρχή της ισότητας που επικρατεί στις εξετάσεις, µε την 
οµοιοµορφία κριτηρίων και µέσων, αποτελεί -σύµφωνα µε τις απόψεις των 
οπαδών των θεωριών της κοινωνικής σύγκρουσης - ένα νοµιµοποιητικό άλλοθι 
για τη λειτουργία των µηχανισµών που θεσπίζονται, προκειµένου να 
σταθεροποιείται και να αναπαράγεται η κοινωνική ιεραρχία (Μηλιός, Γ., 
1990:72, Γεωργακάκος, Σ., 1984:50). Η διαδικασία αξιολόγησης 
αντιµετωπίζεται ως µια "σηµαντική τεχνική της εξουσίας", η οποία "συµβάλλει 
στην εµπέδωση των σχέσεων καπιταλιστικής εξουσίας, µέσα από την εύρυθµη 
αναπαραγωγή του κοινωνικού-καπιταλιστικού καταµερισµού εργασίας" 



(Μηλιός, Γ., ό.π., σ.75, Ρέππας, Χρ., 1998:18κ.κ.). Παράλληλα, τονίζεται ότι, 
αν και σε κοινωνίες µε χαλαρή κοινωνική διαστρωµάτωση τα περιθώρια 
κοινωνικής κινητικότητας είναι ευρύτερα όπως συµβαίνει στην περίπτωση της 
ελληνικής κοινωνίας, εντούτοις το σχολείο στον δυτικό κόσµο, αλλά και στις 
αναπτυσσόµενες χώρες, δεν αποσκοπεί στην  κοινωνική κινητικότητα αλλά 
στη διατήρηση και αναπαραγωγή των ταξικών σχέσεων. Κύρια λειτουργία του 
σχολείου είναι η µετατροπή των µαθητών σε υπάκουους και πειθαρχικούς 
πολίτες, ώστε να προσαρµόζονται στην ιεραρχική δοµή του καπιταλιστικού 
συστήµατος εργασίας. Οι όποιες θετικές εξελίξεις που αφορούν στην 
κοινωνική κινητικότητα αποτελούν ασήµαντες, έµµεσες παρενέργειες της 
λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα στο καπιταλιστικό σύστηµα 
(ό.π.).  

Η αναίρεση της παραπάνω κριτικής στηρίζεται, τόσο στη διαπίστωση της 
παρουσίας των ίδιων συµπτωµάτων σε "σοσιαλιστικά" συστήµατα όσο και στη 
χρήση του όρου κοινωνική τάξη ως ερµηνευτική έννοια (βλ. Husen, T., 
1991:52 κ.κ.). Πέρα όµως από τις εγγενείς αδυναµίες της γενικότερης κριτικής 
αυτής της θεωρίας που αναφέρονται τόσο στη  " διάγνωση" όσο και στη 
"θεραπεία" της κρίσης του σύγχρονου σχολείου (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1986:15), 
έχει αποδειχτεί σήµερα και εµπειρικά ότι παρά τη διακηρυγµένη συνταγµατική 
κατοχύρωση της ισότητας ευκαιριών στην εκπαίδευση οι ανισότητες 
επιτείνονται εις βάρος ορισµένων  κοινωνικών οµάδων και η εκπαίδευση 
αποτελεί ένα "αγώνα δρόµου µε άνισες αφετηρίες" (Ξωχέλλης, Π., 1989:13).  

Εκτός όµως από τις άνισες αφετηρίες, οι οποίες "προδιαγράφονται από 
την πολιτιστική αποστέρηση των χαµηλών κοινωνικών στρωµάτων, υπάρχει 
και το οδόστρωµα επί του οποίου γίνεται η πορεία και το οποίο δεν είναι το 
ίδιό ανηφορικό για όλους" (Πυργιωτάκης, Ι., 1995:102).  Με άλλα λόγια, 
"µερικοί είναι πιο ίσοι από τους άλλους" (Husen, T., 1991:28). Οι βαθµοί και 
οι εξετάσεις δεν είναι λοιπόν κοινωνικά ουδέτεροι, αφού παιδιά από κατώτερα 
κοινωνικά στρώµατα βαθµολογούνται χειρότερα κατά µέσο όρο από παιδιά 
προνοµιούχων στρωµάτων, τα οποία επιπλέον υπεραντιπροσωπεύονται στα 
ανώτατα εκπαιδευτικά  ιδρύµατα (βλ, Πυργιωτάκης, Ι., 1989, Böhm, W., 
1988:47.).                                                                                                                                           

Οι αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής λειτουργίας των βαθµών και των 
εξετάσεων για τη σχολική πράξη και τον ρόλο του δασκάλου γίνονται εύκολα 
αντιληπτές. Από τη µια ο δάσκαλος πρέπει να βοηθάει και να υποστηρίζει 
όλους τους µαθητές του να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους 
και από την άλλη είναι υποχρεωµένος να βαθµολογεί και να ιεραρχεί τις 
επιδόσεις µοιράζοντας έτσι ευκαιρίες εκπαιδευτικής, επαγγελµατικής και 



κοινωνικής επιτυχίας. Ο ρόλος του ως "διεκπεραιωτής" της επιλεκτικής 
λειτουργίας του σχολείου έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον παιδαγωγικό του 
ρόλο και δυσχεραίνεται σε µεγάλο βαθµό λόγω της συνειδητοποίησης της 
δυσκολίας να αξιολογήσει δίκαια τους µαθητές του. 
 
 

1.3.2. Παιδαγωγικές λειτουργίες 
 

 Από παιδαγωγική σκοπιά η αξιολόγηση αποβλέπει κυρίως στην 
επανατροφοδότηση δασκάλου και µαθητή καθώς και στην ενηµέρωση και 
πληροφόρηση των γονέων. Στις παιδαγωγικές λειτουργίες συγκαταλέγεται και 
η παρώθηση του µαθητή (βλ. αναλυτικότερα στο κεφ. 1.5.1.3.). Αν και στη 
δηµόσια εκπαίδευση όλων σχεδόν των κρατών ο κοινωνικός ρόλος της 
επιλογής επηρέασε καθοριστικά την αξιολόγηση της επίδοσης, εντούτοις 
έγιναν επανειληµµένα προσπάθειες να ενταχθεί η πρακτική της αξιολόγησης 
σε µια "παιδαγωγική ιδεολογία" (Ingenkamp, K.H., 1975:13). Η διδασκαλία 
και µάθηση στο σχολείο θεωρείται "αδιανόητη χωρίς την επανατροφοδότηση 
που προσφέρει η αξιολόγηση" (Καψάλης, Α., 1993:8), διότι µέσω της 
ενηµέρωσης την οποία παρέχει σε µαθητές, δασκάλους, γονείς και άλλους 
ενδιαφεροµένους συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της καθηµερινής 
διδακτικής πράξης. 

Με την επανατροφοδοτική λειτουργία της αξιολόγησης ο ίδιος ο 
δάσκαλος πληροφορείται για την πρόοδο των µαθητών της τάξης του, 
εντοπίζει αδυναµίες ή δυσκολίες µάθησης, ώστε να αναδιαµορφώσει, αν 
χρειαστεί, τη µέθοδο διδασκαλίας του και γενικά να πάρει µέτρα για τη 
βελτίωση της διαδικασίας της µάθησης. Τέτοια µέτρα µπορεί να είναι η 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας για την ενίσχυση των αδύνατων µαθητών, η 
εσωτερική διαφοροποίηση, κ.ά. (βλ. Kleber, E., 1979:20). Θεωρείται 
παιδαγωγικά αναγκαίο να γνωρίζει ο δάσκαλος τόσο τον βαθµό κατάκτησης 
των στόχων από τον µαθητή όσο και τον ρυθµό της γνωστικής του ανάπτυξης, 
τις ιδιαίτερες αδυναµίες και τις δυνατότητές του, τα ενδιαφέροντα και τις 
κλίσεις του, τη σχέση του µε την κοινωνική διάσταση της µάθησης, τις 
αφετηρίες και προϋποθέσεις µάθησης, την προσπάθεια που καταβάλλει κ.ά.π. 
Μόνο έτσι µπορεί ο δάσκαλος να υποστηρίξει και να ενισχύσει όλόπλευρα τον 
µαθητή, να τον πληροφορήσει και να τον καθοδηγήσει να ξεπεράσει τα 
προβλήµατα και τις δυσκολίες και να αναπτύξει στο µέγιστο όλες τις 
ικανότητές του. 



Κάθε µαθητής, προκειµένου να αναπτύξει την προσωπικότητά του και να 
βελτιώσει το επίπεδο των επιδόσεών του, έχει ανάγκη να γνωρίζει που πηγαίνει 
καλά και που όχι και σε ποιο βαθµό έχει επιτύχει τους διδακτικούς στόχους. 
Με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιεί ο µαθητής τη µαθησιακή του κατάσταση 
και εκτιµά ρεαλιστικά τις δυνατότητές του και γενικότερα τον εαυτό του. Η 
επανατροφοδότηση του µαθητή είναι εξάλλου σηµαντική για τη 
δραστηριοποίηση και τη διατήρηση των κινήτρων του, ιδιαίτερα όταν η 
αξιολόγηση της επίδοσής του συνοδεύεται και από συµβουλές εκ µέρους του 
δασκάλου για τη βελτίωση του µαθησιακού του επιπέδου.  

Η πληροφόρηση των γονέων από τον δάσκαλο για την πορεία του 
παιδιού τους στο σχολείο αποτελεί µια ακόµη σηµαντική και παιδαγωγικά 
αναγκαία λειτουργία της αξιολόγησης. Η τακτική ενηµέρωση των γονέων για 
αδυναµίες, αλλά και επιτυχίες του παιδιού τους, συντελεί στην από κοινού µε 
τον δάσκαλο και το παιδί αντιµετώπιση των δυσκολιών που εµφανίζονται στο 
σχολείο. Συνήθως στη καθηµερινή σχολική πράξη η επικοινωνία µεταξύ 
δασκάλου και γονέων επικεντρώνεται στη βαθµολογία. Ένας καλός βαθµός 
προσφέρει στους γονείς ικανοποίηση και επιβεβαίωση των προσπαθειών τους, 
ενώ µια χαµηλή βαθµολογία σηµατοδοτεί την ύπαρξη προβληµάτων, την 
ανάγκη επιπλέον βοήθειας στο παιδί τους και την άµεση συνεργασία µε τον 
δάσκαλο, ώστε να πληροφορηθούν επακριβώς που υπάρχει το πρόβληµα και 
να προχωρήσουν από κοινού στην αντιµετώπισή του. Στην περίπτωση αυτή 
γίνεται ακόµη πιο φανερή η µεγάλη σηµασία που έχει η καλή συνεργασία και 
επικοινωνία µεταξύ δασκάλου και γονέων.  

Η πληροφοριακή αξία του βαθµού καθεαυτή είναι ασήµαντη, ένας 
βαθµός από µόνος του δεν λέει σχεδόν τίποτα στους γονείς, παρά µόνο ότι το 
παιδί τους πάει καλά ή δεν πάει καλά στο σχολείο ή σε κάποια µαθήµατα. 
Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο που µπορεί να γίνεται η επίσηµη και 
θεσµοθετηµένη ενηµέρωση των γονέων (έλεγχος και ενδεικτικά µε 
αριθµητικούς ή γραµµατικούς βαθµούς, περιγραφική έκθεση, δελτία 
παρατήρησης κ.λπ.) είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η άµεση επικοινωνία 
και ο διάλογος µεταξύ γονέων και δασκάλου δεν µπορούν να αντικατασταθούν 
από καµιά άλλη µορφή ενηµέρωσης. 

 
 

1.3.3. Άλλες λειτουργίες  
 

Στην αξιολόγηση της επίδοσης αναγνωρίζεται η προγνωστική λειτουργία, 
η οποία στη σχολική πράξη είναι συνυφασµένη µε τη βαθµολογία του µαθητή. 



Οι βαθµοί εκλαµβάνονται ως θετικές ή αρνητικές προγνώσεις και 
προσδιορίζουν ώς ποιο βαθµό  ανταποκρίνεται ο µαθητής σε ένα µελλοντικό 
κριτήριο, π.χ. ανώτατες σπουδές, επαγγελµατική επιτυχία κ.ά. (Rieder, Κ., 
1990 b:78). Ένας µαθητής ο οποίος έχει καλές επιδόσεις θεωρείται ότι θα 
εξακολουθεί να τις έχει και στο µέλλον, ενώ το αντίστροφο ισχύει για τον 
αδύνατο µαθητή: αν δεν µπορεί να έχει τώρα καλές επιδόσεις, δεν θα τις 
παρουσιάσει ούτε αργότερα. Ωστόσο πρέπει να επισηµάνουµε ότι εµπειρικά 
έχει αποδειχτεί η αδυναµία των βαθµών, των πιστοποιητικών επίδοσης και των 
εξετάσεων να προγνώσουν έγκυρα τη µελλοντική σχολική, ακαδηµαϊκή και 
επαγγελµατική σταδιοδροµία (βλ. Ingenkamp, K.H., 1976). 

Η αξιολόγηση της επίδοσης επιφορτίζεται επίσης και µε ένα µέρος της 
κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του σχολείου (βλ. Zielinski, W., 1974: 881). 
Στον χώρο της οικογένειας συντελείται η πρωτογενής κοινωνικοποίηση κατά 
την οποία το παιδί έρχεται αντιµέτωπο µε αξίες και νόρµες οι οποίες 
διαφοροποιούνται από αυτές του σχολείου. Κατά τη δευτερογενή 
κοινωνικοποίηση η οποία συντελείται στο σχολείο το παιδί µέσω και της 
αξιολόγησης των επιδόσεων εξοικειώνεται µε κοινωνικές νόρµες, µε τις 
νόρµες επίδοσης οι οποίες υπάρχουν στην κοινωνία (Rieder, K., 1990 b:68/69, 
βλ. και Prahl, W.-H., 1993:21).  

Η σταδιακή εξοικείωση των µαθητών µε την κοινωνία των ενηλίκων 
χρησιµοποιείται συχνά και ως επιχείρηµα από ορισµένους για τη δηµιουργία 
ανταγωνιστικού πνεύµατος στην τάξη. Σύµφωνα µε τη λογική αυτή, αφού η 
κοινωνία είναι ανταγωνιστική, θα όφειλε και το σχολείο να προετοιµάζει τους 
αυριανούς ενηλίκους για µια τέτοια κοινωνική ζωή, αντί να διαµορφώνει µια 
πλαστή εικόνα της πραγµατικότητας, η οποία δεν υπάρχει. Η 
επιχειρηµατολογία αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η διαµόρφωση ακραίου 
ανταγωνιστικού κλίµατος στη σχολική τάξη µε τις εξετάσεις και τους βαθµούς 
οδηγεί στη δηµιουργία σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων στην προσωπικότητα 
του µαθητή και γενικότερα στην οµαλή εξέλιξη της παιδαγωγικής διαδικασίας 
στο σχολείο. Επίσης παραβλέπεται το γεγονός ότι αν το σχολείο 
προσαρµοζόταν αναγκαστικά σε µια τέτοια κοινωνία, τότε θα έχανε τη 
δυνατότητα να παρέµβει και µέσα από τη διαδικασία της αγωγής να αλλάξει 
και να βελτιώσει την κοινωνία αυτή. 

Η αντισταθµιστική λειτουργία αναφέρεται στους βαθµούς και συνδέεται 
µε τη στάση του δασκάλου κατά την αξιολόγηση απέναντι σε µη 
προνοµιούχους µαθητές λόγω κοινωνικής καταγωγής ή λόγω της ύπαρξης 
ειδικών προβληµάτων µάθησης. Σε µερικές περιπτώσεις δηλαδή ο δάσκαλος 
αξιολογεί συνειδητά επιεικέστερα  τέτοιους µαθητές, τους πριµοδοτεί 



βαθµολογικά, µε σκοπό να τους ενθαρρύνει και να τους ενισχύσει (Ζielinski, 
W., ό.π.). Η λειτουργία αυτή δεν πρέπει να συνδέεται µε τις γενικότερες 
αντισταθµιστικές ενέργειες και δραστηριότητες του δασκάλου, οι οποίες 
οδηγούν σε πραγµατική βελτίωση των σχολικών επιδόσεων, άρα και σε 
υψηλότερη βαθµολογία. 

Μια άλλη λειτουργία της αξιολόγησης, την οποία πολλοί επιµένουν να 
κατατάσσουν τυπικά στις παιδαγωγικές (βλ. Zielinski, W., ό.π., Rieder, K., 
ό.π., σ.70/71), είναι και η λειτουργία πειθάρχησης των µαθητών. Ο E. Kleber 
την ονοµάζει "α-παιδαγωγική λειτουργία" (ό.π., σ.23), γιατί στην περίπτωση 
εφαρµογής της οι βαθµοί χρησιµοποιούνται ως µέσα απειλής και τιµωρίας από 
τον δάσκαλο προς τον "κακό" ή απείθαρχο µαθητή, και έχουν ως σκοπό την 
επιβολή της πειθαρχίας ή τη βελτίωση των επιδόσεων. Ο A. Καψάλης την 
αναφέρει ως µια "διαστροφική άσκηση της εξουσίας" του δασκάλου, η οποία 
πηγάζει από τη δυνατότητα που του προσφέρεται να παίζει τον επιλεκτικό του 
ρόλο, µοιράζοντας ευκαιρίες ζωής στους αξιολογούµενους µαθητές (Kαψάλης, 
Α., 1993:9, πρβλ. Bönsch, Μ., 1992:10, Singer, Κ., 1981:193). 

Όταν η αξιολόγηση των επιδόσεων χρησιµοποιείται για να κατανεµηθούν 
οι µαθητές µε κριτήριο την επίδοσή τους σε οµάδες εργασίας, τότε λέµε ότι 
επιτελεί τη λειτουργία της ταξινόµησης (Rieder, Κ., 1990 b:71). Η λειτουργία 
αυτή σε συνδυασµό µε τη λειτουργία της επιλογής συµβάλλει στην 
"αναπαραγωγή" του κοινωνικού επιµερισµού. 

Τέλος, µια ακόµη λειτουργία της αξιολόγησης της επίδοσης είναι η 
διαπίστωση και ενηµέρωση για την αποτελεσµατικότητα διδακτικών µεθόδων, 
αναλυτικών προγραµµάτων, οργανωτικών µορφών κ.ά. (βλ. ∆ούκας, Χρ., 
1997:269). Με τη λειτουργία αυτή κάθε οργανωµένη κοινωνία έχει τη 
δυνατότητα να ελέγξει την αποτελεσµατικότητα και την αποδοτικότητα των 
επενδύσεων που γίνονται στην εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή µιλούµε για 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία νοείται ως µια συστηµατική 
διαδικασία ελέγχου του βαθµού επίτευξης των επιδιωκόµενων από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα γενικών σκοπών (βλ. Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, 1994:5 και Παλαιοκρασάς, Σ./κ.ά., 1997:17 κ.κ.) Η λειτουργία 
αυτή, όταν αποσκοπεί στον έλεγχο και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου ως αποτέλεσµα, µπορεί να πραγµατωθεί µέσα από την αξιολόγηση των 
επιδόσεων των µαθητών σε επίπεδο τάξης ή σχολικής µονάδας, σε 
περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο.  Όταν προσεγγίζεται από την άποψη της 
δραστηριότητας, η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει όλες εκείνες τις 
ενέργειες που γίνονται, προκειµένου να υλοποιηθούν οι εκπαιδευτικές 
επιδιώξεις, όπως αυτές προσδιορίζονται από την εκπαιδευτική νοµοθεσία. 



Αυτό σηµαίνει ότι η αξιολόγηση δεν περιορίζεται µόνο στις επιδόσεις των 
µαθητών και στο διδακτικό προσωπικό, αλλά επεκτείνεται και στο διοικητικό, 
στο συµβουλευτικό και στο εποπτικό προσωπικό, στα σχολικά προγράµµατα, 
στο διδακτικό υλικό, στην υλικοτεχνική υποδοµή των σχολείων και των άλλων 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και στη γενικότερη πολιτική στα ζητήµατα 
της εκπαίδευσης.  

Από τα παραπάνω απορρέει η δυνατότητα µιας συστηµατικής συνολικής 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία µπορεί να αναδείξει µε 
έγκυρο και επιστηµονικό τρόπο τις θετικές και αρνητικές πλευρές, τις 
ελλείψεις και τις αδυναµίες του. Η δυνατότητα αυτή δεν αποτελεί αντικείµενο 
της παρούσας µελέτης, η οποία περιορίζεται και συγκεκριµενοποιείται στην 
αξιολόγηση του µαθητή µέσα στη σχολική τάξη µε στόχο την πραγµάτωση των 
παιδαγωγικών της λειτουργιών. 

 
 

1.3.4. Τελικές παρατηρήσεις 
 

Από την εξέταση των λειτουργιών, που επιτελεί ή πρέπει να επιτελεί η 
αξιολόγηση, τίθεται το ερώτηµα αν ένας βαθµός είναι σε θέση να ανταποκριθεί 
ταυτόχρονα σε τόσες πολλές λειτουργίες. Εκτός από το γεγονός ότι κάποιες 
λειτουργίες δεν είναι καθόλου αλληλένδετες, η σκέψη και µόνο ότι ένας 
βαθµός ή µια πρόσθεση βαθµών στο πιστοποιητικό επίδοσης µπορούν να 
εκπληρώσουν ταυτόχρονα τόσες πολλές και διαφορετικές λειτουργίες 
εµφανίζεται εντελώς ανεδαφική και παράλογη. Με άλλα λόγια, η 
πολυλειτουργία των βαθµών δείχνει ότι στο σχολικό σύστηµα αξιολόγησης του 
µαθητή "επιδιώχτηκε µε εκπληκτική αφέλεια να πραγµατωθεί το αδύνατο" 
(Ingenkamp, K.H., 1976:50).  

Η πολυλειτουργία αυτή, η οποία έχει "ιστορικά αποκρυσταλλωθεί και 
σταθεροποιηθεί στις νοοτροπίες" (Prahl, W.-H., 1993:27), δηµιουργεί εκτός 
των άλλων και πολλά προβλήµατα στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες του 
συστήµατος αξιολόγησης, όπου και αν αυτές επιχειρούνται. Βαθµοί και 
εξετάσεις έχουν πίσω τους µια µακρά ιστορία, έχουν διαµορφώσει ψυχικές 
δοµές, προσδοκίες και πρακτικές, οι οποίες µόνο σε πολύ µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα µπορούν να µεταβληθούν και όχι πάραυτα µέσα από διοικητικά 
µόνο µέτρα. 

Από παιδαγωγική σκοπιά οι απαραίτητες και πρωταρχικές λειτουργίες 
των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης είναι οι λειτουργίες 
επανατροφοδότησης µαθητή και δασκάλου. Η επανατροφοδότηση του µαθητή 



είναι θεµελιώδους σηµασίας για τη διαδικασία µάθησης και στοχεύει στη 
βελτίωση της πορείας του στο σχολείο, στη δραστηριοποίηση και διατήρηση 
των εσωτερικών κινήτρων µέσω της συνεχούς πληροφόρησης, της βοήθειας 
και των συµβουλών του δασκάλου, λαµβανοµένων υπόψη και των αρχικών 
προϋποθέσεων του µαθητή. Εξ ίσου σηµαντικός είναι και ο ρόλος της 
αξιολόγησης στην πληροφόρηση των γονέων. Οι παιδαγωγικές λειτουργίες της 
αξιολόγησης προωθούνται κυρίως µέσα από τη διαµορφωτική αξιολόγηση, 
ενώ η επιλεκτική λειτουργία υπηρετείται από την τελική αθροιστική 
αξιολόγηση (τελικές εξετάσεις, διαγωνισµοί). 

Η βασική αντίφαση στο σχολείο εδώ και πολλές δεκαετίες παραµένει η 
ίδια: από τη µια, η ανάγκη για µια λεπτοµερή, παιδαγωγικά προσανατολισµένη 
επανατροφοδότηση του µαθητή για τη βελτίωση της διαδικασίας µάθησης και 
από την άλλη η απαίτηση της πολιτείας για διοικητικά και νοµικά µέσα, 
εύκολα στην εφαρµογή τους και συγκρίσιµα µεταξύ τους, ώστε να 
κατανέµονται ή να επιλέγονται οι µαθητές στα πλαίσια του εκπαιδευτικού 
συστήµατος ανάλογα µε την επίδοσή τους. Και τέτοια µέσα είναι βέβαια οι 
βαθµοί. Από τη στιγµή που το σχολείο δεν οφείλει µόνο να διδάσκει και να 
διαπαιδαγωγεί, αλλά και να µοιράζει δικαιώµατα στη νέα γενιά, η επιλεκτική 
λειτουργία της αξιολόγησης αποκτά κυρίαρχη σηµασία και επισκιάζει όλες τις 
παιδαγωγικές λειτουργίες.  

Η αντίφαση αυτή µπορεί να ερµηνεύσει ως ένα βαθµό και την εµπειρικά 
διαπιστωµένη παθητική ή αρνητική στάση πολλών δασκάλων σε θέµατα 
αξιολόγησης (Schwark, W./ κ.ά., 1986:101). Επιπλέον, η επίγνωση της 
κοινωνικής λειτουργίας των βαθµών οδηγεί πολλούς δασκάλους σε µια στάση 
"βαθµολογικής επιείκειας", µε αποτέλεσµα τον πληθωρισµό των βαθµών και 
κατ΄ επέκταση την υπονόµευση της αξιοπιστίας των συστηµάτων αξιολόγησης. 
Η στάση αυτή επιτείνεται, επειδή πολλοί δάσκαλοι θεωρούν την υψηλή 
βαθµολογία ως ένα αντισταθµιστικό µέσο προς τους µειονεκτούντες µαθητές, 
ενώ ταυτόχρονα θεωρούν ότι µε τους καλούς βαθµούς αποφεύγονται οι 
συνήθεις προστριβές µεταξύ δασκάλου και γονέων (Καψάλης, Α., 1993:47).  

Από την άλλη, είναι αµφίβολο αν οι δάσκαλοι συνειδητοποιούν τις 
διαφορετικές και µερικές φορές αντιφατικές µεταξύ τους λειτουργίες της 
αξιολόγησης. Εµπειρικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι δάσκαλοι ιεραρχούν µε 
διαφορετικό τρόπο τις λειτουργίες της αξιολόγησης και ανάλογα 
διαφοροποιούν τη βαθµολόγηση των επιδόσεων· για κάποιους είναι σηµαντική 
η λειτουργία της επανατροφοδότησης ενώ για άλλους η λειτουργία 
πειθάρχησης των µαθητών (Zielinski, W., 1974:880 κ.κ., πρβλ. 
Καρακατσάνης, Γ., 1996). 



Από τις µέχρι τώρα διαπιστώσεις προκύπτει και ένα άλλο θέµα, το οποίο 
σχετίζεται µε τους τρόπους έκφρασης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. 
Όταν η επιλεκτική λειτουργία του σχολείου καθίσταται αναπόφευκτη, οι 
βαθµοί αποτελούν το "αναγκαίο κακό", µε αποδεδειγµένες βέβαια αδυναµίες, 
που χρήζουν βελτίωσης. Όταν όµως αυτό δεν συµβαίνει - και αυτή είναι για 
παράδειγµα η περίπτωση του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου- τότε οι βαθµοί, 
απαλλαγµένοι από τον επιλεκτικό τους ρόλο, δεν φαίνεται να αποτελούν τα πιο 
κατάλληλα µέσα για να επιτευχθούν οι παιδαγωγικές λειτουργίες της 
αξιολόγησης, για να πληροφορήσουν δηλαδή τον µαθητή, τους γονείς, αλλά 
και τον ίδιο τον δάσκαλο για µια τόσο πολυσύνθετη διαδικασία, όπως η 
µάθηση και η αγωγή στο σχολείο.  

Η κενότητα πληροφόρησης και η συνεχής σύγκριση των µαθητών µεταξύ 
τους, που εµπεριέχουν και υποθάλπουν οι βαθµοί, πρέπει να παραχωρήσουν τη 
θέση τους σε µια άλλη µορφή αξιολόγησης στο σχολείο, τουλάχιστον στις 
βαθµίδες εκείνες που δεν επιβάλλεται η άµεση επιλογή των µαθητών. Η 
αξιολόγηση είναι απολύτως απαραίτητη στο ∆ηµοτικό Σχολείο, η βαθµολογία 
όχι. Οι παιδαγωγικές λειτουργίες της αξιολόγησης µπορούν να πραγµατωθούν 
από µια ποιοτική αξιολόγηση που εκφράζεται περιγραφικά, ενώ αντίθετα οι 
κοινωνικές και επιλεκτικές λειτουργίες απαιτούν την ποσοτική αποτίµηση και 
την ιεραρχική κατάταξη των µαθητών. Σε τελική δηλαδή ανάλυση το θέµα 
είναι ιδεολογικοπολιτικό, αφού η προτίµηση στη µία ή στην άλλη κατεύθυνση 
επηρεάζεται και καθορίζεται από τις γενικότερες επιλογές της κοινωνικής και 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 
 
 
 
 

1.4. Νόρµες αναφοράς κατά την αξιολόγηση της επίδοσης 
 
Για να βαθµολογηθεί µια σχολική επίδοση, πρέπει απαραίτητα να 

διαθέτουµε δυνατότητες σύγκρισης. Η διαδικασία της αξιολόγησης είναι 
συνήθως µια "πράξη δηλωτική µιας συγκριτικής εκτίµησης" (Παπαµιχαήλ, Γ., 
1985:36). Αν για παράδειγµα ένας µαθητής κάνει στην ορθογραφία τρία λάθη, 
το γεγονός αυτό από µόνο του δεν µας επιτρέπει να ισχυριστούµε ότι πρόκειται 
για καλή, µέτρια ή άσχηµη επίδοση. Θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουµε 
είτε πόσα λάθη έγιναν κατά µέσο όρο στην τάξη είτε πόσα λάθη κάνει 
συνήθως ο συγκεκριµένος µαθητής στην ορθογραφία ή ακόµη πόσα λάθη 
επιτρέπεται να κάνει ένας µαθητής, ώστε να θεωρηθεί ότι επιτεύχθηκε ο 



στόχος τον οποίο είχε θέσει ο δάσκαλος. Τέτοια µέτρα σύγκρισης τα 
ονοµάζουµε νόρµες αναφοράς. Στην αξιολόγηση της επίδοσης στο σχολείο 
χρησιµοποιούνται από τους δασκάλους τρεις νόρµες αναφοράς: η κοινωνική 
(norm-referenced assessment, soziale Bezugsnorm), η ατοµική (individuelle 
Bezugsnorm, self -referenced) και η αντικειµενική ή νόρµα κριτηρίου 
(criterion-referenced, sachliche Bezugsnorm). 

 
 

1.4.1. Κοινωνική νόρµα 
 
Η κοινωνική νόρµα αναφοράς χρησιµοποιείται όταν το αποτέλεσµα της 

επίδοσης ενός µαθητή συγκρίνεται µε τον µέσο όρο των επιδόσεων της τάξης 
(βλ. Hüne, H.-M., 1992:16, Klauer, K.-J., 1987:184, Καρακατσάνης, Γ., 
1997:201). Η κατανοµή των βαθµών στην περίπτωση αυτή προσεγγίζει τη 
µορφή της κανονικής κατανοµής, της καµπύλης του Gauss, που σηµαίνει ότι 
λίγοι µόνο µαθητές παρουσιάζουν πολύ καλές ή πολύ κακές επιδόσεις ενώ η 
πλειοψηφία των µαθητών εµφανίζει επιδόσεις που βρίσκονται µεταξύ των δυο 
αυτών άκρων. 

 Μειονέκτηµα στην περίπτωση χρήσης της κοινωνικής νόρµας αποτελεί 
το γεγονός ότι πάντα αξιολογείται ένα ποσοστό µαθητών -και µάλιστα πάντα 
οι ίδιοι µαθητές- µε ιδιαίτερα καλούς ή κακούς βαθµούς, ανεξάρτητα από το 
επίπεδο των επιδόσεων της τάξης. Ο βαθµός δηλαδή ενός µαθητή δεν 
καθορίζεται µόνο από τις αντικειµενικές επιδόσεις του και τις ικανότητές του 
αλλά πολύ περισσότερο από το επίπεδο της τάξης στην οποία έχει βρεθεί. Το 
γεγονός αυτό έχει ως συνέπεια να βαθµολογείται η ίδια επίδοση ενός µαθητή 
σε δυο διαφορετικά κοινωνικά πλαίσια µε δυο διαφορετικούς βαθµούς. Έτσι 
µπορεί για παράδειγµα η αλλαγή τάξης ή σχολείου από τον µαθητή να αλλάξει 
σηµαντικά τη βαθµολογία του  (Schwarzer, Chr., 1981:318). Κάτι τέτοιο όµως, 
καταργεί την απαιτούµενη από το εκπαιδευτικό σύστηµα γενική 
συγκρισιµότητα των βαθµών (βλ. Zielinski, W., 1974:884 και Κασσωτάκης, 
Μ., 1981:269/270). Στην περίπτωση κατά την οποία όλη η τάξη παρουσιάσει 
πρόοδο δεν γίνεται φανερή η βελτίωση αυτή στην κατανοµή των βαθµών, µε 
αποτέλεσµα να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τα κίνητρα µάθησης, 
ιδιαίτερα των αδύνατων µαθητών της τάξης (Rheinberg, F., 1982a:12, πρβλ. 
Μαυροµµάτης, Γ., 1997:64/65). 

Ο ανταγωνισµός µεταξύ των µαθητών αποτελεί το χαρακτηριστικό 
γνώρισµα της κοινωνικής νόρµας αναφοράς, ιδιαίτερα όταν αυτή "µονοπωλεί" 
την αξιολόγηση των επιδόσεων, αφού "οι µαθητές πληροφορούνται ότι πρέπει 



να είσαι καλύτερος από τους περισσότερους άλλους" (Rheinberg, F., 1987:95). 
Με άλλα λόγια, το να "γίνεις καλύτερος" σηµαίνει ότι πρέπει να ξεπεράσεις, 
ως προς την επίδοση, τους άλλους. Έτσι όµως χάνεται η ευκαιρία να γίνει 
αντιληπτή από τον µαθητή η σχέση µεταξύ προσπάθειας και αποτελέσµατος.  

Στην περίπτωση κατά την οποία χρησιµοποιείται η κοινωνική νόρµα 
αναφοράς οι συγκρίσεις µεταξύ µαθητών είναι πολύ πιο εύκολα 
πραγµατοποιήσιµες, όταν όλοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις, τις ίδιες εργασίες 
να κάνουν στην τάξη, µε τον ίδιο ρυθµό. Αντίθετα, η εξατοµίκευση των 
απαιτήσεων και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας θα ήταν ένα τεράστιο 
πρακτικό εµπόδιο στη χρήση της κοινωνικής νόρµας (ό.π.). Κατά συνέπεια η 
αντικατάσταση των βαθµών στο σχολείο από µια εξατοµικευµένη και ποιοτική 
µορφή αξιολόγησης θα δηµιουργούσε τις προϋποθέσεις για διαφοροποιηµένες 
και εξατοµικευµένες περιστάσεις µάθησης (βλ. κεφ. 2.7.). 

 
 

1.4.2. Ατοµική νόρµα 
 
Στην ατοµική νόρµα αναφοράς ο δάσκαλος παίρνει υπόψη του την 

εξέλιξη της επίδοσης του µαθητή και αξιολογεί κάθε ενδοατοµική αλλαγή. Η 
επίδοση του µαθητή συγκρίνεται µε προηγούµενες επιδόσεις του και 
αξιολογείται µε βάση την ατοµική του ικανότητα επίδοσης, δηλαδή µε αυτό 
που είναι για αυτόν εφικτό (Rheinberg, F., 1982a:12). Στην περίπτωση αυτή  η 
αξιολόγηση της επίδοσης  είναι ανεξάρτητη από τις επιδόσεις των άλλων 
µαθητών. Το πλεονέκτηµα στην ατοµική νόρµα αναφοράς είναι η δυνατότητα 
να γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον δάσκαλο και τον µαθητή οι αλλαγές 
στην εξέλιξη της επίδοσης και της µάθησης. Ο µαθητής µπορεί να αντιληφθεί 
τις αδυναµίες και τις δυνατότητές του και µε τη βοήθεια του δασκάλου να 
βελτιώσει τις επιδόσεις του. Για τον λόγο αυτό θεωρείται από πολλούς ως η 
καθαρά παιδαγωγική νόρµα σε αντίθεση µε τη σύγκριση προς τους 
συµµαθητές, η οποία χαρακτηρίζεται ως αντιπαιδαγωγική (Singer, K., 
1981:197, Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987:21/22, Gaude, P., 1989:127, 
Μαυροµµάτης, Γ., 1997:65/66) 

Όταν ο δάσκαλος αξιολογεί τον κάθε µαθητή µε βάση την ατοµική 
επίδοση, έχει τη δυνατότητα να εκτιµά ατοµικές επιτυχίες και να παρέχει 
βιώµατα επιτυχίας ακόµη και στους αδύνατους µαθητές. Τόσο οι "καλοί" όσο 
και οι αδύνατοι µαθητές έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την επιτυχία ή την 
αποτυχία, ανάλογα µε το αν το αποτέλεσµα της  επίδοσης είναι καλύτερο ή 
χειρότερο από ένα προηγούµενο. Αυτή ακριβώς η πιθανότητα αποτυχίας ή 



επιτυχίας ευνοεί σηµαντικά στην δραστηριοποίηση ή διατήρηση των κινήτρων 
µάθησης (Rieder, Κ., 1990a:31, βλ. και Rheinberg, F./Reinhard, P., 1982:145 
κ.κ.).  

 
 

1.4.3. Νόρµα κριτηρίου ή αντικειµενική νόρµα 
 
Όταν ο δάσκαλος µετράει την επίδοση του µαθητή σύµφωνα µε τον 

βαθµό επίτευξης των στόχων διδασκαλίας, τότε λέµε ότι χρησιµοποιεί τη 
νόρµα κριτηρίου. Η αξιολόγηση γίνεται ανεξάρτητα από την ατοµική πρόοδο 
και το επίπεδο επιδόσεων της τάξης και µόνο σε σχέση µε τον βαθµό επίτευξης 
ενός επακριβώς διατυπωµένου διδακτικού στόχου (βλ. Klauer, K.J., 1987:187, 
Zielinski, W., 1974:884). Επειδή όµως κατά κανόνα το επίπεδο των 
απαιτήσεων είναι διαφορετικό από δάσκαλο σε δάσκαλο, η ίδια επίδοση 
µπορεί να αξιολογηθεί διαφορετικά από τάξη σε τάξη. Με τον τρόπο αυτό 
τίθεται θέµα συγκρισιµότητας των βαθµών µεταξύ τους. Ένα ακόµη πρόβληµα 
αποτελεί η µετατροπή της ύλης σε συγκεκριµένους υλοποιήσιµους διδακτικούς 
στόχους, διαδικασία "σοβαρή, λεπτόλογη και κοπιαστική" που όµως "δεν είναι 
σε θέση να λύσει µόνος του ο κάθε εκπαιδευτικός" (Κασσωτάκης, Μ., 
1981:286). 

Ενώ λοιπόν η κοινωνική νόρµα αναφοράς οδηγεί συνήθως στον 
ανταγωνισµό και την ιεραρχική ταξινόµηση των µαθητών, στη νόρµα 
κριτηρίου προέχει το προϊόν της διαδικασίας µάθησης. Συνήθως στη σχολική 
πράξη η χρήση της νόρµας κριτηρίου από τον δάσκαλο εκφράζεται µε τη 
διατύπωση κοινών διδακτικών στόχων για όλους της µαθητές της τάξης, χωρίς 
να λαµβάνονται υπόψη οι ατοµικές διαφορές και ο διαφορετικός ρυθµός 
µάθησης των παιδιών. Το γεγονός αυτό έχει συχνά δυσµενείς επιπτώσεις τόσο 
για τους αδύνατους όσο και για τους καλούς µαθητές (βλ. κεφ. 2.5., πρβλ. 
Μαυροµµάτης, Γ., 1997:65) 

 
 

1.4.4. Νόρµες αναφοράς και κίνητρα µάθησης 
 

Η προτίµηση από τον δάσκαλο µιας συγκεκριµένης νόρµας αναφοράς 
φαίνεται να τον επηρεάζει στον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει τις αιτίες και τα 
αποτελέσµατα της επίδοσης, καθώς και στις πρακτικές και µεθόδους που 
χρησιµοποιεί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριµένα, ο F. 
Rheinberg, (1987:91 κ.κ.) κατά τη διάρκεια ενός πενταετούς ερευνητικού 



προγράµµατος, διερεύνησε τις διαφορές µεταξύ δασκάλων µε προτίµηση στην 
κοινωνική ή στην ατοµική νόρµα αναφοράς και κατέληξε στα εξής 
συµπεράσµατα ως προς τους δασκάλους που χρησιµοποιούν κατά την 
αξιολόγηση των επιδόσεων την ατοµική νόρµα αναφοράς: 
• προσφέρουν περισσότερα κίνητρα µάθησης στους µαθητές τους, 
• είναι πιο προσεκτικοί στις προγνώσεις τους για το µέλλον του µαθητή, 
• ερµηνεύουν µε παιδαγωγικά ορθό τρόπο τις αιτίες στις οποίες ανάγονται οι 
επιδόσεις των µαθητών (βλ. κατηγοριοποίηση αιτιών, κεφ. 1.5.2.4.),  

• ενισχύουν την αυτοαξιολόγηση του µαθητή στη βάση των ατοµικών 
δυνατοτήτων του, 

• οδηγούν τον µαθητή σε απαιτητικούς αλλά εφικτούς διδακτικούς στόχους 
µε τη στρατηγική των ενισχύσεων που υιοθετούν, 

• διαθέτουν διαφοροποιηµένο εποπτικό υλικό για την εξατοµίκευση της 
διδασκαλίας (ό.π., σ.93 κ.κ.). 
Όσον αφορά όµως τα παραπάνω ευρήµατα τίθεται ένα πρόβληµα 

ερµηνείας: είναι τα δεδοµένα αυτά αποτέλεσµα χρήσης µιας συγκεκριµένης 
νόρµας ή µήπως η χρήση µιας συγκεκριµένης νόρµας προϋποθέτει ή και οδηγεί 
σε µια διαφορετική αντιµετώπιση του µαθητή µε αποτέλεσµα τα παραπάνω 
συµπεράσµατα; Ο F. Rheinberg δεν παίρνει θέση σε αυτό το ερώτηµα και 
καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι σε κάθε περίπτωση, µε τη σύγκριση µιας 
σχολικής επίδοσης µε προηγούµενες διευκολύνεται η παρακολούθηση της 
προόδου του µαθητή από τον ίδιο, ενώ στην κοινωνική νόρµα για να γίνει 
"καλύτερος" θα πρέπει να ξεπεράσει τους συµµαθητές του για να αναγνωρίσει 
την πρόοδο του. Στη δεύτερη περίπτωση η συσχέτιση προσπάθειας και 
αποτελέσµατος γίνεται δύσκολα αντιληπτή από τον µαθητή (βλ. Rheinberg, 
1982a:12). 

Σε άλλη έρευνα εξετάστηκαν εµπειρικά οι επιπτώσεις στα κίνητρα 
επίδοσης των µαθητών σε σχέση µε την προτίµηση του δασκάλου σε µια 
συγκεκριµένη νόρµα. Πιο συγκεκριµένα, σε έρευνα του Schmalt σχετικά µε 
τον φόβο αποτυχίας σε µαθητές τάξεων µε κοινωνική και ατοµική νόρµα 
αναφοράς, διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερα οι αδύνατοι και µεσαίοι µαθητές των 
τάξεων εκείνων στις οποίες ο δάσκαλος χρησιµοποιούσε την ατοµική νόρµα 
παρουσίασαν σηµαντική ελάττωση του φόβου αποτυχίας, κάτι που δεν 
εµφανίστηκε στους καλούς µαθητές της τάξης (αναφέρεται από τον Rheinberg, 
F., 1987:97).  

Παρόµοια θετικά αποτελέσµατα εµπειρικών ερευνών ως προς την 
εφαρµογή της ατοµικής νόρµας αναφοράς και των επιδράσεών της στην 
ετοιµότητα µάθησης και στη δηµιουργία κινήτρων αναφέρονται από τον F. 



Rheinberg και αφορούν στον φόβο των εξετάσεων, την ελπίδα για επιτυχία, 
την εξήγηση της αποτυχίας ή της επιτυχίας, τις απόψεις των µαθητών για τις 
γνώσεις που απόχτησαν κ.ά. (βλ. Rheinberg, F., 1987:97 κ.κ.). Ως παρενέργεια 
της ατοµικής νόρµας αναφέρονται τα προβλήµατα πειθαρχίας που 
εµφανίζονται σε ορισµένες περιπτώσεις (ό.π., σ.102). 

Σε µια έρευνα δράσης του F. Rheinberg και των συνεργατών του (1987: 
102 κ.κ.) ζητήθηκε από δασκάλους µε προτίµηση στην ατοµική νόρµα 
αναφοράς να αξιολογούν τους µαθητές τους αποκλειστικά και µόνο µε τη 
χρήση της νόρµας αυτής. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι µαθητές, ενώ πριν από την 
ερευνητική παρέµβαση έδειχναν µεγάλο ενδιαφέρον για εξατοµικευµένες 
αξιολογήσεις, στη συνέχεια απαιτούσαν, πολύ περισσότερο από πριν, 
αξιολογήσεις βασισµένες στην κοινωνική νόρµα αναφοράς. Η ανάλυση των 
δεδοµένων της έρευνας έδειξε ότι οι δάσκαλοι µε προτίµηση στην ατοµική 
νόρµα συνήθως "δεν µπορούν να παραιτηθούν εντελώς από κοινωνικές 
συγκρίσεις των επιδόσεων" (ό.π.). Υπάρχουν δηλαδή µερικές περιπτώσεις, 
όπως για παράδειγµα σε φάσεις επιλογής, στις οποίες οι δάσκαλοι εφαρµόζουν 
την κοινωνική νόρµα αναφοράς και µάλιστα αυτήν την εναλλακτική χρήση τη 
µεταδίδουν στους µαθητές τους. Αντίθετα οι δάσκαλοι µε σταθερή προτίµηση 
στην κοινωνική νόρµα δεν το κάνουν αυτό και κρίνουν µόνιµα τους µαθητές 
τους στην τάξη σαν να βρίσκονται συνεχώς σε µια κατάσταση επιλογής ή 
προαγωγής (ό.π., σ.104).  

 
 

1.4.5. Συµπεράσµατα 
 
Ο προσανατολισµός ενός δασκάλου στην ατοµική νόρµα αναφοράς δεν 

σηµαίνει µόνο ότι ο δάσκαλος αυτός αξιολογεί τους µαθητές του µε βάση την 
εξελικτική τους πορεία µάθησης, αλλά και ότι γενικότερα στη διδακτική του 
πράξη χαρακτηρίζεται από ορισµένες παιδαγωγικά θεµιτές ιδιότητες, όπως η 
ορθή κατηγοριοποίηση των αιτιών επίδοσης και η στρατηγική ενισχύσεων, οι 
θετικές προσδοκίες και οι διαφοροποιηµένες στοχοθεσίες, στοιχεία δηλαδή που 
λειτουργούν ευνοϊκά για τον µαθητή και τη µάθηση. 

Ενώ σε όλη τη σχετική µε τις νόρµες αναφοράς προσέγγιση του θέµατος -
είτε θεωρητική, είτε εµπειρική- επικρατεί οµοφωνία ως προς τα παιδαγωγικά 
πλεονεκτήµατα της ατοµικής νόρµας απέναντι στην κοινωνική και τη νόρµα 
κριτηρίου, οι απόψεις διχάζονται ως προς τον οριστικό εξοβελισµό της 
κοινωνικής από τη διδακτική πράξη. Τα επιχειρήµατα για την έστω και 
περιστασιακή εφαρµογή της κοινωνικής νόρµας αναφοράς (βλ. Χιωτάκης, Στ. 



1993:73) στηρίζονται σε ελάχιστα εµπειρικά δεδοµένα που φαίνεται να 
διαπιστώνουν την επιθυµία των µαθητών και για κοινωνικές συγκρίσεις στην 
τάξη σε συγκεκριµένες τουλάχιστον ηλικίες (βλ. Klauer, K.J., 1987:189 κ.κ.). 
Η επιθυµία αυτή µάλλον εµφανίζεται πιο έντονα σε µαθητές των πρώτων 
τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου, ενδεχοµένως επειδή η οικογένεια και η 
κοινωνία τους µαθαίνουν να ζητούν κάτι τέτοιο, ενώ σε µεγαλύτερες τάξεις οι 
µαθητές στρέφονται προς την ατοµική νόρµα αναφοράς (βλ. Rheinberg, F., 
1987:106, Rieder, K., 1990a:35).   

Από εµπειρικές έρευνες προκύπτει ότι συνήθως οι δάσκαλοι 
χρησιµοποιούν στη διδασκαλία τους και τις τρεις νόρµες αναφοράς ανάλογα µε 
την κατάσταση και τον σκοπό της αξιολόγησης (βλ. Klauer, 1987:193). Αυτή η 
εναλλαγή αποτελεί ίσως µια ερµηνεία, µεταξύ άλλων, για την έλλειψη 
αντικειµενικότητας και αξιοπιστίας που παρατηρείται στην βαθµολόγηση του 
µαθητή (βλ. Χιωτάκης, Στ., 1993:193). 

Αν και η παντελής εξάλειψη της κοινωνικής νόρµας αναφοράς από την 
τάξη δεν είναι εύκολη, ο δάσκαλος µε τη χρήση κυρίως της ατοµικής νόρµας 
αποκτά περισσότερες δυνατότητες για µια παιδαγωγικά προσανατολισµένη 
διεξαγωγή των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, µέσα από την 
εξατοµικευµένη αξιολόγηση των µαθητών, τη δηµιουργία και διατήρηση των 
κινήτρων µάθησης και τις θετικές για τον µαθητή προσδοκίες. 

Ως προς τη µορφή της αξιολόγησης του µαθητή που προσιδιάζει 
περισσότερο στην ατοµική νόρµα αναφοράς, είναι κοινώς παραδεκτό ότι η 
µορφή αυτή είναι η περιγραφική. Όµως, όσο αυτονόητο είναι το γεγονός ότι η 
παραδοσιακή βαθµολογία µε τις συγκρίσεις και τον ανταγωνισµό που 
υποθάλπει, ταυτίζεται µε την κοινωνική νόρµα αναφοράς, άλλο τόσο πρέπει να 
θεωρείται αυτονόητο ότι και η αξιολόγηση χωρίς βαθµούς µπορεί να 
υπηρετήσει την κοινωνική νόρµα αναφοράς. Σε ακραίες περιπτώσεις θα 
µπορούσε κανείς να µετατρέψει τις περιγραφικές εκθέσεις σε πιστοποιητικά µε 
εµφανείς συγκρίσεις των επιδόσεων µεταξύ µαθητών. 

 

1.5. Η προβληµατική των βαθµών 
 

Από τις αρχές του αιώνα µέχρι σήµερα οι βαθµοί κατέχουν  πρωτεύοντα 
ρόλο στο σύστηµα αξιολόγησης των επιδόσεων. Η µακρά αυτή παράδοση των 
βαθµών δεν είναι άσχετη µε τα πλεονεκτήµατα που έχουν, κυρίως ως προς την 
επιλεκτική λειτουργία του σχολείου, την οποία συχνά καλούνται να 
υπηρετήσουν. Όχι µόνο σε διαδικασίες επιλογής αλλά και ως προς τις 
λειτουργίες της επανατροφοδότησης και πληροφόρησης µαθητών, δασκάλων, 



γονέων, εργοδοτών και άλλων ενδιαφεροµένων, το βασικό πλεονέκτηµα των 
βαθµών είναι ο γρήγορος, περιεκτικός και οικονοµικός τρόπος αξιολόγησης 
των επιδόσεων. Αυτή η ευκολία χρήσης των βαθµών, σε συνδυασµό µε τη 
µεγάλη δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ µαθητών που εµπεριέχουν, τους 
καθιστά σχεδόν αναντικατάστατους για τη λειτουργία της επιλογής και τους 
προσδίδει τον χαρακτήρα του "αναγκαίου κακού" για τη τις διαδικασίες της 
διδασκαλίας και της µάθησης. Όµως και η αµφισβήτηση των βαθµών φαίνεται 
να έχει σχεδόν εξίσου µεγάλη παράδοση, ιδιαίτερα στις τελευταίες δεκαετίες, 
κατά τις οποίες οι βαθµοί βρίσκονται στο "στόχαστρο" από πολλές 
επιστηµονικές σκοπιές. Τόσο η θεωρητική µελέτη όσο και η εµπειρική 
διερεύνηση διαπιστώνουν την "ανειλικρίνεια των βαθµών" (Becker, H., 
1991:1), πολλά προβλήµατα, ελλείψεις, αδυναµίες και αρνητικές για την 
προσωπικότητα του µαθητή επιδράσεις.  
 
 

1.5.1. Παιδαγωγική και ψυχολογική κριτική των βαθµών 
 
1.5.1.1. Ανεπάρκεια πληροφόρησης 

 
 Η δυνατότητα πληροφόρησης µέσω των βαθµών παρουσιάζεται 

προβληµατική για µαθητές, δασκάλους και γονείς. Αν η βαθύτερη ουσία του 
βαθµού είναι η µεταφορά πληροφοριών σε µια περιεκτική µορφή, τότε ο 
βαθµός δεν αποτελεί το καταλληλότερο µέσο πληροφόρησης. Μπορεί ένας 
καλός βαθµός να δείχνει στον µαθητή ότι βρίσκεται στον σωστό δρόµο και ότι 
το αποτέλεσµα της προσπάθειάς του ήταν επιτυχές, ωστόσο, ένας κακός 
βαθµός δηλώνει µια απόρριψη, χωρίς να υποδεικνύει παιδαγωγικές ή 
διδακτικές βοήθειες. Γενικά ένας βαθµός δεν περιέχει πληροφορίες για την 
ποιότητα των επιδόσεων, για τις  ενδεχόµενες αδυναµίες ή τις ικανότητες και 
δεξιότητες του µαθητή και δεν προσφέρει τρόπους βελτίωσης. Επίσης δεν 
γίνεται αντιληπτό αν ο δάσκαλος συνειδητά έδωσε ένα βαθµό στον µαθητή για 
να τον πειθαρχήσει ή µε την ελπίδα να του δηµιουργήσει κίνητρα για µάθηση 
(βλ. Rieder, Κ., 1990a:35). Με άλλα λόγια, ένας βαθµός δεν πληροφορεί για τα 
κριτήρια στα οποία στηρίχτηκε η αξιολόγηση, αν δηλαδή αναφέρεται µόνο στα 
σχετικά µε το µάθηµα γνωστικά στοιχεία, ή αν συµπεριλαµβάνει και άλλα, 
όπως η ετοιµότητα µάθησης, οι επιδόσεις του µαθητή στον κοινωνικό και 
συµµετοχικό τοµέα, ή ενδεχοµένως η προσπάθεια που κατέβαλε ο µαθητής.   

Αλλά και στους γονείς δεν είναι γνωστή η κατανοµή των βαθµών στην 
τάξη, οπότε ένας χαρακτηρισµός "σχεδόν καλά" είναι αδύνατο να 



χαρακτηριστεί ως επίδοση πάνω ή κάτω από τον µέσο όρο των συµµαθητών 
(Rieder, ό.π.). Οι βαθµοί δεν δίνουν πληροφορίες στους γονείς σχετικά µε ποια 
µέτρα σύγκρισης και αξιολόγησης χρησιµοποιεί ο δάσκαλος, αν δηλαδή θέτει 
ψηλές ή χαµηλές απαιτήσεις επίδοσης, αν η τάξη χαρακτηρίζεται από υψηλή 
ικανότητα επίδοσης, ή αν είναι στον µέσο όρο και πως µπορεί ένας 
συγκεκριµένος βαθµός να ερµηνευτεί σε σύγκριση µε τους βαθµούς των 
συµµαθητών. 

 
 

1.5.1.2. "Υπονόµευση" των σκοπών αγωγής και των στόχων µάθησης 
 
Με τους βαθµούς “αλλοιώνονται” οι σκοποί της αγωγής και οι στόχοι της 

µάθησης, αφού δίνεται έµφαση µόνο σε αυτό που µπορεί να µετρηθεί και να 
αξιολογηθεί εύκολα, κυρίως δηλαδή σε γνώσεις και πληροφορίες οι οποίες 
εκφράζονται λεκτικά από τον µαθητή. Κατά τη διαδικασία της βαθµολόγησης 
αποδίδεται ιδιαίτερη σηµασία στο αποτέλεσµα της µάθησης και όχι στην 
προσπάθεια του µαθητή καθεαυτή, η οποία “είναι δύσκολο να εκτιµηθεί και να 
αποδοθεί µε ποσοτικές κατηγορίες στο πλαίσιο του ισχύοντος συστήµατος 
εξετάσεων και βαθµολογίας" (Ξωχέλλης, Π., 1981:30, πρβλ. Rieder, Κ., 
1990a:19).  

Από πολλές ερευνητικές εργασίες διαπιστώνεται ότι µεταξύ των 
επιθυµητών στόχων και του ελέγχου της σχολικής επιτυχίας η απόσταση είναι 
µεγάλη (βλ. Ingenkamp, K.H., 1976:29). Αν και στο σηµερινό σχολείο 
συνήθως διατυπώνονται σκοποί που αναφέρονται στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
του µαθητή, εντούτοις στην πράξη η µέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων 
µε βαθµούς και εξετάσεις οδηγούν τελικά, επειδή ακριβώς οι ευρύτεροι αυτοί 
στόχοι δεν µπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν, στην αξιολόγηση 
υποκατάστατων στόχων. Τέτοιο παράδειγµα είναι η ορθογραφία στο µάθηµα 
της Έκθεσης. Αν και η σύγχρονη τάση των αναλυτικών προγραµµάτων δίνει 
έµφαση σε στόχους υψηλού ταξινοµικού επιπέδου, ο παραδοσιακός τρόπος 
αξιολόγησης επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριµένο και περιορισµένο τοµέα 
γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι εύκολα µετρήσιµες µέσα από 
διαγωνίσµατα και ατοµικές εργασίες (Perrenoud, Ph., 1995:36).   

Συνήθως η γνώση που δεν εξετάζεται στο σχολείο δεν θεωρείται 
σηµαντική και περιθωριοποείται. Αντιθέτως, οι γνώσεις εκείνες που αποτελούν 
αντικείµενο εξεταστικών δοκιµασιών αποκτούν κοινωνικό και επιστηµονικό 
κύρος. Μάλιστα, όσο πιο σηµαντικές είναι οι σχετικές εξετάσεις, τόσο 
περισσότερο αυξάνει το κύρος της αντίστοιχης γνώσης (Κασσωτάκης, Μ., 



1995:418). Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσεται "µια χρησιµοθηρική, ακόµα και 
κυνική σχέση µε τη γνώση" (Perrenoud, Ph., 1995:33, πρβλ. Φραγκουδάκη, Α., 
1989:26/27). Οι γνώσεις και οι δεξιότητες αποκτούν αξία µόνο αν επιτρέπουν 
την επιτυχία στις εξετάσεις και την απόκτηση καλών βαθµών. Αυτή η 
χρησιµοθηρική σχέση του µαθητή µε τη γνώση, ιδίως όταν διαρκεί χρόνια, έχει 
ως αποτέλεσµα να εθίζεται ο µαθητής σε αυτήν και έτσι να δυσχεραίνεται η 
υπέρβασή της και η προσπάθεια ανανέωσης και βελτίωσης της εκπαιδευτικής 
πράξης.  

Για τους παραπάνω λόγους, οι βαθµοί χαρακτηρίζονται από πολλούς ως 
"έκφραση µιας ελλειµµατικής Παιδαγωγικής", σύµφωνα µε την οποία η 
σχολική γνώση αντί να αποτελεί µια "αξία χρήσης" έχει εκφυλιστεί σε µια 
"ανταλλακτική αξία" µε κέρδος τον βαθµό (Bönsch, Μ., 1992:10, πρβλ. 
Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:120, Steltmann, K., 1978:454). Το πλέον 
σηµαντικό είναι η κατοχή βαθµών τέτοιων, που να επιτρέπουν το πέρασµα από 
τάξη σε τάξη µε τελικό σκοπό το απολυτήριο και την επιτυχία στο 
Πανεπιστήµιο (πρβλ. Becker, G., 1988:87). 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης των επιδόσεων δεν επηρεάζουν 
βέβαια µόνο τους σκοπούς και τα περιεχόµενα της µάθησης, αλλά και τις 
µορφές της σχολικής εργασίας καθώς και τον τρόπο µεταβίβασης της σχολικής 
γνώσης. Η αναγκαιότητα απονοµής βαθµών ενισχύει έναν κλασσικό τρόπο 
µεταβίβασης της γνώσης που χαρακτηρίζεται τόσο από τον αυστηρό 
κατακερµατισµό της διδακτέας ύλης σε ενότητες, υποενότητες, κεφάλαια και 
υποκεφάλαια, όσο και από τη µετάδοση ενός συγκεκριµένου τµήµατος της 
γνώσης, την αξιολόγηση των µαθητών σε αυτήν και τη µετάβαση στο επόµενο 
κεφάλαιο. Αντίθετα µια διδασκαλία προσαρµοσµένη στις ανάγκες του µαθητή 
δεν µπορεί να περιοριστεί στον κατακερµατισµό της ύλης, αλλά οφείλει να 
απαλλαγεί από την αρχή της παράλληλης προόδου όλων των µαθητών στα ίδια 
περιεχόµενα.  

Όταν ο δάσκαλος αποµακρυνθεί από τις τυπικές εξεταστικές δοκιµασίες 
και τα διαγωνίσµατα, δίνοντας έµφαση στην οµαδική εργασία των µαθητών 
του, στις σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας, στη µάθηση µε έρευνα και 
ανακάλυψη ή στην επίλυση ανοικτών προβληµάτων, τότε έρχεται αντιµέτωπος 
µε προβλήµατα όπως η έλλειψη σιγουριάς για τη σχέση της παραγόµενης 
γνώσης µε το αναλυτικό πρόγραµµα, οι αντιλήψεις των γονέων και 
ενδεχοµένως των συναδέλφων, η δυσκολία να αξιολογήσει πολυσύνθετες 
ικανότητες και δεξιότητες µε ένα απλό βαθµό κ.ά.π.  

Ωστόσο µια παιδαγωγική πράξη που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και 
µάθηση όλων των παιδιών στο σχολείο δεν µπορεί να απαιτεί από τους 



µαθητές να µαθαίνουν το ίδιο πράγµα στον ίδιο χρόνο και µετά να εξετάζονται 
µε τον ίδιο τρόπο και να παίρνουν βαθµούς. Γίνεται αντιληπτό ότι µε τον 
τρόπο αυτό η παραδοσιακή αξιολόγηση δυσχεραίνει την ανανέωση της 
διδακτικής πράξης και περιορίζει το εύρος των δραστηριοτήτων που θα 
µπορούσαν να εφαρµοστούν στη σχολική τάξη.  

Βέβαια, πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι οι βαθµοί και οι παραδοσιακοί 
τρόποι εξέτασης δεν αποτελούν τα µόνα εµπόδια προς την επιθυµητή 
κατεύθυνση, αλλά είναι σίγουρα από τα πιο σοβαρά (Perrenoud, Ph., 1995:35). 
Μια απλή αλλαγή των µορφών αξιολόγησης, αν δεν συµπεριλάβει και αλλαγές 
στην οργάνωση της διδασκαλίας θα έχει ελάχιστα θετικά αποτελέσµατα. Αν 
για παράδειγµα η διδασκαλία προωθεί την αποµνηµόνευση, θα είναι δύσκολο 
µε οποιοδήποτε σύστηµα να αξιολογήσουµε την κριτική ικανότητα και 
δηµιουργικότητα του µαθητή. Η αποδέσµευση λοιπόν από τον παραδοσιακό 
τρόπο αξιολόγησης µε εξετάσεις και βαθµούς δηµιουργεί απλά τις 
προϋποθέσεις για µια εκπαιδευτική πράξη προσανατολισµένη σε παιδαγωγικές 
πρακτικές, πιο ανοιχτές, εξατοµικευµένες και ενεργητικές, που διευκολύνουν 
τη µάθηση µε ανακάλυψη, την έρευνα, την κατάκτηση υψηλών ταξινοµικών 
στόχων κ.ά. 

 Η ανανέωση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας έρχεται αντιµέτωπη 
και µε µια άλλου είδους σχέση που αναπτύσσεται στο σχολείο και η οποία 
απορρέει από την αξιολόγηση µε βαθµούς: αυτή του µαθητή και του δασκάλου 
που τους τοποθετεί σε ένα παιγνίδι δύναµης εµποδίζοντας τη συνεργασία 
µεταξύ τους. Ο δάσκαλος επιζητεί τη συνεργασία µε τους µαθητές αλλά στη 
συνέχεια αναγκάζεται να τους κρίνει σκληρά απονέµοντας βαθµούς και µαζί 
µε αυτούς άλλα προνόµια. Σε µια τέτοια σχέση ο µαθητής αναγκάζεται για το 
δικό του συµφέρον να µην εµπιστεύεται τον δάσκαλο, ούτε να αποκαλύπτει τις 
ελλείψεις, τις δυσκολίες και τις αδυναµίες του. Αντίθετα δαπανά αρκετή 
ενέργεια µε πλήθος τεχνικών, προκειµένου να κρύψει τις αδυναµίες του, να 
δείξει ότι κατάλαβε και έµαθε µε τελικό στόχο τον καλό βαθµό.  

Η αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης από µόνη της δεν σηµαίνει ότι 
όλα τα παραπάνω µπορούν να υλοποιηθούν πάραυτα. Ωστόσο, "δίχως να είναι 
το άλφα και το ωµέγα του παιδαγωγικού συστήµατος, η παραδοσιακή 
αξιολόγηση είναι µια σηµαντική τροχοπέδη, που µπλοκάρει κάθε είδους άλλη 
αλλαγή. Σπάζοντας την, λοιπόν, ανοίγουµε τον δρόµο για άλλες αλλαγές" 
(Perrenoud, Ph., 1995:37). 

 
 
 



 
1.5.1.3. Εξωτερικά κίνητρα µάθησης 
 

Στη συζήτηση και διερεύνηση του προβλήµατος της αριθµητικής 
βαθµολογίας ως µέσου παρώθησης και ενίσχυσης του µαθητή υποστηρίζονται 
συχνά δύο εντελώς αντιθετικές µεταξύ τους απόψεις. Από τη µια πλευρά 
εκφράζεται η άποψη ότι οι βαθµοί είναι θεµιτοί και αναγκαίοι στο σχολείο, 
επειδή αποτελούν κίνητρα µάθησης για όλους τους µαθητές και ταυτόχρονα 
είναι µια ανταµοιβή των καλών µαθητών για την προσπάθεια ή την ικανότητα 
τους. Συνεπώς, κατάργηση των βαθµών στο σχολείο θα σήµαινε -σύµφωνα µε 
την άποψη αυτή- την αποµάκρυνση ενός σηµαντικού κινήτρου µάθησης µε 
αποτέλεσµα την πτώση του επιπέδου των επιδόσεων στο σχολείο. Από την 
άλλη υποστηρίζεται ότι η αποµάκρυνση των βαθµών θεωρείται εκ των ων ουκ 
άνευ, διότι η παρουσία τους επιδρά αρνητικά στην ανάπτυξη εσωτερικών 
κινήτρων µάθησης. 

Πριν προχωρήσουµε στην παράθεση και εξέταση αυτής της 
επιχειρηµατολογίας είναι σκόπιµο να επισηµάνουµε ότι η µελέτη του όλου 
προβλήµατος πρέπει να επικεντρωθεί σε δυο σηµεία: στη διάκριση των 
κινήτρων µάθησης σε εσωτερικά και εξωτερικά, και στην επίδραση των 
κινήτρων αυτών σε "καλούς" και "αδύνατους" µαθητές.  

Τα εξωτερικά κίνητρα διακρίνονται µε τη σειρά τους σε θετικές και 
αρνητικές ενισχύσεις που αποβλέπουν στη δραστηριοποίηση του µαθητή, 
προκειµένου να µπορέσει να πετύχει ένα σκοπό (Καψάλης, Α., 1986:313). 
Τέτοια κίνητρα θεωρούνται και οι βαθµοί. Πολλά παιδιά επιδιώκουν καλούς 
βαθµούς στο σχολείο, επειδή οι γονείς τους τα ανταµείβουν µε χρήµατα, µε 
συναισθηµατική στήριξή ή και µε εκπλήρωση ορισµένων ιδιαίτερων παιδικών 
επιθυµιών ("συµβολικός ενισχυτής"). Το ίδιο ισχύει και αντιστρόφως: ο φόβος 
του κακού βαθµού µπορεί να ενεργοποιήσει τον µαθητή, προκειµένου να 
αποφύγει κυρώσεις από την οικογένεια, όπως είναι η ελάττωση του χρόνου 
τηλεθέασης, η επιπλέον ώρα εξάσκησης και µελέτης κ.ά.π. Στην καθηµερινή 
σχολική πράξη διαπιστώνεται ότι οι µαθητές έχουν συχνά ανάγκη τα 
εξωτερικά κίνητρα, το πρόβληµα όµως εντοπίζεται όταν τέτοιου είδους 
κίνητρα υπερισχύουν στη διαδικασία µάθησης, µονιµοποιούνται και δεν 
αντικαθίστανται από εσωτερικά. 

Αναφερόµαστε σε εσωτερικά κίνητρα, όταν ο µαθητής βρίσκει 
ενδιαφέρον στα αντικείµενα µάθησης καθεαυτά και αντλεί ικανοποίηση από τα 
περιεχόµενα και την επιτυχή διεκπεραίωσή τους. Από παιδαγωγική σκοπιά 
είναι θεµιτό να δραστηριοποιηθούν ως επί το πλείστον εσωτερικά κίνητρα, 



αφού η µάθηση που προκύπτει από αυτά είναι διαρκέστερη και προσφέρει 
ευχαρίστηση στον µαθητή (Καψάλης, Α., ό.π.). Η ανάπτυξη τέτοιων κινήτρων 
εµφανίζεται κάτω από συγκεκριµένες κοινωνικοπολιτιστικές και προπάντων 
µορφωτικές συνθήκες στην πρώιµη παιδική ηλικία, στην ηλικία δηλαδή από 
τριών έως έξι χρόνων (Klafki, W., 1991:241/242). 

Η αντικειµενική αδυναµία του σχολείου να εξοβελίσει από τη διδακτική 
πράξη τα εξωτερικά κίνητρα και να δραστηριοποιήσει µε αυτόνοµο τρόπο τους 
µαθητές, οδηγεί µερικούς µελετητές -όπως αναφέραµε παραπάνω- στην 
υποστήριξη της παραµονής των βαθµών στο σχολείο. Σύµφωνα µε την άποψη 
αυτή, ο µαθητής δεν µπορεί να κατανοήσει την αναγκαιότητα της µόρφωσής 
του και για τον λόγο αυτό απαιτείται το κίνητρο της βαθµολογίας 
(Κοτσιπετσίδης, Γ., 1988:24). Ωστόσο, στην επιχειρηµατολογία αυτή φαίνεται 
να επικρατεί µια σύγχυση, δεδοµένου ότι ο βαθµός αντιµετωπίζεται εσφαλµένα 
ως εσωτερικό "κίνητρο αγάπης για τη µελέτη, τη γνώση και την αρετή" (ό.π., 
πρβλ. Κυριαζόπουλος, Γ., 1988:20/21). 

Από µια άλλη οπτική, υποστηρικτές του αντισταθµιστικού ρόλου της 
αξιολόγησης και της εκπαίδευσης γενικότερα, επικαλούνται όχι την κατάργηση 
των βαθµών που "στιγµατίζει" τους µαθητές από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα 
(βλ. Φραγκουδάκη, Α., 1987:211), αλλά την παραµονή τους στο σχολείο, αφού 
οι βαθµοί αποτελούν τα µοναδικά κίνητρα µάθησης για τα παιδιά αυτά (βλ. 
Χιωτάκης, Στ., 1993:55-67).  

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να παρουσιάσουµε πρώτα συνοπτικά 
την κριτική αυτή και στη συνέχεια να εξετάσουµε την ορθότητά των 
επιχειρηµάτων που εκφράζονται. Σύµφωνα λοιπόν µε την επιχειρηµατολογία 
αυτή, τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης πρέπει βέβαια να υπερισχύουν των 
εξωτερικών, χωρίς όµως να µπορούµε να αποµακρύνουµε εντελώς τα δεύτερα 
από το σχολείο, αφού ολόκληρος ο θεσµός του σχολείου στηρίζεται σε 
εξωτερικά κίνητρα. Ο δάσκαλος στις σηµερινές συνθήκες του σχολείου, όσο 
τέλειος και αν είναι, δεν µπορεί να εµπνέει και να εξάπτει συνεχώς το 
ενδιαφέρον όλων των παιδιών για πολλές ώρες την ηµέρα, επί µήνες και 
χρόνια, χωρίς την ύπαρξη του κοινωνικού ελέγχου και την κυριαρχία των 
εξωτερικών κινήτρων (Χιωτάκης, Στ., 1993:59). Κατά συνέπεια βαθµοί και 
εξετάσεις (εξωτερικά κίνητρα) είναι απαραίτητα, αφού ούτως ή άλλως είναι 
πρακτικά αδύνατο στο σηµερινό σχολείο να ενεργοποιούνται, να 
ενδιαφέρονται και να ικανοποιούνται όλοι οι µαθητές µε όλα τα αντικείµενα 
µάθησης και µάλιστα όταν εκ των πραγµάτων πολλά από αυτά είναι από τη 
φύση τους χωρίς άµεσο ενδιαφέρον και αποτελούν "ανταλλακτικές αξίες" για 
το µέλλον (ό.π., σ.63). Εξάλλου, σύµφωνα µε τον Στ. Χιωτάκη, η επιµονή για 



προσαρµογή του µαθήµατος στις "φυσιολογικές" ή "πραγµατικές ανάγκες" του 
παιδιού, ώστε το τελευταίο να µαθαίνει αυτόβουλα και αυθόρµητα ορµώµενο 
µόνο από εσωτερικά κίνητρα, παραβλέπει το γεγονός ότι οι ανάγκες αυτές 
διαφοροποιούνται από παιδί σε παιδί και καθορίζονται κοινωνικά (ό.π., 
σ.60/61). Τα παιδιά από προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα  δέχονται 
µορφωτικά ερεθίσµατα και αναπτύσσουν εσωτερικά κίνητρα µέσα στην 
οικογένεια, ώστε σε αυτά τα παιδιά να περιττεύουν τα εξωτερικά κίνητρα, 
όπως είναι οι εξετάσεις και οι  βαθµοί στο σχολείο. Αν λοιπόν καταργούσαµε 
αυτά τα εξωτερικά κίνητρα, πιστεύοντας, λανθασµένα, ότι µπορούµε να τα 
αντικαταστήσουµε µε εσωτερικά  προσαρµοσµένα στις ανάγκες των παιδιών, 
τότε θα εξοβελίζαµε από το σχολείο µια "βασική προϋπόθεση για µελέτη και 
γνώση προπαντός για τα παιδιά που προέρχονται από µη µορφωσιογόνο 
κοινωνικό περιβάλλον" (ό.π., σ.64). Συνέπεια των παραπάνω θα ήταν, 
καταλήγει ο συγγραφέας, τα παιδιά αυτά να  "περνάνε" απλά από ∆ηµοτικό και 
Γυµνάσιο παραµένοντας ουσιαστικά "λειτουργικά αναλφάβητα" (ό.π., σ.65). 

Το πρόβληµα της εξωτερικής παρώθησης που θίξαµε παραπάνω µπορεί 
να κατανοηθεί καλύτερα αν µετατοπίσουµε -προς το παρόν- τη συζήτηση από 
την ενισχυτική λειτουργία των καλών βαθµών, στον ρόλο που διαδραµατίζουν 
οι κακοί βαθµοί στο αυτοσυναίσθηµα, στην αυτοεκτίµηση και συνακόλουθα 
στην επίδοση των αδύνατων µαθητών. Στην περίπτωση αυτή ο κακός βαθµός 
λειτουργεί ως αρνητικός ενισχυτής για τον µαθητή, µε αποτέλεσµα η 
συσσώρευση χαµηλών βαθµών να προκαλεί πολλαπλά βιώµατα αποτυχίας 
στους αδύνατους µαθητές, µε αρνητικές επιδράσεις.  

Εµπειρικές έρευνες, έχουν δείξει, ότι οι µεν καλοί βαθµοί λειτουργούν 
παρωθητικά στη µάθηση, όµως οι κακοί βαθµοί εµφανίζονται ακατάλληλοι για 
να ενεργοποιήσουν τον µαθητή και να τον κάνουν να βελτιώσει την κατάσταση 
µάθησης στην οποία βρίσκεται (βλ. Krampen, G., 1985:99 κ.κ.). Έχει επίσης 
διαπιστωθεί ότι οι συνεχόµενες και µάλιστα επισήµως επικυρωµένες αποτυχίες 
καταστρέφουν τη χαρά για µάθηση του µαθητή, ελαττώνουν τις απαιτήσεις του 
από τον εαυτό του, τον κάνουν να αµφιβάλει για τις ικανότητές του και 
περιορίζουν την εµπιστοσύνη του στις δικές του δυνάµεις (Weiss, R., 
1976a:64, βλ. και Τσιάκαλος, Γ., 1992:41).  

Οι βαθµοί ως εξωτερικό κίνητρο θα µπορούσαν να έχουν θετικά 
αποτελέσµατα αν λειτουργούσαν σε όλες τις περιπτώσεις ενισχυτικά για τον 
µαθητή. Ωστόσο αυτό δεν συµβαίνει, αφού από τη µια λειτουργούν ως αµοιβή 
και επιβράβευση µε αποτέλεσµα την ενθάρρυνση και από την άλλη ως ποινή 
και αποδοκιµασία µε συνέπεια την αποθάρρυνση (βλ. Βουγιούκας, Α., 
1989:97, Κασσωτάκης, Μ., 1995:434). Με βάση την Ψυχολογία της Μάθησης, 



σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αποφεύγονται οι αρνητικοί ενισχυτές, η 
κατάργηση των βαθµών στο σχολείο θα σήµαινε και την "κατάργηση µιας 
επίσηµης επιβεβαίωσης της αποτυχίας" του αδύνατου µαθητή (Καψάλης, Α., 
1993:11). Και βέβαια, οι αδύνατοι µαθητές είναι εκείνοι που προέρχονται κατά 
κανόνα από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα. 

Πολλές φορές ο φόβος για κακούς βαθµούς ενεργοποιεί τους µαθητές για 
µάθηση, προκειµένου να αποφύγουν τις αρνητικές συνέπειες. Όµως στην 
περίπτωση αυτή η µάθηση που έχει συνδυαστεί µε φόβο απωθείται γρήγορα 
για να ξεχαστεί και ο φόβος που τη συνόδευε (βλ. Καψάλης, Α., 1993:13).  

Αλλά και το επιχείρηµα ότι οι καλοί βαθµοί αποτελούν θετικά κίνητρα 
για τους καλούς µαθητές, οι οποίοι επιπρόσθετα δικαιούνται αυτή την αµοιβή, 
ανασκευάζεται σε τρία σηµεία:  

• πιο ισχυρό κίνητρο από τους βαθµούς αποτελούν τα βιώµατα επιτυχίας, 
τα οποία ούτως ή άλλως έχουν οι καλοί µαθητές ακόµη και όταν δεν υπάρχουν 
βαθµοί 

• ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν, ότι η επιµονή στα εξωτερικά κίνητρα 
λειτουργεί ανασταλτικά στην ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων 

• τα εξωτερικά κίνητρα έχουν βραχυπρόθεσµα αποτελέσµατα, ενώ στο 
σχολείο µας ενδιαφέρουν τα µακρυπρόθεσµα (ό.π., σ.10/11). 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω επιχειρήµατα, το ερώτηµα που τίθεται 
είναι αν µε την αντικατάσταση των βαθµών από µια διαφορετική µορφή 
επανατροφοδότησης του µαθητή µπορούν να δραστηριοποιούνται και να 
ενισχύονται τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης όλων των µαθητών. Η διαπίστωση 
ότι τα παιδιά ανάλογα µε την κοινωνική τους προέλευση έρχονται στο σχολείο 
µε διαφορετικές αφετηρίες και ως προς τα κίνητρα επίδοσης θα πρέπει να 
κατευθύνει τις ενέργειες του σχολείου µε τέτοιο τρόπο, ώστε το αναµενόµενο 
"έλλειµµα" εσωτερικών κινήτρων σε παιδιά από χαµηλά κοινωνικο- 
µορφωτικά στρώµατα να εξισώνεται σε κίνητρα προσανατολισµένα στο 
πρόβληµα, σε ενθάρρυνση και αυτονοµία, σε ικανότητα προγραµµατισµού, σε 
ενθαρρυντική επιβεβαιωτική επανατροφοδότηση, σε ελπίδα για επιτυχία, σε 
ευχάριστες εµπειρίες ικανότητας και επιτυχίας κ.ά. (βλ. Klafki, W., 1991:245). 
Η αποφυγή των εκ των προτέρων ίδιων µέτρων σύγκρισης για όλους είναι υπέρ 
των µη προνοµιούχων µαθητών, αφού ακριβώς αυτή η φαινοµενικά ίση 
µεταχείριση ευνοεί την όξυνση της ανισότητας (ό.π.). 

Αν ισχύουν τα παραπάνω, θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, ότι η 
ανάλυση της σχέσης µεταξύ καλών και κακών βαθµών ως προς τα κίνητρα 
µάθησης, ανάγεται τελικά σε "πρόβληµα ιδεολογίας και επιλογών", ή µε άλλα 
λόγια στην προτίµηση και έµφαση ενός συστήµατος αξιολόγησης µε βαθµούς 



που υποστηρίζει µόνο τους καλούς µαθητές από τη µια και στην προτίµηση 
ενός συστήµατος που λειτουργεί για όλους τους µαθητές από την άλλη 
(Καψάλης, Α., 1993:12). Προεκτείνοντας ακόµη πιο πέρα αυτή την 
προβληµατική το θέµα τίθεται τελικά σε µια επιλογή ανάµεσα στην επιλεκτική 
και στην αντισταθµιστική διάσταση της εκπαίδευσης (ό.π.), αφού ως γνωστό οι 
"αδύνατοι" µαθητές προέρχονται στην πλειοψηφία τους από τα µη 
προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα. 
 
 
1.5.1.4. Ψυχική επιβάρυνση του µαθητή 

 
Η παιδαγωγική κριτική των βαθµών, εκτός από την εµπειρικά 

τεκµηριωµένη ανεπάρκεια της ποιότητας µέτρησης (αντικειµενικότητα, 
αξιοπιστία, εγκυρότητα, προγνωστική αξία των βαθµών, βλ. κεφ.1.6.), 
στρέφεται και προς την επιλεκτική τους λειτουργία και τις δυσάρεστες 
συνέπειες που αυτή επιφέρει. Ο επιλεκτικός ρόλος των βαθµών, αλλά και από 
µόνη της η εύκολη και άµεση δυνατότητα σύγκρισης που επιβάλουν οι βαθµοί, 
δηµιουργούν στο σχολείο πνεύµα ανταγωνισµού, παρεµποδίζουν τη διαδικασία 
της κοινωνικής µάθησης, καλλιεργούν τη βαθµοθηρία και τη διάθεση για 
απάτη και αντιγραφή, την εσφαλµένη φιλοδοξία και  αλαζονεία για τους 
"καλούς", ενώ ταυτόχρονα προκαλούν αισθήµατα κατωτερότητας και 
απογοήτευσης στους "αδύνατους" µαθητές (βλ. Rieder, Κ., 1990a:18/19, 
Perrenoud, Ph., 1996:33).  

 Η καλλιέργεια ανταγωνιστικού κλίµατος στο σχολείο και η ύπαρξη των 
βαθµών δηµιουργούν πολλαπλές δυσµενείς επιπτώσεις στην προσωπικότητα 
του µαθητή, όπως "η καλλιέργεια εγωιστικών ατοµοκεντρικών τάσεων, η 
παρεµπόδιση της ανάπτυξης πνεύµατος συνεργασίας και συλλογικής 
προσπάθειας, η καλλιέργεια αντισυναδελφικών στάσεων που διαταράσσουν τις 
οµαλές παιδαγωγικές σχέσεις, η αποθάρρυνση των αδυνάτων, η δηµιουργία σ΄ 
αυτούς αρνητικών στάσεων απέναντι στο σχολείο, η καλλιέργεια άγχους και ο 
ψυχολογικός, τέλος, τραυµατισµός των ευαίσθητων µαθητών"  (Κασσωτάκης, 
Μ., 1995:434). Πιο γλαφυρά περιγράφει ο Α. Βουγιούκας τις αρνητικές 
συνέπειες των βαθµών τόσο για τους "καλούς" όσο και για τους "αδύνατους" 
µαθητές: "∆υστυχισµένες υπάρξεις και από τις δύο πλευρές, τους µαθητές µε 
παθολογική φιλοπρωτία και εγωκεντρικά σύνδροµα από το ένα µέρος και τους 
ουραγούς ή απόκληρους της τάξης από το άλλο, σηµαδεµένους ίσως από αυτά 
τα χαρακτηρολογικά και ταξικά χαρακτηριστικά και στην υπόλοιπη ζωή τους" 
(Βουγιούκας, Α., 1989:98).  



Το άγχος που προκαλείται στους αδύνατους µαθητές από τους βαθµούς 
δηµιουργεί µε τη σειρά του φόβο ή αποστροφή στον µαθητή. Φόβος των 
επιπτώσεων της αποτυχίας, ώστε να εµφανίζονται στη συνέχεια τα φαινόµενα 
της απώθησης, της παραίτησης ή της επιθετικότητας (Rumpf, H., 1992:6). 
Γενικά στους αδύνατους µαθητές η πίεση για επίδοση και βαθµούς βλάπτει την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και την αυτοαντίληψή τους.  

Οι χαµηλοί βαθµοί επιβαρύνουν επίσης τις σχέσεις γονέων - παιδιών, µε 
συνέπεια τις ποινές, την προσωρινή "στέρηση της αγάπης", αφού όλες οι 
συζητήσεις στο σπίτι στρέφονται γύρω από τους βαθµούς· οι βαθµοί είναι 
σπουδαίοι και όχι αυτό που µπορεί να πετύχει ο µαθητής (Rieder, Κ., 
1990a:21). Η ίδια προβληµατική σχέση προκύπτει µεταξύ µαθητών και 
δασκάλου. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Εξελικτικής Ψυχολογίας, το µικρό 
παιδί, κυρίως στην ηλικία των 6 και 7 χρόνων, δεν µπορεί να διακρίνει τον 
εαυτό του από την επίδοσή του, και το αυτοσυναίσθηµά του εξελίσσεται µε 
τέτοιο τρόπο,  ώστε µια αρνητική κριτική της επίδοσης να γίνεται αντιληπτή 
από το παιδί ως προσωπική απόρριψη από τον δάσκαλο. Έτσι µε την ταύτιση 
επίδοσης και προσώπου ο µαθητής ερµηνεύει τους καλούς βαθµούς ως ένδειξη 
αγάπης και τους κακούς ως άρνηση (Rieder, K., 1990a:16/17). 

Το άγχος των µαθητών στο σηµερινό σχολείο παρουσιάζει τα τελευταία 
χρόνια αυξητικές τάσεις, οι οποίες σχετίζονται µε τις συνθήκες της σχολικής 
εργασίας γενικότερα, αλλά και µε τις εξετάσεις και τους βαθµούς ειδικότερα 
(Καψάλης, Α., 1993:14). Ο παιδαγωγός και ψυχίατρος Κ. Singer, ένθερµος 
πολέµιος των βαθµών, θίγοντας το θέµα των αυτοκτονιών στο γερµανικό 
σχολείο, καλεί τους δασκάλους "...να πάψουν πια να πυροβολούν τα παιδιά µε 
βαθµούς. Χιλιάδες τραυµατίζονται από τέτοιους πυροβολισµούς και µερικοί 
σκοτώνονται" (Singer, K., 1988:33).  

Συχνά βέβαια προβάλλεται το επιχείρηµα από τους υποστηρικτές των 
βαθµών ότι οι µαθητές οι ίδιοι θέλουν τους βαθµούς. Ωστόσο, πέρα από το 
γεγονός ότι το επιχείρηµα αυτό δεν νοµιµοποιεί σε καµία περίπτωση την 
παραµονή των βαθµών στο σχολείο, ο Κ. Singer υποστηρίζει ότι οι µαθητές 
απλά εξαναγκάζονται να αποδεχτούν τις νόρµες των ενηλίκων και ότι αυτό που 
ουσιαστικά θέλουν τα παιδιά είναι η αναγνώριση, η επιβεβαίωση, η 
ενθάρρυνση και το αίσθηµα ότι αξίζουν και γίνονται αποδεκτά (ό.π., σ.34).   

Η ανταγωνιστική σκέψη, σύµφωνα µε τον Κ. Singer, δεν είναι 
αυθύπαρκτη στα παιδιά, αλλά διαµορφώνεται από τους µεγάλους. Επιπλέον, 
ένας µαθητής που παίρνει κακούς βαθµούς αποθαρρύνεται και βιώνει την 
επίδοση του απορριπτικά, νιώθει ότι δεν γίνεται αποδεκτός από τον δάσκαλο 
και έτσι διαταράσσεται η σχέση τους, αποδυναµώνεται το αυτοσυναίσθηµα 



του, αναπτύσσει την αίσθηση της ανικανότητας, δεν πληροφορείται για το 
επίπεδο επιδόσεών του, δηλαδή τι πέτυχε, που χρειάζεται βελτίωση, ενώ 
ταυτόχρονα αυξάνεται η ανασφάλειά του (ό.π.). 

Αντίθετως, όταν ο δάσκαλος αξιολογεί τον µαθητή, όχι µε βαθµούς, αλλά 
µε λόγια ενθάρρυνσης, τότε όλες οι παραπάνω αρνητικές παρενέργειες 
µετατρέπονται σε θετικές συνιστώσες της πορείας του µαθητή: "Εκεί που 
αρχίζει ο αριθµητικός βαθµός τελειώνει η Παιδαγωγική. Χωρίς ένα 
παιδαγωγικό σύστηµα αξιολόγησης και ταυτόχρονα κατάργηση της 
αριθµητικής βαθµολογίας το σχολείο δεν µπορεί να αποβάλει το φόβητρο που 
το χαρακτηρίζει" (Singer, Κ., 1981:52). Ο Η. v. Hentig υπερθεµατίζοντας 
ορίζει την αριθµητική βαθµολογία ως "το µέγιστο σκάνδαλο και µια θανάσιµη 
συνθήκη για κάθε παιδαγωγική µεταρρύθµιση" (Hentig, v. Η., 1990:50).  

 
 

1.5.2. Κοινωνικοψυχολογική κριτική  
 
Η ανεπάρκεια της αξιολόγησης των σχολικών επιδόσεων µε βαθµούς 

οδήγησε την παιδαγωγική και ψυχολογική έρευνα στη διερεύνηση όλων 
εκείνων των παραγόντων, που συµβάλλουν στην χαµηλή αντικειµενικότητα, 
αξιοπιστία, εγκυρότητα και συγκρισιµότητα των βαθµών (βλ. κεφ.1.6.). Εκτός 
από τις αδυναµίες, οι οποίες σχετίζονται µε την ποιότητα των µεθόδων 
µέτρησης ή τη χρήση των πλαισίων αναφοράς από τον δάσκαλο, πολλές 
ανεπάρκειες και αδυναµίες κατά την αξιολόγηση της επίδοσης εντοπίστηκαν 
από την Κοινωνική Ψυχολογία και αναφέρονται στους παράγοντες εκείνους 
που διαµορφώνουν την αντίληψη του δασκάλόυ κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Πρέπει εδώ να τονιστεί το αυτονόητο, ότι ενώ όλοι οι παρακάτω 
παράγοντες επηρεασµού της κρίσης του δασκάλου αναφέρονται συνήθως 
στους βαθµούς, δεν παύουν να υφίστανται και σε άλλες µορφές αξιολόγησης, 
όπως για παράδειγµα στην περιγραφική. Η διαφορά ίσως έγκειται στο γεγονός, 
ότι οι βαθµοί παρουσιάζονται κατά κανόνα αντικειµενικοί και αξιόπιστοι χωρίς 
να είναι, ενώ η περιγραφική αξιολόγηση δεν αξιώνει συνήθως τέτοιες 
απαιτήσεις. 

 
 

1.5.2.1. Προηγούµενες πληροφορίες για τον µαθητή  
 
Από πολλές εµπειρικές έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι πληροφορίες που 

διαθέτει ο δάσκαλος για ένα µαθητή του επηρεάζουν σηµαντικά την 



βαθµολόγηση των επιδόσεων του µαθητή. Σε µια παλαιότερη έρευνα του R. 
Weiss δόθηκαν δυο πανοµοιότυπες εκθέσεις σε δυο οµάδες δασκάλων για να 
τις βαθµολογήσουν (Weiss, R., 1976b:104 κ.κ.). Και στις δυο οµάδες δόθηκε η 
πληροφορία ότι η µια έκθεση ήταν γραµµένη από ένα µαθητή µέτριο, µε 
εργαζόµενους και τους δυο γονείς, που του αρέσει να διαβάζει άσεµνα 
περιοδικά, ενώ η δεύτερη έκθεση προερχόταν από ένα γλωσσικά ικανό 
µαθητή, γιο ενός συντάκτη σε µια µεγάλη ηµερήσια εφηµερίδα. Όπως έδειξαν 
τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι δυο εκθέσεις ανάλογα µε τις πληροφορίες 
που τις συνόδευαν αξιολογήθηκαν σηµαντικά καλύτερα ή σηµαντικά 
χειρότερα (ό.π.). Παρόµοια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε από τον R. Weiss 
µε ασκήσεις Αριθµητικής αυτή τη φορά κατέληξε στις ίδιες διαπιστώσεις: οι 
θετικές πληροφορίες που δόθηκαν στους δασκάλους τους επηρέασαν θετικά 
στην αξιολόγηση ενώ οι αρνητικές τους οδήγησαν σε αυστηρότερη 
βαθµολόγηση (ό.π., σ.116).  

Σε µια παρεµφερή έρευνα του A. Καψάλη µε δείγµα 59 φιλολόγους 
Λυκείου διαπιστώθηκε ότι οι προηγούµενες πληροφορίες που είχαν οι 
εκπαιδευτικοί κατά την αξιολόγηση των εκθέσεων για την κοινωνική 
κατάσταση των "δύο µαθητών" επέδρασαν αρνητικά στην αντικειµενικότητα 
της αξιολόγησης και µάλιστα ισχυρότερα από την αναµενόµενη και σκόπιµα 
καλλιεργηµένη επιείκεια για τον µαθητή µε αντίξοες κοινωνικές συνθήκες 
(Καψάλης, Α., 1990:206 κ.κ.). 

 
1.5.2.2. Οι προσδοκίες του δασκάλου 

 
Τα εµπειρικά δεδοµένα που αναφέραµε παραπάνω σχετίζονται άµεσα µε 

τις προσδοκίες του δασκάλου για τον µαθητή. Αν ένας δάσκαλος περιµένει από 
τον µαθητή του να έχει καλές επιδόσεις, τότε τείνει να παραβλέπει τα λάθη ή 
να µην τα συµπεριλαµβάνει στην εκτίµηση της επίδοσης. Με τον ίδιο τρόπο, 
αν περιµένει άσχηµες επιδόσεις, "ψάχνει" για λάθη και τα εντάσσει στην 
αξιολόγηση του µαθητή.  

Οι προσδοκίες του δασκάλου για τον µαθητή επηρεάζουν, όχι µόνο τη 
διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά και τον γενικότερο τρόπο αλληλεπίδρασης 
µαθητών και δασκάλου. Στο γνωστό και ως "φαινόµενο του Πυγµαλίωνα"  
πείραµα των Rosenthal και Jacobson, µια αρχικά  τεχνητά εσφαλµένη 
προσδοκία δηµιουργεί µια σειρά γεγονότων τα οποία οδηγούν στην 
αυτοεκπλήρωσή της. Αυτό συµβαίνει επειδή οι προσδοκίες του δασκάλου  
µεταφέρονται άµεσα ή έµµεσα στον µαθητή ο οποίος µε τη σειρά του τείνει να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες, τροποποιώντας τη συµπεριφορά του σύµφωνα 



µε αυτές (βλ. Dumke, D., 1979:56 κ.κ., Μπίκος, Κ., 1993:40 κ.κ.). Οι έρευνες 
των Brophy και Good έδειξαν τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνεται η 
αλληλεπίδραση δασκάλου - µαθητή, ώστε να "αυτοεκπληρώνεται η 
προφητεία" (βλ. Erlemeier, N., 1973, Hanke, B./Mandl, H., 1975:70 κ.κ., 
Πυργιωτάκης, Ι., 1983).  

Παράγοντες που επηρεάζουν συχνά τις προσδοκίες του δασκάλου είναι η 
προηγούµενη µαθησιακή κατάσταση του µαθητή, οι προκαταλήψεις και οι 
αντιλήψεις σχετικά µε το φύλο, τη φυλή ή την ταξική προέλευση του µαθητή, 
οι κρίσεις για στοιχεία του χαρακτήρα, η θέση που κάθεται ο µαθητής στην 
τάξη και οι υποκειµενικές θεωρίες του δασκάλου για την προσωπικότητα, οι 
οποίες υπεισέρχονται στη επιλεκτική αντίληψη και τον επηρεάζουν (βλ. 
Schiefele, H., 1978:362, Μπίκος, K., 1993:44). 

Ο συσχετισµός µεταξύ θετικών προσδοκιών του δασκάλου και καλών 
βαθµών έχει προ πολλού διαπιστωθεί και εµπειρικά: η θετική προσδοκία 
βελτιώνει, η αρνητική χαµηλώνει τον βαθµό (Zillig, 1928 αναφέρεται από τον 
Hofer, Μ., 1981:221, πρβλ. Ziegenspeck, J., 1973:362 κ.κ.). Πρέπει να 
επισηµάνουµε πως όταν οι θετικές προσδοκίες στη βάση της 
αυτοεκπληρούµενης προφητείας δηµιουργούν θετικά αποτελέσµατα, τότε 
στηρίζουν τις παιδαγωγικές επιδιώξεις και υπηρετούν την ενισχυτική 
λειτουργία της αξιολόγησης.  

 
 

1.5.2.3. Υποκειµενικές θεωρίες του δασκάλου 
 
Οι υποκειµενικές θεωρίες είναι γνωστικά σχήµατα που ερµηνεύουν 

ιδιότητες και κλίσεις άλλων ατόµων (Wahl, D., 1981:172, Καρακατσάνης, Γ., 
1994:201κ.κ.). Αποτελούν υποκειµενικά συστήµατα προσανατολισµού στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, τα οποία περιορίζουν την πληθώρα των δυνατοτήτων 
συνδυασµού ανθρώπινων ιδιοτήτων σε µερικές βασικές διαστάσεις και µε τον 
τρόπο αυτό βοηθούν στη συναγωγή συµπερασµάτων για περισσότερες 
ιδιότητες ενός άλλου ατόµου (Wahl, D., ό.π.). Όταν δηλαδή εµφανίζεται ένα 
επιµέρους χαρακτηριστικό συνάγεται αυτόµατα από αυτό η ύπαρξη και 
κάποιων άλλων ιδιοτήτων. 

Οι R. Schwarzer και B. Lange ορίζουν την ειδική περίπτωση µιας τέτοιας 
θεωρίας του δασκάλου ως "υποκειµενική θεωρία της διδασκαλίας", στην οποία 
εµπεριέχονται οι λίγο ή πολύ κρυφές ιδέες για την εξέλιξη των διαδικασιών 
διδασκαλίας και µάθησης, για την αντιµετώπιση των µαθητών και των 



περιεχοµένων µάθησης και για την αξιολόγηση της επίδοσης (Schwarzer, R./ 
Lange, B., 1979:67). 

 Μέσα από τις υποκειµενικές θεωρίες του δασκάλου προκύπτει συχνά και 
το λεγόµενο "λογικό λάθος", το οποίο επηρεάζει και τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. Ο  δάσκαλος τείνει να προβάλει τα χαρακτηριστικά και τις 
ιδιότητες που παρατηρεί σε ένα µαθητή σε µια συνολική εικόνα. Η διεύρυνση 
και ο συνδυασµός των ιδιοτήτων του µαθητή προχωρεί "λογικά". Από την 
επιλεκτική αντίληψη ενός ή ορισµένων µόνο χαρακτηριστικών προκύπτει στη 
συνέχεια η εικόνα του "κακού µαθητή". Από την εµπειρική έρευνα της E. 
Höhn (1980) για τον "κακό" µαθητή διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι εξηγούν τη 
σχολική αποτυχία κατά κύριο λόγο µε όρους όπως απροθυµία, τεµπελιά και 
αδιαφορία και κατά δεύτερο λόγο τη συσχετίζουν µε ανικανότητα λόγω 
περιορισµένης ευφυίας. 

Στη βιβλιογραφία συναντάται το παραπάνω φαινόµενο και µε τον όρο 
Halo-Effekt  (βλ. Heckhausen, Η., 1974:517, Schröter, G., 1981:161), ή ως 
"επίδραση της άλω" (βλ. Μπίκος, K., 1993:39, Καρακατσάνης, Γ., 1994:198). 
Ένας µαθητής που επιτυγχάνει µια καλή επίδοση σε ένα αντικείµενο θεωρείται 
ότι έχει καλές επιδόσεις και σε άλλα αντικείµενα, αν και δεν υπάρχει συνάφεια 
µεταξύ των επιδόσεων. Κάτι παρόµοιο συµβαίνει όταν ξένα προς την επίδοση 
κριτήρια υπεισέρχονται στην αξιολόγηση.Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η 
εµφάνιση του µαθητή, η συµπάθεια που έχει ο δάσκαλος για κάποιους µαθητές 
(βλ. έρευνα του Hadley, S.T., 1976:159 κ.κ.), η ποιότητα γραφής και η 
ορθογραφία  (βλ.  έρευνα για το µάθηµα της Έκθεσης του Osnes, J., 1976:131 
κ.κ.). 

 
 

1.5.2.4. Κατηγοριοποίηση αιτιών για την επίδοση 
 
Ενώ οι υποκειµενικές θεωρίες σχετίζονται µε ιδιότητες που συνάγονται 

για ένα άτοµο από επιµέρους χαρακτηριστικά του, η κατηγοριοποίηση των 
αιτιών αναφέρεται στις αιτίες των συµβάντων, οι οποίες είτε υποπίπτουν στην 
αντίληψή µας είτε απλά τις υποθέτουµε (Ulich, D., 1981:24). Η επιδίωξη του 
ανθρώπου να αποκτήσει µια "ορθή εικόνα" του κόσµου που τον περιβάλλει, 
τον οδηγεί στην ανεύρεση των αιτιών, στο γιατί ενός γεγονότος.  

Με το φαινόµενο αυτό ασχολήθηκε ιδιαίτερα η έρευνα για τα κίνητρα 
επίδοσης (βλ. Heckhausen, H., 1974:559 κ.κ.), προκειµένου να εντοπίσει τους 
παράγοντες εκείνους σύµφωνα µε τους οποίους ερµηνεύεται το αποτέλεσµα 
µιας επίδοσης ή µιας συµπεριφοράς και να τους συσχετίσει µε τη δηµιουργία 



και δραστηριοποίηση των κινήτρων. Μια σχολική επιτυχία µπορεί να αποδοθεί 
στο ταλέντο, στις ικανότητες ή στην ευφυΐα του µαθητή,  στην ευκολία 
εκτέλεσης της σχολικής εργασίας, στην καλή προετοιµασία, στην τύχη κ.ά.π. 
Όλοι οι παράγοντες οι οποίοι ερµηνεύουν µια επιτυχία ή αποτυχία 
ταξινοµήθηκαν τελικά σε τέσσερις κατηγορίες: ικανότητα, προσπάθεια, 
δυσκολία του προς επίτευξη έργου και τύχη (βλ. Heckhausen, H., ό.π., σ.561). 
Η αναγωγή ενός αποτελέσµατος σε µια από τις παραπάνω αιτίες έχει 
καθοριστικές επιδράσεις στην αξιολόγηση, στην αυτοεκτίµηση και στην 
ετοιµότητα µάθησης του µαθητή. 

Ως προς την αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης που µας ενδιαφέρει 
περισσότερο, η  ταξινόµηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία για τη διδακτική 
πράξη, αφού όπως υποστηρίζει ο H. Schiefele, ο τρόπος µε τον οποίο 
ερµηνεύει ο δάσκαλος τις αιτίες µιας συµπεριφοράς επηρεάζει την κρίση του 
για τον µαθητή (Schiefele, H., 1978:279). Κατά κανόνα ο δάσκαλος αξιολογεί 
ένα µαθητή τόσο πιο θετικά όσο πιο καλή ήταν η επίδοσή του και τόσο πιο 
αρνητικά όσο πιο κακή ήταν. Ωστόσο, η αξιολόγηση καθορίζεται 
αποφασιστικά από τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει ο δάσκαλο τις αιτίες µιας 
καλής ή κακής επίδοσης και προπάντων από το αν την αποδίδει περισσότερο 
στην ικανότητα ή την προσπάθεια του µαθητή (Heckhausen, 1974:563/564). Η 
αξιολόγηση δηλαδή µιας επίδοσης δεν εξαρτάται µόνο από την αντικειµενική 
της ποιότητα, αλλά και από το αν ο δάσκαλος την ανάγει περισσότερο στην 
ικανότητα ή στην προσπάθεια του µαθητή. Έτσι διαπιστώνεται ότι η ίδια 
επίδοση -ανεξάρτητα από την αξία της- αξιολογείται σηµαντικά καλύτερα αν 
αναχθεί σε µεγάλη προσπάθεια από τη µεριά του µαθητή (Schiefele, H., ό.π., 
σ.282,).  

Όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση του µαθητή, διαπιστώθηκε από 
εµπειρικές έρευνες ότι οι µαθητές µε βιώµατα αποτυχίας και κατ΄ επέκταση µε 
χαµηλά κίνητρα µάθησης τείνουν να ερµηνεύουν τυχόν επιτυχείς επιδόσεις 
τους µε τον παράγοντα τύχη ή να τις αποδίδουν στην ευκολία της 
διεκπεραίωσής τους (βλ. Persy, E., 1990:143). Οι επιτυχίες δηλαδή εξηγούνται 
µε εξωτερικούς παράγοντες -έξω από τον ίδιο τον µαθητή- και για αυτό δεν 
αποκτούν καµιά ιδιαίτερη σηµασία για την αυτοαξιολόγησή του. Αντίθετα η 
αποτυχία του µαθητή εκλαµβάνεται από τον ίδιο περισσότερο ως αποτέλεσµα 
περιορισµένης ικανότητας, ακόµη και όταν η αναγωγή αυτή είναι 
αντικειµενικά εντελώς εσφαλµένη. Στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες είναι 
πολύ αρνητικές για την αυτοεκτίµηση του µαθητή, ο οποίος επιπλέον 
προδικάζει και τις µελλοντικές του επιδόσεις µε αρνητικό τρόπο, αφού η 



ικανότητα -σε αντίθεση µε την προσπάθεια για παράδειγµα- αποτελεί ένα 
παράγοντα σταθερό στον χρόνο (Heckhausen, H., ό.π., σ.562).  

Οι συνέπειες των παραπάνω διαπιστώσεων για τη µάθηση και την 
αξιολόγηση στο σχολείο είναι σηµαντικές: είναι άνευ σηµασίας η επιδίωξη να 
δηµιουργήσουµε συνθήκες για βιώµατα επιτυχίας στους µαθητές αυτούς µε 
φανερά εύκολες εργασίες, αφού οι "επιτυχίες" αυτές ερµηνεύονται από τον 
µαθητή ως κάτι έξω από αυτόν. Πολύ περισσότερο αξίζει να θέτουµε 
ρεαλιστικούς στόχους, δηλαδή απαιτήσεις µεσαίου βαθµού δυσκολίας και να 
επιδιώκουµε ευνοϊκές για τον µαθητή ερµηνείες για τα αίτια των 
αποτελεσµάτων µάθησης. Η αναγωγή των αιτιών µιας επίδοσης σε "ανεπαρκή 
προσπάθεια" έχει σαφώς πιο θετικές επιδράσεις, ως προς τα κίνητρα µάθησης, 
από µια αναγωγή σε "µειωµένη ικανότητα" (βλ. Rheinberg, F., 1987:85). 
Αντίθετα, οι µαθητές µε βιώµατα επιτυχίας ερµηνεύουν τις επιτυχίες τους 
περισσότερο ως αποτέλεσµα ικανότητας και εξυπνάδας, ενώ τις αποτυχίες τις 
αποδίδουν στον παράγοντα τύχη, ή στην ελλιπή προσπάθεια που κατέβαλαν 
(Persy, E., 1990:143).  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα µέσα από 
τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών. Η σχέση δηλαδή µεταξύ της 
κατηγοριοποίησης των αιτιών µιας µαθητικής επίδοσης και των επιδράσεών 
της στα κίνητρα µάθησης του µαθητή επηρεάζεται -σύµφωνα µε εµπειρικές 
έρευνες- από τον προσανατολισµό του δασκάλου σε µια από τις τρεις νόρµες 
αναφοράς. Εµπειρικά έχει διαπιστωθεί από τον F. Rheinberg ότι οι δάσκαλοι 
µε προτίµηση στην κοινωνική νόρµα αναφοράς ερµηνεύουν τη σχολική 
επίδοση χρησιµοποιώντας σταθερά χαρακτηριστικά του µαθητή, όπως υψηλή ή 
χαµηλή νοητική ικανότητα (Rheinberg, F., 1987:94 κ.κ.). Οι µαθητές 
οικειοποιούνται αυτήν την ερµηνεία του δασκάλου για τις αιτίες που 
προκάλεσαν την επίδοση (βλ. Heckhausen, H., 1974:569, Persy, E., ό.π., 
σ.145) µε δυσµενείς όµως επιπτώσεις για τους αδύνατους σε επιδόσεις 
µαθητές. Οι τελευταίοι "µαθαίνουν" ότι οι αποτυχίες τους  ανάγονται σε ελλιπή 
ικανότητα και συνεπώς η τωρινή άσχηµη κατάσταση δεν θα αλλάξει και 
µελλοντικά. Αντιθέτως, οι δάσκαλοι που χρησιµοποιούν την ατοµική νόρµα 
αναφοράς στηρίζουν κατά κανόνα την ερµηνεία  των αιτιών της επίδοσης σε 
παράγοντες που µεταβάλλονται χρονικά, όπως η προσπάθεια, το πρόσκαιρο 
ενδιαφέρον, η ποιότητα και το περιεχόµενο της διδασκαλίας κ.ά. ( Rheinberg, 
F., ό.π.).  

 
 

1.5.3. Αδυναµίες και λάθη κατά τη βαθµολόγηση 



 
 Συχνά οι δάσκαλοι διαφέρουν  µεταξύ τους ως προς την αυστηρότητα 

στην βαθµολόγηση των επιδόσεων και εµφανίζουν χαρακτηριστικές τάσεις 
στην κατανοµή των βαθµών, οι οποίες σχετίζονται µε την προσωπικότητα 
τους, µε το φύλο, µε τη συγκεκριµένη στιγµή που γίνεται η αξιολόγηση κ.ά. 
(βλ. Μπίκος, K., 1993:38 κ.κ.).  

• Η πλάνη κεντρικής τάσης εµφανίζεται όταν ο δάσκαλος συνηθίζει να 
βαθµολογεί στη µεσαία ζώνη της βαθµολογικής κλίµακας. Το φαινόµενο αυτό 
παρατηρείται συχνά όταν πρέπει να βαθµολογηθούν ανοιχτές και δύσκολα 
ταξινοµήσιµες καταστάσεις µάθησης (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1981:55 και 
Schwark, W., 1986:33).  

• Μερικοί δάσκαλοι εµφανίζουν συχνά µια τάση αυστηρότητας, άλλοι µια 
τάση επιείκειας, ενώ ορισµένοι συνηθίζουν να κινούνται στα άκρα της 
βαθµολογικής κλίµακας, µοιράζοντας δηλαδή ως επί το πλείστον µόνο καλούς 
ή µόνο κακούς βαθµούς (βλ. Ullrich, H./Wöbcke, M., 1981:41). 

• Έχει διαπιστωθεί επίσης µια τάση προσκόλλησης των δασκάλων σε 
προηγούµενες αξιολογήσεις της επίδοσης του µαθητή από τις οποίες 
αποκλίνουν µε δυσκολία (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1981:56). 

• Τα φαινόµενα σειράς κατά τη βαθµολόγηση παρατηρούνται όταν ο 
δάσκαλος επηρεάζεται και διαφοροποιεί την αξιολόγηση των επιδόσεων 
ανάλογα µε τη σειρά που έχουν οι επιδόσεις αυτές. Έχει διαπιστωθεί εµπειρικά 
ότι οι γραπτές εργασίες που αξιολογούνται πρώτες βαθµολογούνται µε 
µεγαλύτερη αυστηρότητα από αυτές που ακολουθούν (βλ. Baurmann, J., 
1976:117 κ.κ.).  

• Επίσης, αν ο δάσκαλος αξιολογήσει αρνητικά  µερικές συνεχόµενες 
εργασίες, τείνει στις επόµενες να βαθµολογεί επιεικέστερα, αντιδρώντας έτσι 
σε µια υπερβολική συσσώρευση κακών βαθµών. Επιπλέον, αν ο δάσκαλος 
διορθώσει µετά από µια πολύ καλή εργασία µια κακή, τότε συνήθως η εργασία 
αυτή αξιολογείται πολύ χειρότερα από ότι πραγµατικά της αξίζει (βλ. Schwark, 
W.,1986:33).  

• Τα λάθη προβολής εµφανίζονται όταν ο δάσκαλος προβάλλει δικά του 
κίνητρα και επιθυµίες στον εξεταζόµενο, χωρίς όµως να ανταποκρίνονται στην 
πραγµατική εικόνα του µαθητή (βλ. Schwark, W., ό.π.). 

• ∆ιαφορές κατά τη βαθµολόγηση έχουν διαπιστωθεί και µεταξύ των δύο 
φύλων. Οι δάσκαλοι τείνουν να βαθµολογούν επιεικέστερα τα κορίτσια από τα 
αγόρια, ακόµη και όταν οι επιδόσεις τους είναι ισάξιες (βλ. εµπειρική έρευνα 
στην Άλγεβρα του Carter, R.S., 1976:148 κ.κ.). Η επιείκεια αυτή εξηγείται από 
τη καλύτερη γλωσσική ικανότητα και ετοιµότητα µάθησης των κοριτσιών σε 



σχέση µε τα αγόρια -ιδιαίτερα στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. Schiefele, H., 
1978:362), καθώς και από τη µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα των κοριτσιών 
στις συνθήκες που απαιτεί το σχολείο (πειθαρχία, προθυµία κ.α.) (βλ. 
Ziegenspeck, J., 1973:83). 

• ∆ιαφοροποιήσεις κατά τη βαθµολόγηση παρατηρούνται και σε σχέση µε 
το φύλο των εξεταστών. Οι δασκάλες συνήθως έχουν λιγότερο αυστηρά 
κριτήρια βαθµολόγησης από τους δασκάλους (βλ. έρευνα του R.S. Carter, ό.π.) 

• Αποτελεί κανόνα στο σχολείο να ισοπεδώνονται κατά τη βαθµολόγηση 
οι ενδοατοµικές διαφορές της επίδοσης στα επιµέρους µαθήµατα. Συνήθως οι 
δάσκαλοι δίνουν βαρύτητα στα λεγόµενα πρωτεύοντα (π.χ. Γλώσσα, 
Μαθηµατικά), τα οποία αξιολογούν µε σχετική αυστηρότητα και µε βάση αυτή 
την αξιολόγηση βαθµολογούν και τα δευτερεύοντα, ανεξάρτητα από τις 
πραγµατικές επιδόσεις του µαθητή στα µαθήµατα αυτά (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 
1981:56 και Ingenkamp, K.H., 1980) 

 
 

1.6. Τα αντικειµενικά τεστ σχολικής επίδοσης  
 

Οι παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης δέχτηκαν τα τελευταία χρόνια 
έντονη κριτική από πολλούς ερευνητές της Παιδαγωγικής ∆ιαγνωστικής, οι 
οποίοι απέδωσαν ιδιαίτερη σηµασία στην ποιότητα µέτρησης των επιδόσεων. 
Ο K.-H. Ingenkamp συνέλεξε πρώτος και εξέδωσε µια σειρά εµπειρικών 
ερευνών από χώρες της Ευρώπης και τις Η.Π.Α., στις οποίες διαπιστώνεται ότι 
η κρίση του δασκάλου για µαθητικές επιδόσεις δεν ανταποκρίνεται στα τρία 
βασικά κριτήρια της ψυχολογικής θεωρίας των τεστ, την αντικειµενικότητα, 
την αξιοπιστία και την εγκυρότητα (βλ. Ingenkamp, K.H., "Die Fragwürdigkeit 
der Zensurengebung", 1971 1η έκδοση).  

 Αντικειµενικότητα σηµαίνει ότι τα αποτελέσµατα της µέτρησης πρέπει να 
είναι ανεξάρτητα από το πρόσωπο του εξεταστή και ότι διαφορετικοί 
εξεταστές δίνουν κατά τη µέτρηση της ίδιας επίδοσης τα ίδια αποτελέσµατα, 
έτσι ώστε να υπάρχει µια διυποκειµενική συµφωνία (Ingenkamp, K.H., 
1976:22, βλ. Βάµβουκας, Μ., 1988:359-360). Πλήθος εµπειρικών ερευνών για 
την αντικειµενικότητα της κρίσης του δασκάλου σε γραπτές εργασίες µαθητών 
διαπιστώνουν ότι οι εκτιµήσεις διαφορετικών δασκάλων για την ίδια εργασία 
διαφέρουν σηµαντικά και ότι µια εργασία ενός µαθητή όταν αξιολογηθεί από 
πολλούς εξεταστές µπορεί να εµπεριέχει ακόµη και όλες τις διαβαθµίσεις µιας 
βαθµολογικής κλίµακας (βλ. Weiss R., 1976b:104 κ.κ., και Osnes, J., 1976:131 
κ.κ., πρβλ. Hüne, Η.-Μ., 1992:16 κ.κ.). Το πρόβληµα αυτό δεν εµφανίζεται 



µόνο σε διαδικασίες αξιολόγησης στις οποίες η υποκειµενικότητα του 
εξεταστή θεωρείται δεδοµένη (π.χ. ποιοτικές στάσεις, ιδεολογικές πεποιθήσεις 
του µαθητή), αλλά και σε απαιτήσεις ποσοτικών και γνωστικών επιδόσεων, 
όπως η λύση µαθηµατικών ασκήσεων (βλ. την εµπειρική έρευνα στη 
Γεωµετρία των Starch, D./Elliot, E.C., 1976:81-89) 

Η αξιοπιστία αναφέρεται στην ακρίβεια της µεθόδου µέτρησης, σε ποιο 
βαθµό δηλαδή οι σχολικοί βαθµοί µετρούν αυτήν ακριβώς την επίδοση που 
πρέπει να µετρήσουν. Στο κριτήριο της αξιοπιστίας ανταποκρίνεται µια 
µέθοδος εξέτασης, όταν η ίδια σχολική επίδοση αξιολογείται από τον ίδιο 
δάσκαλο σε διαφορετικά χρονικά διαστήµατα µε τον ίδιο βαθµό. Και ως προς 
το σηµείο αυτό πολλές ερευνητικές εργασίες δείχνουν ότι ο ίδιος δάσκαλος 
αξιολογεί την ίδια εργασία σε διαφορετικές στιγµές µε διαφορετικό τρόπο. O 
W. Eells (1976:167 κ.κ.) έδωσε σε 61 έµπειρους δασκάλους να 
βαθµολογήσουν εργασίες στη Γεωγραφία και στην Ιστορία. Μετά από 11 
εβδοµάδες οι δάσκαλοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν ξανά τις ίδιες εργασίες. Οι 
αποκλίσεις των δασκάλων µεταξύ της πρώτης και της δεύτερης βαθµολόγησης 
ήταν τόσο χαρακτηριστικές, ώστε οι ερευνητές να αναρωτιούνται µήπως οι 
δάσκαλοι "απλά µάντευαν" τους βαθµούς (ό.π., σ.172). Παρόµοια έρευνα που 
έγινε στα Μαθηµατικά έδειξε ότι υπήρχαν σηµαντικές διαφορές στη 
βαθµολόγηση των ίδιων εργασιών από τους ίδιους δασκάλους σε διάστηµα 
τριών µηνών (Dicker, W., 1976:173 κ.κ.). 

Εγκυρότητα έχουµε όταν σε µια διαδικασία αξιολόγησης µετράµε εκείνο 
ακριβώς το χαρακτηριστικό που θέλουµε να µετρήσουµε και όχι άλλες 
γενικότερες νοητικές ικανότητες (Ingenkamp, K.H., 1976:24). Οι απαιτήσεις 
εξέτασης θα πρέπει να συµπεριλαµβάνουν ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα των 
στόχων µάθησης οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν στη διαδικασία µάθησης. Σε 
αυτή την περίπτωση µιλούµε για εγκυρότητα περιεχοµένου (Krapp, Α./Prell, 
S., 1975:101). Παραδοσιακές µέθοδοι αξιολόγησης που πραγµατοποιούνται 
κάθε τρεις ή έξι µήνες (τελική αξιολόγηση της επίδοσης) διαθέτουν 
περιορισµένη εγκυρότητα, αφού οι ερωτήσεις είναι λίγες και έτσι η τύχη 
µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο. Έχει διαπιστωθεί ότι µεταξύ των διδακτικών 
στόχων και του περιεχοµένου εξέτασης εµφανίζονται σηµαντικές διαφορές. 
Συχνότερα όµως οι έρευνες επικεντρώνονται στην προγνωστική εγκυρότητα 
των σχολικών βαθµών και διαπιστώνουν ότι η προγνωστική αξία είναι τόσο 
µικρή, ώστε δεν δικαιολογούνται ασφαλή συµπεράσµατα τόσο για την 
παραπέρα σχολική επιτυχία του µαθητή, όσο και για την ακαδηµαϊκή του 
σταδιοδροµία (βλ. Ingenkamp, K.H., 1976 και Ullrich, H./Wöbke, M., 1981). 
Κλασικά εξάλλου παραδείγµατα στη σχετική συζήτηση αποτελούν οι 



περιπτώσεις του Αϊνστάιν και του Τσώρτσιλ, αφού και οι δύο ανήκαν στους 
αδύνατους µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις στο σχολείο.  

Προβληµατική παρουσιάζεται επίσης η ποιότητα µέτρησης της κλίµακας 
των βαθµών. Η χρησιµοποιούµενη κλίµακα αποτελείται από τακτικούς 
αριθµούς, που σηµαίνει ότι οι αποστάσεις µεταξύ των διαφόρων βαθµών δεν 
είναι το ίδιο µεγάλες. ∆ιαπιστώνεται για παράδειγµα ότι ο βαθµός 10 είναι 
καλύτερος από τον βαθµό 9 και ο 9 καλύτερος από τον 8, παραµένει όµως 
αναπάντητο αν η διαφορά µεταξύ των βαθµών 10 και 9 είναι η ίδια µεταξύ 4 
και 5. Σύµφωνα µε τον Μ. Κασσωτάκη, ποτέ δεν µπορούµε να πούµε ότι δυο 
µαθητές που έχουν τον ίδιο βαθµό σε δυο διαφορετικά σχολεία  είναι εξίσου 
"καλοί", "κακοί" ή "µέτριοι" και οι δυο. Ούτε  πάλι µπορούµε να πούµε ότι η 
διαφορά γνώσεων που υπάρχει ανάµεσα σε δυο µαθητές που έχουν στην 
Ιστορία π.χ. 16 ο ένας και 18 ο άλλος, είναι η ίδια µε τη διαφορά δυο άλλων 
µαθητών που στο ίδιο µάθηµα έχουν 12 ο ένας και 14 ο άλλος, παρά το 
γεγονός ότι και στις δυο περιπτώσεις η αριθµητική διαφορά είναι η ίδια, 
δηλαδή δυο µονάδες (Κασσωτάκης, Μ., 1981:269). 

Οι παραπάνω εµπειρικές διαπιστώσεις από πολυάριθµες έρευνες για την 
χαµηλή αντικειµενικότητα, αξιοπιστία και εγκυρότητα των παραδοσιακών 
εξεταστικών δοκιµασιών και της βαθµολογίας, ο εντοπισµός των 
υποκειµενικών παραγόντων που επηρεάζουν και διαστρεβλώνουν την 
αντικειµενική αντίληψη και κρίση του δασκάλου και η συνακόλουθη επιθυµία 
για ελαχιστοποίηση και έλεγχο των λαθών αυτών, οδήγησαν στην εισαγωγή 
και γρήγορη εξάπλωση αντικειµενικών µεθόδων µέτρησης της επίδοσης (τεστ) 
στα σχολεία πολλών ευρωπαϊκών χωρών, όπως Ολλανδία, Σουηδία, Γαλλία, 
Γερµανία, Μεγάλη Βρετανία κ.ά. (βλ. Linell, 1993:127 κ.κ., Ingenkamp, K.H., 
1975:53κ.κ., Μαυρογιώργος, Γ., 1991:18).  

Τα τεστ σχολικής επίδοσης διακρίνονται ανάλογα µε τον σκοπό και τα 
µεθοδολογικά τους χαρακτηριστικά σε σταθµισµένα ή τεστ σύγκρισης, σε τεστ 
κριτηρίων και σε άτυπα ή ευκαιριακά τεστ (βλ. σχετ. Gaude, P., 1989:100 κ.κ., 
Ziegespeck, J., 1973:168 κ.κ., Καρακατσάνης, Γ., 1995:22 κ.κ., 
Παπαναστασίου, 1993:66 κ.κ., ∆ηµητρόπουλος, Ευστ., 1983:118 κ.κ., 
Κασσωτάκης, Μ., 1981:158 κ.κ.,  Μάνος, Κ., 1981, Γεωργούσης, Π., 1981α).  

Τα τρία αυτά είδη αναπτύχθηκαν αρχικά στις Η.Π.Α. και στη συνέχεια  
εισήχθησαν και στην Ευρώπη, όπου συνάντησαν στην αρχή ευρεία αποδοχή 
και εξέλιξη, δεδοµένου ότι η εισαγωγή τους  θεωρήθηκε από πολλούς ως µια 
διέξοδος από τις δυσκολίες και τα προβλήµατα των παραδοσιακών τρόπων 
εξέτασης και βαθµολογίας (βλ. Ingenkamp, K.H., 1975:53 , πρβλ. Μάνος, Κ., 
1981:14). Τα βασικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζουν τα τεστ σχολικής 



επίδοσης είναι η δυνατότητα για µια πιο αντικειµενική και αξιόπιστη 
αξιολόγηση των επιδόσεων και των ικανοτήτων των µαθητών, η εξέταση 
µεγάλου µέρους της διδαχθείσας ύλης, η σηµαντικά µεγαλύτερη, σε σχέση µε 
τις παραδοσιακές µεθόδους, δυνατότητα σύγκρισης µε άλλους µαθητές  και 
γενικώς η ασφαλής και ορθολογική διάγνωση αδυναµιών και ικανοτήτων του 
µαθητή µε στόχο την παιδαγωγική παρέµβαση (βλ. Ziegenspeck, J., 
1973:169/170, Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε., 1995:28 κ.κ.).  

Ωστόσο, το ισχυρό "κύµα εναντίον των τεστ" (Ingenkamp, K.H., 
1989:33), το οποίο είχε αναπτυχθεί τη δεκαετία του ΄60 αρχικά στις Ηνωµένες 
Πολιτείες της Αµερικής, µεταφέρεται αργότερα και στην Ευρώπη, µε 
αποτέλεσµα από τα µέσα της δεκαετίας του '70 να δηµιουργηθεί και εδώ ένα 
έντονο "κίνηµα κατά των τεστ" (ό.π., σ.34, πρβλ. Ingenkamp, K.H., 1993). Το 
κίνηµα αυτό οδήγησε σε µια στασιµότητα και υποχώρηση την κατασκευή και 
χρήση των τεστ στο σχολείο, αλλά και στην  "αποκατάσταση" και 
"αναστήλωση" των βαθµών που δίνει ο δάσκαλος (ό.π., σ.27, Langer, A/ 
Langer, H./ Theimer, U., 1983:8). Ενώ στη Γαλλία και Γερµανία φαίνεται να 
αποµακρύνονται από την "ευφορία των τεστ" (Μαυρογιώργος, Γ., 1991:17/18), 
αντίθετα στη Μεγάλη Βρετανία επικρατεί τα τελευταία χρόνια η λεγόµενη 
"τεστοµανία" (ό.π.).  

 Οι αφετηρίες της κριτικής των τεστ ανάγονται στη γενικότερη κοινωνική 
κριτική και αµφισβήτηση της δεκαετίας του '60, στην κριτική του 
καπιταλιστικού συστήµατος, στην αµφισβήτηση των ερευνητικών µεθόδων 
των θετικών επιστηµών και στην άρνηση της αντίληψης για συνεχή ανάπτυξη 
και πρόοδο (Ingenkamp, K.H., 1989: 62). Ως προς τα τεστ καθεαυτά, η κριτική 
επικεντρώνεται στο γεγονός ότι δίνουν περισσότερο βάρος σε βασικές γνώσεις 
και δεν µπορούν να αποτιµήσουν την ικανότητα του µαθητή για πιο σύνθετες 
γνωστικές και πνευµατικές διεργασίες (Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά, 1997:28). 

Παράλληλα µε την κριτική εναντίον των τεστ  εµφανίστηκε  µια 
εναλλακτική µορφή αξιολόγησης, που εφαρµόστηκε κυρίως στο Ενιαίο 
Σχολείο, τα λεγόµενα διαγνωστικά δελτία (βλ. Lichtenberg - Gesamtschule, 
1978). Τα δελτία αυτά αποτελούνται συνήθως από δυο µέρη. Το πρώτο 
αναφέρεται στην πρόοδο του µαθητή στα διάφορα µαθήµατα και το δεύτερο σε 
µη γνωστικές επιδόσεις. Ο δάσκαλος καταχωρεί στο διαγνωστικό δελτίο 
καθ΄όλη τη σχολική χρονιά πληροφορίες για τον µαθητή, χωρίς όµως βαθµούς, 
αλλά µε απλό τσεκάρισµα (+ ο -) ικανοτήτων, επιδόσεων, ενδιαφερόντων και 
άλλων στοιχείων που αναγράφονται στο έντυπο. Παράλληλα, ο δάσκαλος 
καταγράφει τρόπους βοήθειας και οδηγίες προς τον µαθητή για τη βελτίωση 
της προόδου του (βλ. Ziegenspeck, J., 1973:159 κ.κ.).  



Στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου εισάγεται για πρώτη φορά στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄70 µια διαφορετική µορφή αξιολόγησης του µαθητή, η 
περιγραφική αξιολόγηση, η οποία αποτελεί µια εξέλιξη των διαγνωστικών 
δελτίων. Ορισµένοι αποδίδουν αυτή τη στροφή προς τις ποιοτικές µεθόδους 
αξιολόγησης στην αντίδραση που είχε προκαλέσει η λεγόµενη "τεστερίτις" 
(Bartnitzky, H. /Christiani, R., 1987:67) και η "µανία αντικειµενικότητας" 
(Ingenkamp, K.H., 1989:63), 

 
 

1.7.  Ανακεφαλαίωση  
 

Από τα µέσα του 19ου αιώνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, 
βαθµοί και εξετάσεις αποκτούν σταδιακά όλο και µεγαλύτερη βαρύτητα για 
την ατοµική µόρφωση και κοινωνική ανέλιξη του ατόµου. Παράλληλα µε την 
εδραίωση και ενίσχυση του ρόλου των βαθµών, εµφανίζεται και διευρύνεται η 
κριτική των βαθµών και διαπιστώνεται εµπειρικά η ανεπάρκειά τους. Όµως 
παρά τη σφοδρή κριτική της παραδοσιακής βαθµολογίας, η βασική αντίφαση 
στο σύγχρονο σχολείο εξακολουθεί να παραµένει: από τη µια η ανάγκη για µια 
παιδαγωγικά σωστή επανατροφοδότηση του µαθητή και από την άλλη η 
ανάγκη της πολιτείας για ένα διοικητικό και νοµικό εύχρηστο µέσο κατανοµής 
και επιλογής των µαθητών στο εκπαιδευτικό σύστηµα.  Αυτή η διπλή 
λειτουργία της αξιολόγησης αποβαίνει σε βάρος του σχολείου, αφού τελικά 
εξοβελίζει παιδαγωγικές πρακτικές επανατροφοδότησης και ενίσχυσης του 
µαθητή. Η εδραίωση των βαθµών στο σχολείο ήταν και είναι ουσιαστικά ένα 
πολιτικό µέτρο. Οι απόψεις των παιδαγωγών, οι εµπειρικές έρευνες  και οι 
παιδαγωγικές θεωρίες παίζουν δευτερεύοντα ρόλο. Τα τελευταία χρόνια η 
κατάργηση των βαθµών φαίνεται να αποτελεί και αυτή ένα µέτρο επηρεασµένο 
από πολιτικές επιλογές (βλ. Ingenkamp, K.H., 1989:96,). 

Η εµπειρικά τεκµηριωµένη µεθοδολογική ανεπάρκεια των σχολικών 
βαθµών ως προς τα επιδιωκόµενα κριτήρια της αντικειµενικότητας, της 
αξιοπιστίας, της εγκυρότητας και συνακόλουθα της προγνωστικής τους αξίας 
θέτει υπό αµφισβήτηση πρωτίστως τον επιλεκτικό και κατανεµητικό ρόλο του 
σχολείου. Ιδιαίτερα οι άµεσες διαδικασίες επιλογής απαιτούν αυστηρά 
συγκρίσιµες ποσοτικές πληροφορίες που οφείλουν να ανταποκρίνονται στα 
παραπάνω κριτήρια µέτρησης. Η αρχή που διέπει την παραπάνω πρόταση 
µπορεί να διατυπωθεί και ως εξής: όσο πιο σηµαντικές αποφάσεις προκύπτουν 
από τη βαθµολόγηση των επιδόσεων, τόσο περισσότερο οφείλουν οι βαθµοί να 
ανταποκρίνονται στα κριτήρια αντικειµενικότητας, αξιοπιστίας και 



εγκυρότητας. Για παράδειγµα, οι εισαγωγικές εξετάσεις επιλογής στην 
ελληνική τριτοβάθµια εκπαίδευση αξιώνουν σε µεγάλο βαθµό την παρουσία 
των τριών κριτηρίων µέτρησης.  

∆εν φαίνεται να αποτελεί λύση του προβλήµατος, αλλά δεν είναι και 
εφικτή η αποµάκρυνση της επιλεκτικής λειτουργίας από το σχολείο, αφού στην 
περίπτωση αυτή η επιλογή θα καθοριζόταν από εξωσχολικούς θεσµούς, οι 
οποίοι µε στιγµιαίες εξετάσεις θα αξιολογούσαν πολύ περισσότερο 
αντιπαιδαγωγικά από ότι ο θεσµός του σχολείου. Ωστόσο, αν πρέπει να 
δεχτούµε λόγω των κοινωνικών λειτουργιών του σχολείου ότι η βαθµολογία 
δεν µπορεί να καταργηθεί σε όλες τις σχολικές βαθµίδες, τότε τίθεται το 
ερώτηµα αν µπορούν να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις των βαθµών, 
όταν τους επιβραδύνει ή καθυστερήσει κανείς χρονικά και τους 
δραστηριοποιήσει αργότερα (σε µεγαλύτερη ηλικία) στη σταδιοδροµία του 
µαθητή (Lütgert, W., 1993:110). Απάντηση στο ερώτηµα αυτό δίνει η συνεχώς 
αυξανόµενη τάση για κατάργηση των βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο των 
περισσότερων ευρωπαϊκών χωρών (βλ. κεφ. 2.12.). 

Μια παιδαγωγικά επιθυµητή µορφή αξιολόγησης αντιλαµβάνεται τον όρο 
επίδοση, όχι µόνο σε σχέση µε το τελικό προϊόν, το αποτέλεσµα της µάθησης, 
αλλά και σε σχέση µε την εξατοµικευµένη πορεία µάθησης, µε την προσπάθεια 
του µαθητή, αποδίδοντας επίσης ιδιαίτερη σηµασία στην κοινωνική διάσταση 
της µάθησης και στην συνεχή ενθάρρυνση και παρώθηση του µαθητή. Η 
αδυναµία των βαθµών να ανταποκριθούν στις παραπάνω απαιτήσεις 
συνυπάρχει µε την ακαταλληλότητά τους στην προώθηση της ατοµικής νόρµας 
αναφοράς, της οποίας τα πλεονεκτήµατα ως προς τα κίνητρα µάθησης, τις 
προσδοκίες του δασκάλου, την επανατροφοδότηση και βελτίωση του µαθητή, 
έχουν και εµπειρικά διαπιστωθεί. Αντιθέτως, οι βαθµοί ταυτίζονται µε την 
κοινωνική νόρµα αναφοράς, δηλαδή µε τον ανταγωνισµό και τη διατήρηση της 
µειονεκτικής θέσης των αδύνατων µαθητών στη σχολική τάξη. Εξάλλου, ένας 
αριθµός δεν µπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος επανατροφοδότησης και 
πληροφόρησης για µαθητές, γονείς και δασκάλους, ενώ παράλληλα περιορίζει 
τους στόχους αγωγής και µάθησης στο σχολείο, αφού αναγκάζει τον δάσκαλο 
να επικεντρώνεται σε αυτό που µπορεί να µετρήσει και να αξιολογήσει 
εύκολα, δηλαδή µόνο στο τελικό αποτέλεσµα και κυρίως σε γνώσεις και 
πληροφορίες που εκφράζονται λεκτικά. Εξίσου αρνητική είναι η κυριαρχία των 
βαθµών ως εξωτερικών κινήτρων επίδοσης µε συνέπειες από τη µια τη 
συσσώρευση αρνητικών βιωµάτων και τραυµατικών εµπειριών στους 
αδύνατους µαθητές και από την άλλη την ανάπτυξη εγωκεντρικών και 
ανταγωνιστικών τάσεων στους "καλούς" της τάξης. Η αρνητική αυτή εικόνα 



συµπληρώνεται µε την επιβάρυνση των σχέσεων µεταξύ παιδιού-γονέων και 
µαθητών-δασκάλου, µε την αυξητική τάση του µαθητικού άγχους, την 
καλλιέργεια της βαθµοθηρίας, την τάση για απάτη και αντιγραφή κ.ά.π. 

Μια παιδαγωγικά προσανατολισµένη αξιολόγηση πρέπει να  
επικεντρώνεται στην υποστήριξη της ατοµικής διαδικασίας µάθησης, µέσα από 
τη συνεχή διαµορφωτική επανατροφοδότηση του µαθητή για τους στόχους που 
πέτυχε, τις ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και αδυναµίες, τις βοήθειες υπέρβασης 
των προβληµάτων µάθησης κ.ά. Τελικές ή στιγµιαίες εξετάσεις και 
βαθµολογήσεις υποχωρούν υπέρ µιας συνεχούς διάγνωσης, κατά το δυνατό 
χωρίς ανταγωνιστικότητα και άγχος. Μια τέτοια διαµορφωτική αξιολόγηση 
αποτελεί συστατικό στοιχείο της όλης διαδικασίας µάθησης και αποσκοπεί 
στον καθορισµό επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας από τον µαθητή. Αντί 
να συγκρίνεται η επίδοση του µαθητή µε αυτή των συµµαθητών του, µε το 
γνωστό φαινόµενο της κανονικής κατανοµής των επιδόσεων, η αξιολόγηση θα 
όφειλε να λαµβάνει υπόψη τις αφετηρίες των µαθητών, ώστε να αξιολογούνται 
διαφοροποιηµένα σύµφωνα µε τις δυνατότητές τους και τους ευρύτερα 
επιδιωκόµενους στόχους µάθησης. 

 



2. Η περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
 

2.1. Ιστορική αναδροµή 
 

Ήδη από τις αρχές του αιώνα µερικές επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στον 
ευρωπαϊκό χώρο αναφέρονται στην κατάργηση των βαθµών στο σχολείο και 
στην εισαγωγή διαφόρων συστηµάτων περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή 
(βλ. Grunder, H.-U., 1991:181, Ingenkamp, K.H., 1989:95). Το κυρίαρχο 
στοιχείο στις µελέτες αυτές ήταν τα πλεονεκτήµατα των περιγραφικών 
εκθέσεων ως προς τα κίνητρα µάθησης και η αποφυγή των κοινωνικών 
συγκρίσεων στην τάξη, τις οποίες υποθάλπουν οι βαθµοί (Kleber, E., 
1992:292). Ταυτόχρονα, σε πολλά  σχολικά µοντέλα έβρισκαν εφαρµογή 
διάφορες µέθοδοι περιγραφικής αξιολόγησης, ιδιαίτερα από τους εκπροσώπους 
της Μεταρρυθµιστικής Παιδαγωγικής. 

 Αλλά και πριν από τους µεταρρυθµιστές, ο Pestalozzi έδινε ιδιαίτερη 
σηµασία στην εξατοµικευµένη ανάπτυξη του παιδιού και στην περιγραφή της, 
προκειµένου να βελτιωθεί η οργάνωση των διαδικασιών διδασκαλίας και 
µάθησης. Έγραφε µάλιστα σε τακτά χρονικά διαστήµατα εκθέσεις στους γονείς 
αλλά και στους µαθητές του, µε τις οποίες τους πληροφορούσε για την 
ανάπτυξη των νοητικών ικανοτήτων και τις επιδόσεις στα επιµέρους 
µαθήµατα. Στόχος αυτών των εκθέσεων ήταν να βοηθήσουν τους µαθητές να 
αναπτυχθούν αρµονικά και να αποκτήσουν σωστή αυτοαντίληψη (Kleber, E., 
1992:291/292). 

Στο πειραµατικό σχολείο του Πανεπιστηµίου της Ιένας, στο οποίο 
εφαρµόστηκε το σύστηµα του P. Petersen, το λεγόµενο Jena-Pan, οι 
παραδοσιακοί βαθµοί και έλεγχοι δεν είχαν θέση (βλ. Κανάκης, Ι., 1987:48 
κ.κ.). Από τον P. Petersen προωθήθηκε σε µεγάλο βαθµό η περιγραφική 
έκθεση για τον µαθητή. Ο ίδιος έδινε ιδιαίτερη σηµασία στην ψυχολογία των 
κινήτρων αποφεύγοντας τις συγκρίσεις των µαθητών µεταξύ τους (βλ. Ullrich, 
H./Wöbcke, M., 1981:183 κ.κ.). Συνήθως έγραφε δυο εκθέσεις για κάθε 
µαθητή, µια "αντικειµενική" και µια "υποκειµενική". Η πρώτη αφορούσε στην 
καταγραφή διαγνωστικών πληροφοριών για τον µαθητή και η δεύτερη 
λειτουργούσε ως "θεραπευτικό µέσο". Η "αντικειµενική" έκθεση περιείχε 
πληροφορίες για τις θετικές και αρνητικές πλευρές της επίδοσης, παρατηρήσεις 
για την εξέλιξη της προσωπικότητας του παιδιού και απευθυνόταν 
αποκλειστικά στους γονείς µε την παράκληση να µείνουν οι πληροφορίες 
αυτές κρυφές από το παιδί. Στόχος της έκθεσης αυτής ήταν η στενότερη 



συνεργασία σχολείου - γονέων και η από κοινού λήψη µέτρων, τα οποία θα 
συντελούσαν στην καλύτερη αγωγή του παιδιού. Με βάση την "αντικειµενική" 
αυτή έκθεση συντασσόταν η "υποκειµενική", η οποία δινόταν στο ίδιο το  
παιδί. Σε αυτήν αναγράφονταν πληροφορίες οι οποίες, σύµφωνα µε τη γνώµη 
του δασκάλου, ήταν υποστηρικτικές για τον µαθητή και την πρόοδό του 
(Kleber, Ε., 1992:292).  

Στο σχολείο Peter-Petersen της Κολωνίας, το οποίο από το 1959 µέχρι 
σήµερα λειτουργεί στο πνεύµα του Jena-Plan, επιδιώχτηκε αρχικά ένα 
σύστηµα αξιολόγησης µε συνδυασµό βαθµών και περιγραφικών σχολίων, το 
οποίο όµως σύντοµα καταργήθηκε για να παραχωρήσει τη θέση του στο 
"Ενδεικτικό και πληροφοριακό δελτίο" χωρίς βαθµούς. Στις δυο πρώτες τάξεις 
του ∆ηµοτικού Σχολείου δίνονται περιγραφικές εκθέσεις σε ελεύθερη µορφή 
(βλ. Ullrich, H./ Wöbcke, M., 1981:186 κ.κ.). 

Στο πρώτο "Eλεύθερο σχολείο Waldorf", το οποίο ιδρύθηκε το 1919 από 
τον R. Steiner για παιδιά βιοµηχανικών εργατών, αλλά και στα 90 περίπου 
"Ελεύθερα σχολεία" (Waldorfschulen), τα οποία λειτουργούν σήµερα στην 
Ευρώπη, η αξιολόγηση του µαθητή στην κατώτερη βαθµίδα (σχολικά έτη 1-8) 
γίνεται χωρίς βαθµούς (βλ. ό.π., σ.179 και Weiss, R., 1989a:191). Οι 
περιγραφικοί χαρακτηρισµοί για τη γενική εξέλιξη και τις εξειδικευµένες 
επιδόσεις του παιδιού απευθύνονται στους γονείς, ενώ στο τέλος του σχολικού 
έτους κάθε µαθητής παίρνει ένα περιγραφικό ενδεικτικό, το οποίο έχει ως 
σκοπό να τον παρωθήσει για τη φοίτηση στην επόµενη τάξη (Ullrich, 
H./Wöbcke, M., ό.π.). 

Περιγραφικές εκθέσεις για τον µαθητή καθιερώθηκαν και στο σχολείο 
Odenwald ήδη από την ίδρυση του το 1910 µε διαγνωστικούς και 
θεραπευτικούς στόχους (Becker, G.U., 1983:75 κ.κ.). Οι εκθέσεις αυτές είχαν 
ως αποδέκτες τους µαθητές, οι οποίοι τις παρελάµβαναν στο τέλος κάθε 
εξαµήνου (βλ. Weiss, R., ό.π.).  

Αλλά και στα περισσότερα εναλλακτικά σχολεία της Ευρώπης 
εφαρµόζεται τις τελευταίες δεκαετίες η περιγραφική µορφή αξιολόγησης του 
µαθητή: π.χ. στο "Πειραµατικό σχολείο" ("Laborschule") του Bielefeld (βλ. 
σχετικά Hentig, v. H., 1983:97 κ.κ., Biermann, Ch., 1982:19 κ.κ.  και Lütgert, 
W., 1993:106 κ.κ.), στο "Σχολείο της γειτονιάς" ("Die Nachbarschaftsschule") 
στη Λιψία (βλ. Marlow, K., 1995:6 κ.κ.), στο "Ζωντανό σχολείο" ("Die 
Lebendige Schule") του Fritz -Jean Bergert, στο καντόνι της Βέρνης (βλ. 
Grunder, H.-U., 1991:188 κ.κ.), στο "Σχολείο της ανθρωπότητας" ("Ecole d' 
Humanite") του Paul Geheeb στο Golden της Ελβετίας (ό.π.), στο "Ελεύθερο 
∆ηµοτικό Σχολείο της Βέρνης" (ό.π.), στο σχολείο "Mahatma Gandhi" στην 



Ουτρέχτη της Ολλανδίας (βλ. Ιωαννίδου, 1992:38 κ.κ.) και βέβαια στο σχολείο 
του A. S. Neill στο Summerhill (βλ. Neill, A. S., 1972:120). 

Στην ελληνική πραγµατικότητα έχουµε  την περίπτωση του Πειραµατικού 
∆ηµοτικού Σχολείου του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης που ιδρύθηκε από τον 
Α. ∆ελµούζο και στο οποίο είχαν καταργηθεί οι βαθµοί (από το 1939) στις 
τρείς πρώτες τάξεις. Μόνο οι µαθητές της τελευταίας τάξης (∆΄) έπαιρναν 
βαθµούς, προκειµένου να εισαχθούν στο Γυµνάσιο (Τσακαλίδης, Α., 1995:86). 

Η ιδέα λοιπόν της περιγραφικής αξιολόγησης δεν αποτελεί µια 
καινοτοµία των τελευταίων χρόνων, όπως συχνά υποστηρίζεται, αλλά µια 
παλιά παιδαγωγική απαίτηση και πρακτική η οποία επανέρχεται στο 
προσκήνιο και από τη δεκαετία του ΄70 αρχίζει να εφαρµόζεται στα ∆ηµοτικά  
Σχολεία των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών (βλ. κεφ.2.12.). Το "νέο" στη 
σηµερινή σχολική πραγµατικότητα είναι ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 
χρόνια η περιγραφική µορφή αξιολόγησης εισάγεται στα δηµόσια σχολεία και 
δεν αποτελεί πια αποκλειστικότητα ιδιωτικών επιδιώξεων και 
µεταρρυθµίσεων.  

 
 

2.2. Σκοποί του ∆ηµοτικού Σχολείου και περιγραφική αξιολόγηση 
 

 Παρά τις διαφορές που χαρακτηρίζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα των 
αναπτυγµένων κρατών, µπορεί κανείς να διαπιστώσει γενικά ότι στον χώρο 
του ∆ηµοτικού Σχολείου "τα προβλήµατα τείνουν µέσα στις τελευταίες 
δεκαετίες να παρουσιάζουν όλο και µεγαλύτερες οµοιότητες" (Klafki, W., 
1987:49). Μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει 
το σηµερινό ∆ηµοτικό Σχολείο σχετίζονται µε τη µονόπλευρη και µυωπική 
µάθηση, την απόκτηση δηλαδή κυρίως γνώσεων, µε το δασκαλοκεντρικό στιλ 
διδασκαλίας και την αυταρχική σχέση δασκάλου-µαθητή, µε τον ακατάλληλο 
τρόπο ή την ακαταλληλότητα αυτών που προσφέρονται στον µαθητή κ.ά. 
(ό.π.).  

Οι επιδιώξεις των εκπροσώπων της Μεταρρυθµιστικής Παιδαγωγικής 
στις αρχές του αιώνα για ένα "νέο σχολείο" µε διαφορετικές µεθόδους 
διδασκαλίας και µάθησης, παρά τον "ροµαντισµό" τους και την πολύ αρµονική 
και ενιαία εικόνα του µαθητή που τις διακατείχε, παραµένουν επίκαιρες. Ο 

σεβασµός στις εµπειρίες του παιδιού, τα ενδιαφέροντά του, την έκφρασή του, 
τις επιθυµίες του, και η ένταξη όλων αυτών στη διδασκαλία αποτελούν και 
σήµερα ένα ζητούµενο στην εκπαιδευτική πράξη. Εξίσου επίκαιρες και 
σηµαντικές θεωρούνται οι αρχές της πρόκλησης πολλών µορφών αυτενέργειας 



του παιδιού, της υπεύθυνης ανάληψης καθηκόντων και της ανάπτυξης όχι µόνο 
του γνωστικού τοµέα, αλλά και του συναισθηµατικού του κόσµου, της 
ικανότητας κοινωνικών σχέσεων και συνεργασίας σε µια σχολική ζωή µε 
γιορτές, ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ποικίλες συλλογικές µορφές δράσης. 
Σε µια τέτοια σχολική ατµόσφαιρα, η εµπιστοσύνη, η συνεργασία και η φιλική 
διάθεση αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδοµείται η σχέση δασκάλου-
µαθητή, ενώ οι βαθµοί και οι τυπικές εξετάσεις δεν έχουν θέση (Klafki, W., 
1987:49-51). 

Προεκτείνοντας τις παραπάνω µεταρρυθµιστικές επιδιώξεις, µπορούµε να 
διατυπώσουµε ορισµένες βασικές αρχές που αφορούν στις διαδικασίες 
διδασκαλίας και µάθησης και πρέπει να υπερισχύουν στο σηµερινό ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Η σταδιακή εισαγωγή του παδιού σε µορφές συνεχούς και 
συστηµατικής µάθησης συµβαδίζει µε το παιγνίδι και την παράλληλη 
διαφοροποίηση, ανάπτυξη και βελτίωση όλων των ικανοτήτων του: γλωσσική 
ικανότητα, ικανότητα διαφοροποίησης καταστάσεων, διαπίστωσης οµοιοτήτων 
και διαφορών, κινητικότητα, κοινωνικές σχέσεις, ικανότητα συνεργασίας κ.λπ. 
Οι αφετηρίες και οι διαφορετικές προϋποθέσεις κάθε παιδιού πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη, κάθε µαθητής πρέπει να αισθάνεται το βίωµα της 
επιτυχίας, ότι κάτι µπορεί να κάνει. Για να είναι σε θέση ο µαθητής να 
αναπτύξει αρµονικά τις ικανότητές του και να διαπιστώσει την πρόοδό του 
είναι απαραίτητη η εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας, αφού είναι 
γνωστό ότι τα παιδιά µιας τάξης δεν επεξεργάζονται στον ίδιο χρόνο ακριβώς 
τα ίδια θέµατα, µε τον ίδιο τρόπο και τον ίδιο ρυθµό (όπ.π.). Ο όρος 
διαφοροποίηση χρησιµοποιείται µε την έννοια της εσωτερικής 
διαφοροποίησης, κατά την οποία οι µαθητές διδάσκονται σε µικρότερες 
οµάδες παραµένοντας όµως στον ίδιο χώρο όλοι µαζί (βλ. Hopf, D., 1982:21).  

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι µαθητές πρέπει να εισάγονται 
σταδιακά  στη διαδικασία κατανόησης και κριτικής τοποθέτησης απέναντι 
στην πραγµατικότητα στην οποία ζούν και απέναντι στον εαυτό τους. Σχολείο 
και άµεσο περιβάλλον οφείλουν να βρίσκονται σε µια παραγωγική σχέση και 
αλληλεπίδραση (βλ. Μασσιάλας, Β, 1984:111κ.κ.). 

Η εκµάθηση συµβολικών µορφών έκφρασης θεωρείται µια από τις 
σηµαντικότερες υποχρεώσεις του ∆ηµοτικού Σχολείου: προφορική 
επικοινωνία µέσα από τη διήγηση εµπειριών και βιωµάτων, περιγραφή 
καταστάσεων και αντικειµένων, υποβολή ερωτήσεων από τους µαθητές, 
χρησιµοποίηση επιχειρηµάτων - τεκµηρίωση προσωπικής άποψης, άσκηση 
κριτικής στους άλλους. Σηµαντική θέση κατέχει επίσης, η καλλιέργεια της 
γραπτής έκφρασης του µαθητή µέσα από την καταγραφή παρατηρήσεων, 



σκέψεων, σηµαντικών γνώσεων, την ταξινόµηση πολύπλοκων καταστάσεων 
και σχέσεων, την επικοινωνία εξ αποστάσεως (επιστολές), την περιγραφή 
προσωπικών βιωµάτων και σκέψεων για τον ίδιο και για τους άλλους, καθώς 
και η εκµάθηση και εξάσκηση της αναγνωστικής δεξιότητας µέσα από 
συλλογή πληροφοριών, κατανόηση επεξηγήσεων χωρίς άµεση βοήθεια (π.χ. 
µια οδηγία χρήσεως, µια πινακίδα), πρόσβαση στη λογοτεχνία κ.ά. Η 
γλωσσική διδασκαλία οφείλει να είναι στενά συνδεδεµένη τόσο µε τα φυσικά - 
τεχνικά µαθήµατα όσο και µε τα θεωρητικά. Όχι ως χωριστά µαθήµατα, αλλά 
µε τη µορφή της παράλληλης διδασκαλίας και την επεξεργασία ενός 
αντικειµένου από διαφορετικές σκοπιές. 

Σηµαντική θεωρείται επίσης η ανάπτυξη της ικανότητας  
αυτοκατεύθυνσης, να κατευθύνει δηλαδή το παιδί µόνο του τον τρόπο 
µάθησης. Προϋπόθεση για αυτό είναι η εσωτερική διαφοροποίηση κατά τη 
διδασκαλία µε ελεύθερες µορφές σχολικής εργασίας. Η καλλιέργεια της 
κοινωνικής µάθησης, η σύναψη ουσιαστικών σχέσεων µε συµµαθητές και 
δάσκαλο είναι εφικτή, µόνο όταν η διδασκαλία δεν είναι µετωπική. Απαιτείται 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας, εταιρική εργασία, οµαδική εργασία και 
συνεργασία για την αντιµετώπιση κοινών προβληµάτων. Η ανάπτυξη της 
κοινωνικής µάθησης µπορεί να συντελέσει ώστε το παιδί να µάθει 
περισσότερα πράγµατα από ότι στη µετωπική διδασκαλία (βλ. Klafki, W., 
1987:51 κ.κ., πρβλ. Dietrichs, Ε., 1993:50 κ.κ.). 

Οι παραπάνω αρχές εργασίας του ∆ηµοτικού Σχολείου συνδέονται τελικά 
µε την απαίτηση να γίνει το σχολείο ένας "τόπος ζωής" και όχι ένας "τόπος 
παραµονής" όπως είναι σήµερα (Hentig, v., H., 1990:50, πρβλ. Μασσιάλας, Β., 
1984:8, Pekrun, R., 1985:243). Σε ένα τέτοιο σχολείο οι παραδοσιακοί βαθµοί 
και οι εξετάσεις δεν έχουν θέση για δύο επιπλέον λόγους. Ο πρώτος σχετίζεται 
µε την άµεση ή έµµεση επιλεκτική λειτουργία των εξετάσεων και των βαθµών. 
Ήδη τονίστηκε ότι η αξιολόγηση της επίδοσης στο σχολείο είναι συνδεδεµένη 
µε ένα πλήθος λειτουργιών, από τις οποίες σηµαντικό ρόλο κατέχει η 
επιλεκτική. Η λειτουργία αυτή, η οποία πραγµατώνεται κυρίως µε την 
αριθµητική βαθµολογία και την ιεραρχική κατάταξη των επιδόσεων των 
µαθητών, αποβαίνει τελικά εις βάρος του παιδαγωγικού ρόλου της 
αξιολόγησης και της σκοποθεσίας του ∆ηµοτικού Σχολείου. Σε αυτήν ακριβώς 
την επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης και στις παρενέργειες που αυτή 
επιβάλλει αντιτίθεται η περιγραφική µορφή αξιολόγησης, θέτοντας ως βασικό 
της στόχο τον προσανατολισµό της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης στις 
παιδαγωγικές λειτουργίες του ∆ηµοτικού Σχολείου. ∆εν είναι βέβαια τυχαίο το 
γεγονός, ότι η έµπρακτη αυτή στροφή προς την παιδαγωγική διάσταση της 



αξιολόγησης στον ευρωπαϊκό χώρο εµφανίζεται κυρίως σε σχολικές τάξεις ή 
βαθµίδες, στις οποίες απουσιάζει η ανάγκη µιας άµεσης επιλογής των µαθητών 
(βλ. κεφ.2.12.).  

Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται µε τη διαπίστωση, ότι στην ηλικία των 
παιδιών του ∆ηµοτικού Σχολείου τόσο η πορεία ανάπτυξης όσο και το 
αποτέλεσµα της σχολικής επίδοσης σχετίζονται περισσότερο από ότι στις 
επόµενες σχολικές βαθµίδες, µε µη γνωστικές συνθήκες ανάπτυξης και µε τη 
συνολική διαµόρφωση της προσωπικότητας του µαθητή. Με άλλα λόγια, η 
εξέλιξη της επίδοσης του µαθητή συνδέεται στενά µε προσωπικούς, 
κοινωνικούς, συναισθηµατικούς παράγοντες, οι οποίοι ιδιαίτερα στην ηλικία 
αυτή θεωρούνται "ανοιχτοί" και επιδεκτικοί περαιτέρω βελτίωσης. Αυτή η 
σύνδεση µεταξύ εξέλιξης της επίδοσης και εξέλιξης της προσωπικότητας 
διαµορφώνει µια από τις παιδαγωγικές ιδιαιτερότητες του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Με την περιγραφική αξιολόγηση δίνεται η δυνατότητα να 
εκφραστούν οι σχολικές επιδόσεις εντός του συγκείµενου της ανάπτυξης της 
προσωπικότητας (βλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:121/122). 

 
 

2.3. Αρχές και σκοποί της περιγραφικής αξιολόγησης 
 

Το νέο περιεχόµενο που επαγγέλλεται η περιγραφική αξιολόγηση 
σχετίζεται µε την επιδίωξη να αντικατασταθεί η ανταγωνιστική σύγκριση των 
επιδόσεων που υποβόσκει στους  βαθµούς, προς όφελος µιας σχολικής πράξης 
προσανατολισµένης στην διαδικασία της ενθάρρυνσης και της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του κάθε µαθητή στο σχολείο. Η περιγραφική αξιολόγηση 
θεωρείται µια "εναλλακτική σχολική διαγνωστική" (Haußer, K., 1991:349), η 
οποία στηρίζεται στη ενεργητική συµµετοχή των γονέων και των µαθητών και 
όχι σε µια απλή τυπική γνωστοποίηση των επιδόσεων, επικεντρώνεται στην 
περιγραφή της εξέλιξης της µάθησης και όχι στην κατάταξη του επιπέδου των 
επιδόσεων και δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην προσωπική πορεία µάθησης αντί 
τις συγκρίσεις και τον ανταγωνισµό.  

 Μια πρώτη εννοιολογική οριοθέτηση της περιγραφικής αξιολόγησης θα 
µπορούσε να διατυπωθεί µε αρνητικό τρόπο ως εξής: είναι εκείνη η µορφή 
αξιολόγησης που δεν εµπεριέχει αριθµητικές ή γραµµατικές κλίµακες, δηλαδή 
βαθµούς. Η περαιτέρω διασάφηση του όρου περιγραφική αξιολόγηση απορρέει 
από τους στόχους και τις αρχές µε τις οποίες συνδέθηκε η εισαγωγή της στο 
∆ηµοτικό Σχολείο: 



 α. Κατάργηση των βαθµών στο σχολείο δεν σηµαίνει και κατάργηση της 
αξιολόγησης του µαθητή. Σε κάθε διαδικασία µάθησης είναι απαραίτητη η 
επανατροφοδότηση του µαθητή, η ενηµέρωσή του για την πρόοδο αλλά και τις 
αδυναµίες του, ώστε να προσανατολίζει ανάλογα την προσωπική του πορεία 
µάθησης. Είναι και εµπειρικά διαπιστωµένο ότι χωρίς επανατροφοδότηση είναι 
δύσκολο για τον µαθητή να βελτιώσει τις επιδόσεις του και να έχει επιτυχία 
στο σχολείο (βλ. Καψάλης, Α., 1986:327 κ.κ., Olechowski, R., 1990:226). Για 
τον λόγο αυτό δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή η κατάργηση της αξιολόγησης 
(βλ. Καψάλης, Α., 1993:6).  

  β. Η ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή αποτελεί ένα βασικό σκοπό του 
∆ηµοτικού Σχολείου και συνδέεται, εκτός από τον γνωστικό, και µε τον 
κοινωνικό, τον συναισθηµατικό και τον συµµετοχικό τοµέα. Για την επίτευξη 
του σκοπού αυτού είναι απαραίτητη µια τέτοια µορφή αξιολόγησης, η οποία 
δεν περιορίζεται µόνο στις γνωστικές ικανότητες και στις εξειδικευµένες 
επιδόσεις ανά µάθηµα αλλά παίρνει υπόψη και την γενικότερη συµπεριφορά 
του µαθητή, η οποία αναφέρεται στους παραπάνω τοµείς. Η παρακολούθηση 
και διαπίστωση των αδυναµιών αλλά και των θετικών στοιχείων κάθε µαθητή, 
η ανάδειξη των ενδιαφερόντων και των κλίσεων, καθώς και η εξακρίβωση των 
προϋποθέσεων µάθησης οδηγούν σε διαφοροποιηµένες και εξατοµικευµένες 
διαπιστώσεις για τον µαθητή, οι οποίες αποσκοπούν τόσο στην ολοκλήρωση 
της προσωπικότητάς του µέσα από την ατοµική του ενίσχυση, όσο και στην 
βελτίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης (βλ. Reimers, H., 
1991:335, Buff, A. / Rohner, A., 1989:12, Scheiber, B., 1990:116, 
Κωνσταντίνου, Χ., 1995:232). 

  γ. Στο επίκεντρο της αξιολογικής διαδικασίας δεν πρέπει να βρίσκεται, 
η αξιολόγηση του αποτελέσµατος, η "'δικαστική' απόφαση του τελικού 
προϊόντος" (Biermann, Ch., 1982:20), αλλά η προσπάθεια και η εξελικτική 
πορεία µάθησης, οι οποίες αναγνωρίζονται ως επίδοση του µαθητή 
(Bartnitzky, H., 1995:9,  Buff, A./Rohner, A., 1989:12/13,  Christiani, R./ 
Meis, R., 1979:104). Το ζητούµενο δεν είναι η µέτρηση και διαπίστωση της 
ποσότητας των γνώσεων που κατέχει ο µαθητής σε µια δεδοµένη στιγµή, όπως 
για παράδειγµα στο τέλος µιας διδακτικής ενότητας, αλλά, πάνω από όλα, η 
υποστήριξη της διαδικασίας µάθησης µε συχνές, µικρές, ει δυνατόν ατοµικές, 
δοκιµασίες και έγκαιρη διαπίστωση των δυσκολιών και προβληµάτων των 
µαθητών (διαµορφωτική αξιολόγηση). Τα λάθη που κάνει ο µαθητής κατά τη 
διαδικασία µάθησης αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της αξιολόγησης, µε 
στόχο να µιλάει ο µαθητής ανοιχτά για αυτά χωρίς το άγχος των κακών 
βαθµών (Brandt, H./Schlömerkemper, J., 1985:205). 



 δ. Η αξιολόγηση πρέπει να διατηρεί και να ενισχύει την ετοιµότητα 
µάθησης. Τα ατοµικά βήµατα προόδου του µαθητή αναδεικνύονται κατά τη 
διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης και µε τον τρόπο αυτό λειτουργούν 
θετικά στην δραστηριοποίηση και ενίσχυση των κινήτρων µάθησης. Ως πιο 
κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης, θεωρείται η σύγκριση του παιδιού µε τον 
εαυτό του και τις προηγούµενες επιδόσεις του, δηλαδή η χρήση της ατοµικής 
νόρµας αναφοράς από τον δάσκαλο,  (βλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:120). 
Για τη διαπίστωση της σχολικής επιτυχίας, η σύγκριση των επιδόσεων γίνεται 
και µε βάση τους προκαθορισµένους από τον δάσκαλο διδακτικούς στόχους 
(νόρµα κριτηρίου). Σε κάθε περίπτωση  η κοινωνική νόρµα αναφοράς πρέπει 
να αποφεύγεται (Buff, A./ Rohner, A., 1989:13, πρβλ. Christiani, R./ Meis, R., 
1979:104). Με την περιγραφική αξιολόγηση είναι εφικτό ακόµη και σε µια 
αντικειµενικά αρνητική επίδοση να αναδειχτούν θετικά σηµεία, ώστε να 
ενισχυθεί το αυτοσυναίσθηµα του µαθητή, να ελαττωθεί η ένταση στις σχέσεις 
του µε τους γονείς και να βελτιωθεί η κοινωνική του εικόνα στην τάξη µέσα σε 
ένα θετικό κλίµα µάθησης (Rieder, K., 1990a:20).  

 ε. Η αξιολόγηση του µαθητή πρέπει να είναι λεπτοµερής και 
εξειδικευµένη ως προς τον αποδέκτη. Κυριότεροι αποδέκτες της αξιολόγησης 
θεωρούνται οι µαθητές και οι γονείς. Ο καλύτερος τρόπος ανακοίνωσης των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης προκύπτει µέσα από την στενή συνεργασία 
σχολείου και γονέων. Ασάφειες και παρεξηγήσεις µπορούν να διευκρινιστούν 
άµεσα κατά τον διάλογο του δασκάλου µε τους γονείς και να πάρουν άµεση 
θέση οι ενδιαφερόµενοι (Buff, A./ Rohner, A., 1989:14, Καψάλης, Α., 1993:5, 
Κωνσταντίνου, Χ., 1995:231/232). Εκτός από την καθηµερινή, προφορική και 
γραπτή επανατροφοδότηση του µαθητή από τον δάσκαλο, που γίνεται χωρίς 
βαθµούς, κρίνεται σκόπιµη και µια επίσηµη, γραπτή, περιγραφική 
επανατροφοδότηση µια ή δυο φορές τον χρόνο, προκειµένου να ενηµερωθούν 
γονείς και µαθητές για την πρόοδο µάθησης σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

 στ. Μέθοδοι αξιολόγησης και οργάνωση της διδασκαλίας 
αλληλεξαρτώνται (Olechowski, R., 1990:236). Οι διαφορετικές προϋποθέσεις 
µάθησης µεταξύ των παιδιών απαιτούν εξατοµίκευση των απαιτήσεων και 
διαφορετικές προσφορές µάθησης, τουτέστιν, εξατοµικευµένες µορφές 
οργάνωσης της διδασκαλίας. ∆ιδακτικές αρχές και σκοποί όπως η µάθηση µε 
ανακάλυψη (discovery) και διερεύνηση (inquiry), η επίλυση προβληµάτων 
(problem solving), η µάθηση της µάθησης, η σύνδεση µε επίκαιρες µαθησιακές 
ανάγκες, τα σχέδια εργασίας (Projekt), η επεξεργασία εµπειριών του άµεσου 
περιβάλλοντος κ.ά. (βλ. Μασσιάλας, Β., 1984:59/60), προσφέρονται για 
επιδόσεις τόσο πολύπλοκες που είναι αδύνατο να εκφραστούν µε ένα σκέτο 



αριθµητικό βαθµό χωρίς να χαθεί ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών 
(Christiani, R./ Meis, R., 1979:104, Bartnitzky, H., 1995:9).    

Συνοψίζοντας τις παιδαγωγικές αρχές, πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης µε τον ένα ή άλλο τρόπο, στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, γίνεται αντιληπτό ότι η περιγραφική έκθεση για τον µαθητή 
δεν έχει ως µόνο στόχο την αξιολόγηση των επιδόσεών του στα µαθήµατα, 
αλλά την περιγραφή και τη ρεαλιστική παρουσίαση της µαθητικής 
συµπεριφοράς. Η επιδίωξη αυτή θέτει τους εξής στόχους: 
• να διατηρείται και να ενισχύεται η χαρά και ετοιµότητα µάθησης των 

µαθητών, 
• να ελαττωθεί η  πίεση για γνωστικές επιδόσεις που συνδέεται µε τους 
βαθµούς, 

• να διευκολυνθεί το πέρασµα του παιδιού από το σπίτι ή το νηπιαγωγείο   
προς το σχολείο, 

• να µπορούν να διαπιστώνονται σε εξατοµικευµένη βάση τα ενδιαφέροντα, 
οι επιδόσεις, οι δεξιότητες και ικανότητες του µαθητή, 

• να διαπιστώνονται τα βήµατα προόδου του κάθε µαθητή σε σχέση µε τις 
προϋποθέσεις µάθησης και το επίπεδο της ατοµικής του ανάπτυξης,  

• να προσφέρονται σε περιπτώσεις δυσκολιών µάθησης και υποδείξεις για 
πιθανούς τρόπους βοήθειας, 

• να υπηρετείται πρωτίστως η ατοµική ενθάρρυνση και καθοδήγηση του 
µαθητή, 

• να αποκτήσει η αξιολόγηση µεγαλύτερη δύναµη πληροφόρησης, 
• να εντατικοποιηθεί και βελτιωθεί η συνεργασία γονέων και δασκάλου, 

(Burk, Κ.Η., 1979:151, πρβλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:120 κ.κ., 
Schwark, W. / Weiß, W., 1986:53 κ.κ.).  
Επιγραµµατικά, το τρίπτυχο που πρέπει να διέπει την περιγραφική 

αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο, κατά τον K.H. Burk, είναι: διάγνωση, 
καθοδήγηση, υποστήριξη του µαθητή (ό.π., σ.154).  

Όλοι οι στόχοι, οι οποίοι αναφέρθηκαν παραπάνω, µπορούν να 
συνοψιστούν στις εξής βασικές διαστάσεις της περιγραφικής αξιολόγησης: 
α. Ενθάρρυνση αντί για φόβο των επιδόσεων που εµπεριέχουν οι κοινωνικές 
συγκρίσεις. 

β. Ενίσχυση του συνεργατικού πνεύµατος αντί για ανταγωνιστική 
συµπεριφορά. 

γ. Βελτίωση της ισότητας ευκαιριών αντί για εγκατάλειψη των µαθητών µε 
χαµηλές επιδόσεις 



δ. Εξατοµικευµένη ενίσχυση αντί για µετωπικά οργανωµένη και 
οµοιόµορφη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. 

 
 

2.4. Ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή 
 
Στο ∆ηµοτικό Σχολείο, παράλληλα µε την καλλιέργεια του γνωστικού 

τοµέα και την απόκτηση εξειδικευµένων γνώσεων και δεξιοτήτων στους 
επιµέρους τοµείς µάθησης, επιδιώκεται µια ισόρροπη ανάπτυξη και ενίσχυση 
όλων των ικανοτήτων του µαθητή. Ωστόσο, ο όρος ολόπλευρη ανάπτυξη του 
µαθητή δεν εµφανίζεται στη σχετική βιβλιογραφία µε ενιαία µορφή, αλλά 
αναλύεται σε διαφορετικούς κάθε φορά τοµείς της συµπεριφοράς, ανάλογα µε 
τις εννοιολογικές επιλογές του ερευνητή και την βαρύτητα που αποδίδει σε 
επιµέρους ικανότητες, στάσεις, αξίες, ενδιαφέροντα και άλλα χαρακτηριστικά 
του µαθητή που πρέπει να αναπτυχθούν στο σχολείο. Κοινό χαρακτηριστικό 
όλων των επιδιώξεων εννοιολογικής οριοθέτησης της ολόπλευρης ανάπτυξης 
του µαθητή είναι η παρουσία του γνωστικού τοµέα.  

Σύµφωνα µε τον Β. Μασσιάλα οι συµπεριφορές και οι δεξιότητες που 
είναι δυνατόν να αναπτυχθούν στο σχολείο εντάσσονται στον γνωστικό, στον 
συµµετοχικό και στον συναισθηµατικό τοµέα (βλ. Μασσιάλας, Β., 1984). Οι 
B.S. Bloom και D.R. Krathwohl στις γνωστές ταξινοµίες τους για τους 
διδακτικούς στόχους επικεντρώνονται στον γνωστικό, στον συναισθηµατικό και 
στον ψυχοκινητικό τοµέα (βλ.  Bloom, B.S./ Krathwohl, D.R., 1991 και 1986). 
Από µια διαφορετική οπτική, η ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή περιλαµβάνει 
τον τοµέα που αναφέρεται στην γνωστική ανάπτυξη, τον τοµέα που αφορά 
στην ηθική ανάπτυξη και τον κοινωνικο-συναισθηµατικό τοµέα (βλ. Φλουρής, 
Γ., 1995:336). Οι A. Buff και A. Rohner από την πλευρά τους διακρίνουν τους 
τοµείς: γνωστικό, κοινωνικό, συµµετοχικό και µάθησης (Buff, A./ Rohner, A., 
1989). Ο W. Klafki αναφέρεται στην γνωστική, κοινωνική και συµµετοχική 
συµπεριφορά του µαθητή (Klafki, W., 1977:532 κ.κ.), ενώ άλλοι συγγραφείς 
αποφεύγουν τις κατηγοριοποιήσεις σε συγκεκριµένους τοµείς και περιγράφουν 
απλώς τα χαρακτηριστικά του µαθητή που πρέπει να αναπτυχθούν και να 
καλλιεργηθούν στο σχολείο (βλ. Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987 και 
διεξοδικότερα στο επόµενο κεφάλαιο). 

Από τη µελέτη των παραπάνω γενικών κατηγοριοποιήσεων και των 
εξειδικευµένων ανά τοµέα στόχων προκύπτει ότι όλοι οι συγγραφείς 
αναφέρονται στα ίδια σχεδόν χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς του µαθητή 
µε µόνη τη διαφορά ότι ο καθένας τα εντάσσει σε διαφορετικούς κάθε φορά 



τοµείς. Όσον αφορά στην περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο συνήθως γίνεται λόγος για τον γνωστικό, κοινωνικό και συµµετοχικό 
τοµέα. Στους δύο τελευταίους τοµείς εντάσσονται και στοιχεία της 
συµπεριφοράς του µαθητή, τα οποία άλλοι συγγραφείς προτιµούν να 
κατατάσσουν στον συναισθηµατικό τοµέα. Υπό αυτή την έννοια, οι αναφορές 
µας στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή εµπεριέχουν και χαρακτηριστικά 
του λεγόµενου συναισθηµατικού τοµέα ενταγµένα στον κοινωνικό και 
συµµετοχικό. 

Πρέπει επίσης να επισηµάνουµε ότι η επιδίωξη της ολόπλευρης 
ανάπτυξης του µαθητή µολονότι δεν απουσιάζει από τα επίσηµα νοµικά 
κείµενα (σκοποί του ∆ηµοτικού Σχολείου και Αναλυτικών Προγραµµάτων), 
εντούτοις τόσο τα συγκεκριµένα περιεχόµενα µάθησης όσο και ο τρόπος 
οργάνωσης της σχολικής εργασίας φαίνεται να αντιτίθενται στην πραγµάτωση 
σηµαντικών σκοπών και στόχων πέραν του γνωστικού τοµέα. Κατά κανόνα η 
απόσταση µεταξύ σκοπών και σχολικής πραγµατικότητας είναι αρκετά µεγάλη. 
Βέβαια, το ζητούµενο είναι, όχι µόνο στις προθέσεις, δηλαδή στους σκοπούς, 
αλλά και στην πράξη το παιδί να βρίσκεται στο επίκεντρο ως ολότητα και όχι 
ως "κοµπιούτερ" νοητικών µόνο επιδόσεων (Dietrichs, E., 1993:50, πρβλ. 
Christiani, R./Meis, R., 1979:106). 

Η ανάπτυξη και ενίσχυση ικανοτήτων, όπως για παράδειγµα η ικανότητα 
συνεργασίας, η ετοιµότητα για βοήθεια, η συντροφικότητα, η εµπιστοσύνη, η 
ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης του µαθητή κ.ά., αποκτούν όλο και µεγαλύτερη 
αξία και ίσως στο µέλλον τέτοιες ικανότητες να αποδειχτούν πολύ 
σπουδαιότερες από απλές γνώσεις που ξεπερνούνται µε γρήγορο ρυθµό. Οι 
ραγδαίες εξελίξεις σε όλα τα πεδία της κοινωνικής ζωής των σύγχρονων 
κρατών θέτουν νέες απαιτήσεις από το σχολείο: περισσότερες επικοινωνιακές 
αρετές, ικανότητες για οµαδική εργασία, συναίσθηση ευθύνης, ικανότητα 
λήψης αποφάσεων και δηµιουργικότητα, καθώς και µια ανοιχτή στάση 
απέναντι σε καινούργιους προβληµατισµούς σε ένα συνεχώς και µε ταχύ 
ρυθµό µεταβαλλόµενο κόσµο (βλ. Christiani, R./Meis, R., ό.π.).  

Πολλές επιδόσεις στο σχολείο µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε 
συνεργατική συµπεριφορά και ικανότητα για οµαδική εργασία. 
Κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη της προσωπικότητας αλληλεξαρτώνται: οι 
µαθητές κατανοούν τον εαυτό τους και διαµορφώνουν την αυοταντίληψή τους 
µέσα από τη συνύπαρξη και τη συνεργασία µε τους άλλους (Bartnitzky, 
H./Christiani, R., 1987:49). 

Η ενασχόληση µε τους τοµείς αυτούς δικαιολογείται και από το γεγονός 
ότι ατοµικά χαρακτηριστικά του µαθητή στους παραπάνω τοµείς επηρεάζουν 



και είναι σε θέση να διευκολύνουν ή να δυσχεράνουν διαδικασίες µάθησης 
στον γνωστικό τοµέα (βλ. Buff, A./ Rohner, A., 1989:28).  

 
 

2.4.1. Αξιολόγηση κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα 
 

Η συζήτηση και ο προβληµατισµός γύρω από τη σηµασία της κοινωνικής 
µάθησης στο σχολείο έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια διεθνώς (βλ. Klafki, 
W., 1987:67). Η έµφαση αυτή στον κοινωνικό τοµέα µάθησης οφείλεται εν 
µέρει σε κοινωνιολογικές έρευνες και έρευνες της Κοινωνικής Ψυχολογίας σε 
σχέση µε αυτό που συχνά αποκαλούµε κοινωνικό κλίµα, ατµόσφαιρα της 
τάξης, κλίµα της οµάδας, σχολικό κλίµα και παιδαγωγικό κλίµα (βλ. 
Κασσωτάκης, Μ., 1990:51 κ.κ.). Ώθηση στη σχετική συζήτηση έδωσαν και 
έρευνες σχετικές µε το λεγόµενο "κρυφό Αναλυτικό Πρόγραµµα", καθώς και ο 
προβληµατισµός για τη δηµοκρατική και πολιτική αγωγή που αποτελεί βασικό 
σκοπό του σχολείου (Klafki, W., 1987:68, Μασσιάλας, Β., 1984:53κ.κ.). 

H κοινωνική µάθηση ορίζεται ως "η σκόπιµη και µεθοδευµένη επιδίωξη 
της κοινωνικής και σχεσιοδυναµικής αγωγής σε συγκεκριµένες οµάδες, 
ανάπτυξη θετικών σχέσεων και συνεργατικότητας, συναισθηµάτων, στάσεων, 
ικανοτήτων, κ.λπ." (ό.π., σ.69). Από τον ορισµό αυτό προκύπτει ότι οι 
κοινωνικές σχέσεις, όχι µόνο πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διδασκαλίας, 
αλλά και να χαρακτηρίζουν όλη τη διαδικασία µάθησης στο σχολείο 
(Μασσιάλας, όπ.π., σ.58). 

Ο συµµετοχικός τοµέας αναφέρεται στην συµπεριφορά του µαθητή σε 
όλη τη φάση της σχολικής εργασίας και περιλαµβάνει χαρακτηριστικά όπως η 
επιµονή, η προσοχή, η επιµέλεια, η ακρίβεια εργασίας, η πρωτοβουλία, η 
ενεργητικότητα, ο τρόπος εργασίας, η ικανότητα σκέψης, ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα, εξειδικευµένες ικανότητες και δεξιότητες, η αυτόνοµη µάθηση 
κ.ά. (βλ. Burk, K.-H., 1979:154). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνει ο W. Klafki στην ικανότητα του παιδιού για 
αυτόνοµη µάθηση, στην ικανότητα δηλαδή να κρίνει, να αποφασίζει και να 
ενεργεί κατάλληλα ο µαθητής, σύµφωνα µε δικά του κριτήρια και την 
προσωπική του γνώµη (Klafki, W., 1987:60). Όπως συµβαίνει και µε την 
κοινωνική µάθηση, έτσι και η ανάπτυξη της ικανότητας για αυτοκατεύθυνση 
στη µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από τα περιεχόµενα των µαθηµάτων, αλλά 
ακόµη περισσότερο µε την κατάλληλη οργάνωση της διαδικασίας µάθησης 
(βλ. Μασσιάλας, Β., 1984:60). 



Η κοινωνική µάθηση αντιδιαστέλλεται συνήθως ως προς την 
ανταγωνιστική ή την ατοµική µορφή εργασίας. Στο σχολείο και οι τρεις αυτές 
µορφές εργασίας θεωρούνται απαραίτητες, "το πρόβληµα µόνον που υπάρχει 
αναφέρεται στην κατάλληλη αναλογία" (Καψάλης, Α., 1993:34). Αυτό 
σηµαίνει ότι σε µια σχολική τάξη µπορεί η επιδίωξη µερικών στόχων να 
πραγµατοποιείται µε ανταγωνιστικό τρόπο (π.χ. απλές δραστηριότητες 
εξάσκησης ή ταχύτητας που στηρίζονται στην επανάληψη: προπαίδεια 
λεξιλόγιο κ.ά., ή δραστηριότητες που είναι δύσκολο να καθοριστούν µε νόρµες 
κριτηρίου). Από την άλλη όµως η επίτευξη των περισσότερων και 
σηµαντικότερων στόχων στο σχολείο απαιτεί συνεργατική µορφή οργάνωσης 
των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης (π.χ. σε ανώτερες κατηγορίες 
γνωστικών στόχων). Όταν λοιπόν υποστηρίζεται η άπόψη ότι "τις 
περισσότερες φορές ο ανταγωνισµός έχει καταστροφικά αποτελέσµατα, γιατί 
βρίσκεται σε αντίθεση µε την ίδια τη φύση της παιδαγωγικής διαδικασίας" 
(ό.π., σ.36), µε τον τρόπο αυτό επισηµαίνεται το γεγονός, ότι η αναλογία αυτή 
στο σηµερινό σχολείο δεν είναι ισορροπηµένη και ότι υπερτερεί σαφώς η 
ανταγωνιστική µάθηση. Αν και θεωρείται απαραίτητο να προωθείται και να 
υπερισχύει η κοινωνική µάθηση και η ικανότητα συνεργασίας στην τάξη, 
ωστόσο δεν αποκλείεται εντελώς η περιστασιακή εµφάνιση και προώθηση 
ανταγωνιστικών µορφών µάθησης (βλ. Klafki, W., 1977:531, Βουγιούκας, Κ., 
1997:74 κ.κ.). Με βάση τις διαπιστωµένες αρνητικές επιδράσεις του ακραίου 
ανταγωνιστικού κλίµατος στην συµπεριφορά των µαθητών και στα κίνητρα 
επίδοσης - προπαντός των αδύνατων µαθητών- είναι σαφές ότι η ανάγκη 
περιορισµού της ανταγωνιστικής µάθησης στο σχολείο πρέπει να αποτελέσει 
βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η κατάργηση των βαθµών, οι οποίοι θεωρούνται ως "ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες οι οποίοι συντηρούν και υποθάλπουν τον 
ανταγωνισµό µέσα στην τάξη" (Καψάλης, Α., ό.π., σ.40), αποτελεί µια 
απαραίτητη, αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τον περιορισµό του 
ανταγωνισµού στο σχολείο. Στον βαθµό που στην τάξη επικρατούν τέτοιες 
µέθοδοι και µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας οι οποίες λειτουργούν 
εναντίον της κοινωνικής µάθησης και όσο η επανατροφοδότηση του µαθητή 
δεν έχει διαµορφωτικό και εξατοµικευµένο χαρακτήρα, αλλά εκφράζεται 
πρωταρχικά µε τη σύγκριση των επιδόσεων, είναι δύσκολο να µιλάµε για 
εξάλειψη ή ελάττωση του ανταγωνισµού στο σχολείο. Ακόµη και στην 
περιγραφική έκθεση για τον µαθητή µε συγκεκριµένες εκφράσεις και 
διατυπώσεις µπορεί κάλλιστα να δηµιουργούνται συνθήκες σύγκρισης των 



µαθητών µεταξύ τους. Και βέβαια, "οι συγκρίσεις δηµιουργούν σχεδόν πάντα 
µια διάθεση ανταγωνισµού" (ό.π.).  

Κάθε δάσκαλος συνειδητά ή ασύνειδα παρακολουθεί και παρατηρεί τη 
συµπεριφορά των µαθητών του κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του, 
προκειµένου από τη µια να τους αξιολογήσει και από την άλλη να βελτιώσει τη 
διδασκαλία του. Τα στάδια της παραπάνω διαδικασίας στην περιγραφική 
αξιολόγηση είναι:  
α. ο καθορισµός των κριτηρίων µε βάση τα οποία παρατηρείται και κρίνεται 

µια συµπεριφορά  
β. η παρατήρηση της συµπεριφοράς  
γ. η περιγραφή και  
δ. η αξιολόγησή της.  
Τα στάδια αυτά αλληλεξαρτώνται και στην καθηµερινή σχολική πράξη 

συνήθως δεν διαχωρίζονται µεταξύ τους.  
 
 

2.4.1.1. Καθορισµός σκοπών και στόχων 
 

Όπως τονίστηκε ήδη, επιδίωξη της περιγραφικής αξιολόγησης είναι και η 
αξιολόγηση του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα. Για να µπορέσει ο 
δάσκαλος να αναφερθεί εµπεριστατωµένα στη συµπεριφορά του µαθητή στους 
τοµείς αυτούς, πρέπει πρώτα να γνωρίζει επακριβώς τις µεµονωµένες εκείνες 
µορφές συµπεριφοράς που θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τον 
συγκεκριµένο τοµέα. Ως τέτοιες µορφές συµπεριφοράς στον κοινωνικό τοµέα 
θα µπορούσαµε για παράδειγµα να αναφέρουµε την ικανότητα επαφών και 
σύναψης σχέσεων, την ικανότητα συνεργασίας, την ικανότητα άσκησης 
κριτικής στους άλλους, τη συµµετοχή στη λήψη των αποφάσεων κ.λ.π. Όµως, 
αυτά τα χαρακτηριστικά, τα οποία καλείται να παρατηρήσει και να 
αξιολογήσει ο δάσκαλος, αποτελούν θεωρητικά κατασκευάσµατα που δεν 
γίνονται άµεσα αντιληπτά, αλλά συνάγονται από µια σειρά εξωτερικεύσεων 
της συµπεριφοράς του µαθητή. Για παράδειγµα, η ικανότητα συνεργασίας 
µπορεί να διαπιστωθεί σε ένα µαθητή όταν: 

• είναι διατεθειµένος για διάλογο 
• αποδέχεται τους κανόνες του παιγνιδιού 
• νοιάζεται για τους συµµαθητές του 
• βοηθάει και δέχεται βοήθεια κ.λ.π. 

 Μια τέτοια διαδικασία είναι αρκετά πολύπλοκη, αφού πρέπει να γνωρίζει 
ο δάσκαλος ποιοι δείκτες συµπεριφοράς του µαθητή είναι έγκυροι κατά την 



αξιολόγηση. Όταν για παράδειγµα κάθε πρωί δυο µαθητές πριν ξεκινήσει το 
µάθηµα καθαρίζουν και τακτοποιούν την τάξη, δεν είναι σαφές αν πρόκειται 
για υπευθυνότητα, εµπιστοσύνη, συνέπεια, ετοιµότητα συνεργασίας, ή για όλα 
αυτά µαζί. Συχνά τα χαρακτηριστικά που πρέπει να αξιολογήσει ο δάσκαλος 
δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους και αυτή ακριβώς η αλληλεξάρτηση µπορεί 
να οδηγήσει τον δάσκαλο σε όλα εκείνα τα λάθη κρίσης που υπεισέρχονται και 
στην παραδοσιακή βαθµολογία. 

Κάθε κρίση του δασκάλου για την "τεµπελιά" ή την εργατικότητα ενός 
µαθητή, την παραγωγικότητα ή την αδιαφορία του εµπεριέχει µια νόρµα, που 
αποτελεί το κριτήριο αξιολόγησης. Ένας δάσκαλος θεωρεί σηµαντικά την 
ησυχία και το σιωπηρό σήκωµα του χεριού, ενώ κάποιος άλλος τον 
αυθορµητισµό και τη ζωηράδα αδιαφορώντας για την ησυχία στην τάξη. Και οι 
δυο δάσκαλοι χαρακτηρίζονται από διαφορετικές αντιλήψεις στον κοινωνικό 
τοµέα. Έτσι προκύπτει και η ανάγκη για τη διασάφηση και καθορισµό των 
επιδιωκόµενων στόχων, όπως απορρέουν από την αποστολή του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Με βάση τον καθορισµό αυτό µπορούν στη συνέχεια να 
συγκεκριµενοποιηθούν κατηγορίες για την παρατήρηση και την   αξιολόγηση 
των µαθητών (βλ. Βartnitzky, H./Christiani, R., 1987:49, και Hartenstein, 
M./Ruddies, G.H., 1978:18 κ.κ.).  

Πολλοί συγγραφείς, έχοντας ως αφετηρία τους γενικότερους σκοπούς της 
αγωγής, την αποστολή του ∆ηµοτικού Σχολείου και τους σκοπούς και στόχους 
των Αναλυτικών Προγραµµάτων, επιδιώκουν να ορίσουν και να 
συγκεκριµενοποιήσουν τους τοµείς παρατήρησης και αξιολόγησης της 
συµπεριφοράς µε τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθηθεί ο δάσκαλος στην 
διαπίστωση και ενίσχυση όλων των ικανοτήτων του µαθητή και όχι µόνο των 
γνωστικών. Κρίνουµε απαραίτητο να παραθέσουµε τις βασικές απόψεις 
µερικών από αυτούς µε στόχο µια πρώτη επισήµανση των βασικών σηµείων, 
πάνω στα οποία στηρίζεται η παρατήρηση, περιγραφή και αξιολόγηση του 
κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα σε ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα. 

 
Σύµφωνα µε µια ταξινόµηση η οποία εφαρµόστηκε σε πολύχρονο 

ερευνητικό πρόγραµµα στην Ελβετία, η ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή στο 
σχολείο περιλαµβάνει, τον κοινωνικό τοµέα, τον συµµετοχικό και τον τοµέα 
της µάθησης (Buff, A./Rohner, A., 1989:28). Οι τοµείς αυτοί υποδιαιρούνται 
σε επιµέρους κατηγορίες, µε κριτήριο τη σηµασία τους για την ολοκληρωµένη 
ανάπτυξη της προσωπικότητας των µαθητών, τη βελτίωση των γνωστικών 
ικανοτήτων στα µαθήµατα και τη δηµιουργία ευχάριστης και εποικοδοµητικής 
ατµόσφαιρας στην τάξη: 



 

 
Καθένα από τα παραπάνω επιµέρους χαρακτηριστικά του κάθε τοµέα 

µπορεί να συγκεκριµενοποιηθεί σε µεµονωµένους, ενδεικτικούς τρόπους 
συµπεριφοράς, όπως στα παρακάτω παραδείγµατα: 

 
      
Κοινωνικός τοµέας: ικανότητα σύγκρουσης 
ο µαθητής 

• εκφράζει τη γνώµη του, ακόµη και αν αυτή αποκλίνει από εκείνη των 
συµµαθητών του 

• εκφράζεται όταν κάτι δεν του ταιριάζει 
• σε αντιπαραθέσεις ή συγκρούσεις τρίτων προτείνει εποικοδοµητικές λύσεις 
• και ως ενδιαφερόµενος χρησιµοποιεί τίµια µέσα 
• αποδέχεται λύσεις και τις δοκιµάζει 

.... 
 
 Συµµετοχικός τοµέας: ενδιαφέρον/ προσφορά 
ο µαθητής 
• θέτει συχνά σχετικές ερωτήσεις 
• δηµιουργεί ερεθίσµατα 
• εισάγει δικές του ιδέες, προτάσεις, εµπειρίες ή γνώσεις 
• εκτελεί τις υποχρεώσεις του χωρίς να πιέζεται 
• αναλαµβάνει ειδικές εργασίες 
• εµφανίζει αυθόρµητη συµπεριφορά (π.χ. ενθουσιασµό) 
• ... 
 
 
 Τοµέας µάθησης: ικανότητα εφαρµογών 

Κοινωνικός τοµέας Συµµετοχικός τοµέας Τοµέας Μάθησης 
 
ικανότητα επαφών ενδιαφέρον/προσφορά ικανότητα  
ικανότητα συνεργασίας ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης/ παρατήρησης/ 
κριτική ικανότητα  επιµονή ατοµική έκφραση 
ικανότητα σύγκρουσης δηµιουργικότητα/αυτονοµία µνήµη 
κ.α. προσανατολισµός σε αξίες

 ικανότητααντίληψης 
 κ.α. κ.α 



ο µαθητής 
• χρησιµοποιεί κατάλληλα όργανα και υλικά εργασίας 
• εφαρµόζει κανόνες και µεθόδους ανάλογα µε την περίσταση µάθησης,  
• εφαρµόζει σε νέες καταστάσεις µάθησης προηγούµενες γνώσεις 
• µεταφέρει τις γνώσεις του από το ένα µάθηµα στο άλλο 
• µετατρέπει θεωρητικές γνώσεις σε πράξη (π.χ. µέθοδος παραγωγής χαρτιού) 
και αντίστροφα. 
• ... 
(Buff, A./Rohner, A., 1989:28/29). 
 

  
Οι Bartnitzky H. και Christiani R. προτείνουν έξι κατηγορίες για την 

περιγραφή του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα: 
• Ικανότητα συνεργασίας 
• Αυτονοµία 
• Ετοιµότητα επίδοσης 
• Αντιµετώπιση συγκρούσεων και κριτικής 
• Παραγωγικότητα 
• Αξιοπιστία 
(βλ. Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987:54/55). 
Σε καθεµιά από τις κατηγορίες αυτές αντιστοιχούν συγκεκριµένοι και 

σαφώς διατυπωµένοι στόχοι, οι οποίοι αποτελούν και το πεδίο παρατηρήσεων 
του δασκάλου.  

 
Ο W. Klafki προτείνει δυο βασικές διαστάσεις της αξιολόγησης για το 

∆ηµοτικό Σχολείο, οι οποίες αφορούν σε όλους τους επιµέρους τοµείς 
µάθησης: τη συµµετοχική συµπεριφορά και την κοινωνική (Klafki, W., 
1977:532). Η πρώτη περιλαµβάνει:  

• έκφραση επιθυµιών και ιδεών του µαθητή,  
• ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης,  
• εµπιστοσύνη στις ικανότητές του  
• διάθεση να διερευνά και να δοκιµάζει κάτι καινούριο. 
 Η δεύτερη περιλαµβάνει  
• την τάση του µαθητή να συνεργάζεται,  
• την ικανότητα σύναψης επαφών,  
• την αντιµετώπιση συµµαθητών που έχουν προβλήµατα,  
• την ικανότητα επίλυσης συγκρούσεων  
• και την ικανότητα να υπερασπίζεται την προσωπική του στάση (ό.π.). 



Η κοινωνική µάθηση ως διαδικασία στοχεύει, σύµφωνα µε τον W. Klafki, 
στην ανάπτυξη των εξής ικανοτήτων του µαθητή: 

-γνωστικές: αναγνώριση κοινωνικών φαινοµένων και σχέσεων, 
-συναισθηµατικές: ικανότητα συν-αίσθησης του διπλανού, ικανότητα 

αποφυγής ή επίλυσης συγκρούσεων, ικανότητα αυτοσυγκράτησης της 
επιθετικότητας, ικανότητα αντιµετώπισης του άγχους, των προβληµάτων ή των 
προσωπικών συγκρούσεων, 

-ηθικές: ετοιµότητα για προσφορά βοήθειας, θάρρος υποστήριξης της 
γνώµης, υποστήριξη εκείνου που έχει δίκιο, αυτοκριτική, ετοιµότητα να 
συχωρεί κ.λπ., 

-ικανότητες δράσης: ουσιαστική βοήθεια, εξεύρεση λογικών λύσεων σε 
συγκρούσεις και εφαρµογή των λύσεων στην πράξη (Klafki, W., 1987:71 και 
1977:527 κ.κ.). Για να πραγµατωθούν οι παραπάνω σκοποί που συνδέονται µε 
την κοινωνική µάθηση τα παιδιά πρέπει να έχουν πολλές ευκαιρίες να 
συνάπτουν κοινωνικές σχέσεις µεταξύ τους και να αποκτούν εµπειρίες στις 
σχέσεις τους µε τους άλλους.  

Οι Langer, A./Langer, H./Theimer, U. διακρίνουν δύο τοµείς 
παρατήρησης και αξιολόγησης του µαθητή: α) την κοινωνική συµπεριφορά, και 
β) τη συµπεριφορά µάθησης και το επίπεδο επιδόσεων (1983:112 κ.κ.). Η 
κοινωνική συµπεριφορά περιλαµβάνει τις κατηγορίες:  

• αυτοσυναίσθηµα-διάθεση,  
• ικανότητα επαφών,  
• συνεργασία και συµπεριφορά σε καταστάσεις σύγκρουσης.  
Η συµπεριφορά µάθησης περιλαµβάνει:  
• τη γενικότερη στάση του µαθητή απέναντι στη σχολική εργασία,  
• την ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης,  
• τη συµµετοχή στο µάθηµα,  
• τον τρόπο διεκπεραίωσης των γραπτών εργασιών  
• και τη διευθέτηση των κατ΄ οίκον σχολικών εργασιών.  
Τέλος, ως προς το επίπεδο των επιδόσεων στα επιµέρους µαθήµατα η 

αξιολόγηση πρέπει επικεντρώνεται (για παράδειγµα στην πρώτη τάξη) στην 
ανάγνωση, τη γραφή, την ορθογραφία, την προφορική χρήση της γλώσσας, τα 
Μαθηµατικά, τα καλλιτεχνικά µαθήµατα και τη σωµατική αγωγή (ό.π.). Όλες 
οι παραπάνω κατηγορίες και των δυο τοµέων εξειδικεύονται σε 
συγκεκριµένους δείκτες συµπεριφοράς των µαθητών. 
Σύµφωνα µε τον Β. Μασσιάλα, οι δεξιότητες και οι συµπεριφορές που 

µπορούν να αναπτυχθούν στο σηµερινό σχολείο εντάσσονται στον γνωστικό, 
συναισθηµατικό και συµµετοχικό τοµέα (Μασσιάλας, Β., 1984:61 κ.κ.). Ο 



γνωστικός τοµέας αναπτύσσεται όταν ο µαθητής διακρίνει και κατανοεί τις 
γενικές έννοιες, προσδιορίζει ένα πρόβληµα και είναι σε θέση να το εκφράζει, 
διαµορφώνει µια υπόθεση, διερευνά τις συνέπειες και συλλέγει συναφή 
στοιχεία, αναλύει τα δεδοµένα, ελέγχει τις ιδέες, προβαίνει στη γενίκευση µιας 
έννοιας και εφαρµόζει πρακτικά τη γενίκευση αυτή (όπ.π., σ.71 κ.κ.). Ο 
συµµετοχικός τοµέας περιλαµβάνει την ικανότητα του µαθητή να παρατηρεί µε 
ακρίβεια ένα γεγονός ή µια κατάσταση, την ενεργητική βοήθεια για την 
επίτευξη προκαθορισµένων σκοπών, τη διάθεση ενασχόλησης µε τα 
προβλήµατα των άλλων, την πρόταση ορισµένων πρωτότυπων θεµάτων, την 
ικανότητα υποστήριξης της προσωπικής άποψης, την ικανότητα ανάλυσης 
πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων, την θέσπιση κανόνων κ.ά. (όπ.π., σ.111 
κ.κ.). Τέλος, ο συναισθηµατικός τοµέας περιλαµβάνει την αξιολογική 
συµπεριφορά, την κανονιστική ή ηθική συµπεριφορά και τις στάσεις. Κάθε µια 
από αυτές τις τρεις κατηγορίες υποδιαιρείται σε υποκατηγορίες όπως η 
"συναισθηµατική µετάσταση" του µαθητή στη θέση του άλλου, η 
εµπιστοσύνη, το ενδιαφέρον, η αποτελεσµατικότητα κ.ά.π. (όπ.π., σ.157 κ.κ.). 
2.4.1.2. Παρατήρηση της συµπεριφοράς 

 
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα που καταλογίζεται στην 

περιγραφική έκθεση για τον µαθητή είναι οι τυποποιηµένες εκφράσεις και τα 
στερεότυπα του δασκάλου. Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται κυρίως όταν ο 
δάσκαλος την τελευταία µόλις στιγµή, λίγο δηλαδή πριν από την παράδοση 
των εκθέσεων, προσπαθεί να θυµηθεί και να σκεφτεί, προκειµένου να 
καταγράψει τις αξιολογήσεις για τους µαθητές του. Το αποτέλεσµα είναι ότι 
"µετά από µερικές αξιολογήσεις δεν του έρχεται καµιά ιδέα πια και οι εκθέσεις 
µεταφέρουν αχαρακτήριστες περιγραφές" (Olechowski, R., 1990:234).  

Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος στηρίζεται όχι µόνο στη συνεχή 
παρατήρηση των µαθητών από τον δάσκαλο αλλά και στην συστηµατική 
καταγραφή των παρατηρήσεων σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Παράλληλα, ο δάσκαλος οφείλει να οργανώνει µε τέτοιο τρόπο τη διδασκαλία 
του, ώστε να έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί τους µαθητές του κατά τη 
διάρκεια της εργασίας τους στην τάξη (βλ. "Arbeitskreis Neue Erziehung", 
1991:6 κ.κ.). 

Οι µέθοδοι παρατήρησης της µαθητικής συµπεριφοράς µπορούν να 
διακριθούν σε δυο κατηγορίες: τη συστηµατική παρατήρηση και την τυχαία ή 
ευκαιριακή. Η πρώτη είναι διαδικασία οργανωµένη και ελεγχόµενη, ενώ η 
δεύτερη αναφέρεται συνήθως είτε στη διαισθητική αντίληψη προσώπων, π.χ. 



στην πρώτη εντύπωση, είτε στην ευκαιριακή παρατήρηση χωρίς µεθοδικό 
έλεγχο (πρβλ.  Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., ό.π., σ.8). 

Η παρατήρηση της συµπεριφοράς του µαθητή από τον δάσκαλο δεν 
µπορεί εκ των πραγµάτων να είναι συνεχής και "επιστηµονική", λόγω της 
γρήγορης και σύνθετης ακολουθίας γεγονότων στην τάξη και των πολλών και 
έντονων διαπροσωπικών σχέσεων και επαφών του δασκάλου µε τους µαθητές 
και των µαθητών µε τους συµµαθητές τους. Ούτε αυστηρά "αντικειµενική" 
παρατήρηση της συµπεριφοράς υπάρχει, αφού σε κάθε διαδικασία αντίληψης 
δεν υπεισέρχονται µόνο νοητικές αλλά και κοινωνικές και συναισθηµατικές 
συνιστώσες, όπως για παράδειγµα οι αξίες του δασκάλου, οι µνήµες και οι 
εµπειρίες του, οι υποκειµενικές του θεωρίες, ατοµικές του ιδιότητες 
(αυστηρότητα - επιείκεια), η γνώση του εαυτού του, οι προσδοκίες του, οι 
οποίες µάλιστα επηρεάζουν αποφασιστικά τη συµπεριφορά του µαθητή κ.ά. 
(ό.π., σ.16 κ.κ.).  

Μια άλλη διάκριση των τρόπων παρατήρησης στη σχετική βιβλιογραφία 
αναφέρεται στην άµεση και έµµεση παρατήρηση. Η έµµεση παρατήρηση της 
συµπεριφοράς και προσωπικότητας του µαθητή µπορεί να επιτευχθεί µέσα από 
τις εργασίες των µαθητών (π.χ. εκθέσεις ή ζωγραφιές), µέσα από  
ερωτηµατολόγια, κοινωνιογράµµατα και τεστ, καθώς και µέσα από συζητήσεις 
µε πρόσωπα του περιβάλλοντος του µαθητή (γονείς, άλλοι δάσκαλοι του 
παιδιού). Η άµεση παρατήρηση γίνεται συνήθως συστηµατικά και αναφέρεται 
είτε στη µη λεκτική συµπεριφορά (κινητική, µιµική, χειρονοµίες, αρµονία 
κινήσεων κ.ά.) είτε στη λεκτική συµπεριφορά (άρθρωση, σύνταξη κ.ά.) (βλ. 
Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., 1983:54). 

Μια σχετικώς συστηµατική παρατήρηση της συµπεριφοράς των µαθητών 
από τον δάσκαλο είναι εφικτή στα πλαίσια της διδασκαλίας και µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί µε τις εξής µεθόδους:  

•  Ανάλυση γεγονότων: Ο δάσκαλος επικεντρώνει την προσοχή του στην 
παρατήρηση κάποιας συγκεκριµένης συµπεριφοράς που εµφανίζει ένας 
µαθητής, π.χ. επιθετικότητα στις οµαδικές εργασίες, άγχος σε εξεταστικές 
δοκιµασίες κ.λπ. Η ανάλυση της συµπεριφοράς εξαρτάται και από τη 
δυνατότητα του δασκάλου να παρατηρήσει και να περιγράψει αυτή τη 
συµπεριφορά. 

•  Παρατήρηση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα: Σε αυτή τη µορφή 
καθορίζονται εκ των προτέρων: η διάρκεια της παρατήρησης (π.χ. όσο διαρκεί 
το διάλειµµα), η χρονική απόσταση των διαστηµάτων παρατήρησης (π.χ. µια 
φορά κάθε µέρα) και ο συνολικός χρόνος των διαστηµάτων παρατήρησης (π.χ. 



επί δυο εβδοµάδες). Αυτή η µέθοδος θεωρείται κατάλληλη για την 
παρατήρηση της διαδικασίας ανάπτυξης της συµπεριφοράς του µαθητή. 

•  Παρατήρηση σε εκ των προτέρων προσδιορισµένες καταστάσεις: Σε 
αντίθεση µε την προηγούµενη µορφή, ο σκοπός της παρατήρησης τίθεται εξ 
αρχής και εστιάζεται σε καταστάσεις που επαναλαµβάνονται: π.χ. στον 
διάλογο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, στη φάση πειραµάτων, κατά την 
οµαδική εργασία, στην αντίδραση του παιδιού σε αποτυχία ή επιτυχία κ.ά. 

Η αξιοποίηση αυτών των µεθόδων παρατήρησης από τον δάσκαλο 
συµβάλλει στον περιορισµό των λαθών, τα οποία οφείλονται στην επιλεκτική 
αντίληψη, τις στάσεις και τις προσδοκίες του. 

 
 

2.4.1.3. Περιγραφή της συµπεριφοράς του µαθητή 
 
Οι παρατηρήσεις του δασκάλου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους θα 

έπρεπε µε κάποιο τρόπο να "αποθηκεύονται", ώστε κάποια στιγµή, όπως για 
παράδειγµα σε µια συνάντηση µε τους γονείς ή στη φάση σύνταξης της 
περιγραφικής έκθεσης, να µπορέσουν να αξιοποιηθούν κατάλληλα. Η 
περιγραφή, δηλαδή η καταγραφή των παρατηρήσεων, θεωρείται από πολλούς 
ως το πιο δύσκολο µέρος της διαδικασίας της αξιολόγησης (βλ. Langer, A./ 
Langer, H./ Theimer, U., 1983:16).  

Από τη συµπεριφορά του µαθητή ο δάσκαλος αντιλαµβάνεται µόνο ένα 
µικρό µέρος της. Στην καταγραφή περιορίζεται η παρατήρηση ακόµη 
περισσότερο µόνο σε αυτό που θεωρείται σηµαντικό για τον δάσκαλο. Και 
βέβαια, όταν εκφράζεται λεκτικά, συµπυκνώνεται ακόµη πιο πολύ. 

Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες µέθοδοι περιγραφής της συµπεριφοράς 
του µαθητή στη σχολική τάξη είναι: 

•••• Τα "∆ελτία παρατήρησης" αποτελούνται από ανοιχτές ερωτήσεις (π.χ. 
πως τοποθετείται ο µαθητής σε νέες υποχρεώσεις;) ή από διαβαθµίσεις 
ιδιοτήτων του µαθητή (π.χ. ως προς την αυτοσυγκέντρωση του µαθητή: 
εργάζεται συγκεντρωµένα και για σχετικά µεγάλο διάστηµα / αφαιρείται 
εύκολα / κουράζεται µετά από λίγο / απογοητεύεται και σταµατάει την 
εργασία). Το πλεονέκτηµά τους έγκειται στη συνεχή παρουσία των διαφόρων 
όψεων της συµπεριφοράς του µαθητή στις παρατηρήσεις του δασκάλου, 
πράγµα που σε µια ελεύθερη από µνήµης καταγραφή δεν θα ήταν εφικτό 
(Bartnitzky, H./ Christiani, R., 1987:61-63, πρβλ. Langer, A./ Langer, H./ 
Theimer, U., 1983:22). 



•••• Στις "Κλίµακες εκτίµησης" οι διαβαθµίσεις ενός χαρακτηριστικού του 
µαθητή σηµειώνονται µε αριθµούς (π.χ. συνεργασία στο µάθηµα: ποτέ -3-2-1 0 
+1+2+3 πολύ συχνά), ή µε ένα απλό τσεκάρισµα (π.χ. κοινωνική συµπεριφορά: 
παθητική 00000 αυτόνοµη), το οποίο δείχνει κατά πόσο ανταποκρίνεται ένας 
µαθητής στο εν λόγω χαρακτηριστικό (ό.π., σ.26). Το πλεονέκτηµα αυτών των 
κλιµάκων, οι οποίες συνήθως περιλαµβάνουν πέντε, επτά ή και περισσότερες 
διαβαθµίσεις, είναι ότι µε λίγο κόπο προκύπτουν σχετικά ακριβείς 
διαπιστώσεις για τη συµπεριφορά του µαθητή χωρίς να καταφεύγει ο δάσκαλος 
σε µακρές διατυπώσεις. Το µεγαλύτερο πρόβληµα των κλιµάκων εκτίµησης 
έγκειται στη δυσκολία συµφωνίας και καθορισµού των µεταβλητών εκείνων 
που πρέπει να επιλεγούν (Alber, W., 1984:244). Πρόβληµα είναι επίσης το 
γεγονός ότι η παρουσία αριθµών παραπέµπει σε βαθµούς και ποσοτικές 
εκτιµήσεις της συµπεριφοράς. Οι κλίµακες εκτίµησης αποτέλεσαν την κύρια 
µορφή περιγραφικής αξιολόγησης στο ατελέσφορο εγχείρηµα καθιέρωσής της 
στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. κεφ.4.). 
•••• Οι "Κατάλογοι ιδιοτήτων" προσφέρουν "µια πλούσια συλλογή 
διαβαθµίσεων µε χαρακτηριστικά του µαθητή" (Bartnitzky, H./Christiani, R., 
1987:58), τα οποία όµως, υποθάλπουν µια έντονη χαρακτηρολογία, αρνητική 
για τη σύνταξη των περιγραφικών εκθέσεων (π.χ. επίπεδο ανάπτυξης της 
σκέψης και της φαντασίας: περιορισµένο, χωρίς φαντασία, αταξινόµητο, 
σταθερό, µονόχνοτο).  Τα προβλήµατα τα οποία εντοπίζονται  σε έτοιµα 
δείγµατα καταλόγων είναι (α) η σχηµατική τους χρήση από τον δάσκαλο, αφού 
συχνά εκλαµβάνονται ως οριστικά και ακριβή, (β) η µεγάλη τους έκταση που 
τα καθιστά δύσχρηστα και (γ) η παρουσία πολλών κριτηρίων τα οποία 
δηµιουργούν την αίσθηση του ανέφικτου (βλ. Bendler, A., 1995:11 κ.κ.). 
•••• Στο "Παιδαγωγικό ηµερολόγιο" καταγράφονται τρόποι συµπεριφοράς 
του µαθητή, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις του δασκάλου σε ελεύθερη 
µορφή. Συνήθως, αναφέρεται η µέρα και ώρα, η αιτία και η πορεία µιας 
συγκεκριµένης κατάστασης. Συχνά καταγράφεται η εξέλιξη της τάξης ως 
σύνολο και του κάθε µαθητή χωριστά. Πρόβληµα είναι συνήθως, η καταγραφή 
και συσσώρευση αρνητικών ως επί το πλείστον τρόπων συµπεριφοράς, που 
υποπίπτουν εύκολα στην προσοχή του δασκάλου. Η ποιότητα του 
"παιδαγωγικού ηµερολογίου" εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα 
παρατήρησης του δασκάλου καθώς και από τη γλωσσική του ικανότητα (βλ. 
Ullrich, Η./Wöbcke, Μ., 1981:162/163). Αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία 
στηρίζεται η συνεργασία δασκάλου - γονέων, αλλά και η αξιολόγηση του 
µαθητή στην περιγραφική έκθεση. 



•••• Το "∆ελτίο του µαθητή" είναι µια παραλλαγή του "παιδαγωγικού 
ηµερολογίου" και η χρήση του αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών όπως:  
καταγραφή των από µνήµης δεδοµένων, δεδοµένα κατευθυνόµενης 
παρατήρησης εξειδικευµένα κατά µάθηµα, αποτελέσµατα εξετάσεων, 
συστάσεις άλλων δασκάλων ή του συλλόγου διδασκόντων, µέτρα υποστήριξης 
του µαθητή κ.λ.π. Το δελτίο του µαθητή αποτελεί τη βάση για τη συγγραφή της 
περιγραφικής έκθεσης και  τον επαγγελµατικό προσανατολισµό του µαθητή 
(Burk, K.-H., 1979: 161). 

Ανεξάρτητα πάντως από τη µια ή την άλλη συγκεκριµένη µορφή  
περιγραφής της συµπεριφοράς του µαθητή πρέπει να τονιστεί, ότι στην 
ελεύθερη µορφή καταγραφής των παρατηρήσεων του δασκάλου ενυπάρχουν 
τα εξής αρνητικά σηµεία: 

• συχνά καταγράφονται µόνο αρνητικές όψεις της συµπεριφοράς 
• δεν γίνονται καταχωρήσεις για µαθητές που περνούν απαρατήρητοι 

στην τάξη 
• δεν είναι εύκολο για τον δάσκαλο να έχει µια γρήγορη εποπτεία των 

παρατηρήσεων (βλ. Firnkes, H., 1984:241).  
Η καταγραφή των παρατηρήσεων από τον δάσκαλο µπορεί να 

πραγµατοποιείται (α) κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όταν οι µαθητές 
εργάζονται µόνοι τους, (β) στο διάλειµµα, (γ) µετά το τέλος των µαθηµάτων 
της ηµέρας ή (δ) µια άλλη µέρα της εβδοµάδας αφιερωµένη ειδικά για τον 
σκοπό αυτό (βλ. Jurisch, M./Kassel, A./Storch, A., 1982:211). 

 
 

2.4.1.4. Αξιολόγηση 
 
Η αξιολόγηση του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα εκβάλλει εν µέρει 

τουλάχιστον και στην αξιολόγηση µε βαθµούς. Ο δάσκαλος, ανεξάρτητα από 
τη µορφή αξιολόγησης την οποία επιλέγει, παρατηρεί τα στοιχεία εκείνα της 
συµπεριφοράς του µαθητή, τα οποία θεωρεί σηµαντικά για τη σχολική µάθηση. 
Στην περίπτωση της αριθµητικής βαθµολογίας, οι κρίσεις αυτές του δασκάλου 
υπεισέρχονται στους βαθµούς, χωρίς όµως να γίνονται αντιληπτές (βλ. 
Christiani, R./Meis, R., 1979:106). Με αυτή την έννοια, η αξιολόγηση του 
κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα δεν αποτελεί µια νέα άποψη στο 
παιδαγωγικό έργο του δασκάλου. Η συνειδητή όµως προώθηση και 
αξιολόγηση των δυο αυτών διαστάσεων της συµπεριφοράς θέτει νέες 
απαιτήσεις από τον δάσκαλο.  



Απαραίτητη θεωρείται η διάκριση µεταξύ περιγραφής/καταγραφής των 
δεδοµένων και της αξιολόγησής τους. Η καταγραφή της συµπεριφοράς στον 
κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα αποτελεί βέβαια και αυτή µια µορφή 
αξιολόγησης, αφού ο δάσκαλος επιλέγοντας τι θα περιγράψει στις σηµειώσεις 
του, ιεραρχεί και αξιολογεί αυτές που είναι για εκείνον σηµαντικές. Ωστόσο, 
θεωρείται αναγκαίο να αποφεύγει ο δάσκαλος τις αξιολογικές κρίσεις κατά την 
καταγραφή των στοιχείων (Firnkes, H., 1984:242). Με τον τρόπο αυτό 
αποφεύγεται η εσφαλµένη εκτίµηση λόγω στιγµιαίας συναισθηµατικής 
φόρτισης.  

Σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µε την απαραίτητη απόσταση, ο 
δάσκαλος αξιολογεί τις καταγραµµένες παρατηρήσεις του µε κριτήρια  την 
προηγούµενη συµπεριφορά του µαθητή και το κατά πόσο η συµπεριφορά του 
ανταποκρίνεται στους προκαθορισµένους στόχους. Στη βάση αυτών των 
αξιολογήσεων στηρίζεται στη συνέχεια η ενηµέρωση των γονέων και η 
σύνταξη της περιγραφικής έκθεσης. Όσο πιο µεγάλο είναι το εύρος των 
καταχωρήσεων του δασκάλου τόσο περισσότερο διευκολύνεται η αξιολόγηση 
του µαθητή. 

Ωστόσο στο σηµείο αυτό πρέπει να τονίσουµε ότι η αξιολόγηση 
χαρακτηριστικών που αναφέρονται στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα δεν 
πρέπει να στηρίζεται στις συγκρίσεις µεταξύ των µαθητών, αλλά να περιγράφει 
και να αναδεικνύει πρωτίστως τις θετικές πλευρές της µαθητικής 
συµπεριφοράς και την εξελικτική τους πορεία µε σκοπό την υποστήριξη και 
την ενδυνάµωσή τους. Αυτό που βασικά επιδιώκεται µε την αξιολόγηση 
ικανοτήτων που δεν εµπίπτουν στον γνωστικό τοµέα είναι να ξεφύγει ο 
δάσκαλος από την εστίαση της προσοχής του και των ενεργειών του στην 
καλλιέργεια γνωστικών ικανοτήτων και να "υποχρεωθεί" να παρατηρήσει, να 
διαπιστώσει, να αξιολογήσει και µε τον τρόπο αυτό να συµβάλει στην 
ανάπτυξη ικανοτήτων, στάσεων, ενδιαφερόντων, αξιών και δεξιοτήτων που 
σήµερα παραµελούνται και δεν αναπτύσσονται όσο θα έπρεπε στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο.  

 Είναι ευνόητο ότι για πολλούς λόγους η αξιολόγηση τέτοιων ποιοτικών 
επιδόσεων δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ποσοτικά µεγέθη (π.χ. 
αλληλεγγύη=7) και µε ιεραρχική κατάταξη σε µια αριθµητική κλίµακα 
(Κωνσταντίνου, Χ., 1995:233). Εξάλλου και στον γνωστικό τοµέα η εξέταση, 
διαπίστωση και αξιολόγηση στόχων που εµπίπτουν στις ανώτερες κατηγορίες 
της ταξινοµίας του Bloom είναι δύσκολα πραγµατοποιήσιµες, συναντούν 
ανυπέρβλητες δυσκολίες βαθµολόγησης και αυτό αποτελεί ένα λόγο για τον 
οποίο ο δάσκαλος επικεντρώνεται στις χαµηλές κατηγορίες (γνώση, 



κατανόηση). Αντίθετως, µε την περιγραφική αξιολόγηση προσφέρεται µια 
καλή ευκαιρία στον δάσκαλο να περιγράψει ποιοτικές διαστάσεις της επίδοσης 
και ταυτόχρονα να καθοδηγήσει και να συµβουλέψει τον µαθητή για τη 
βελτίωση της σχολικής του προόδου. 

 
 
2.4.2. Αξιολόγηση γνωστικού τοµέα 

 
Προϋπόθεση για τη διαπίστωση και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης 

στα διάφορα µαθήµατα είναι ο καθορισµός των βασικών διδακτικών στόχων 
από τον δάσκαλο µε βάση τα αναλυτικά προγράµµατα και τις συγκεκριµένες 
συνθήκες και ανάγκες της τάξης του. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας οι 
κρίσεις του δασκάλου ως προς τις επιδόσεις στα επιµέρους µαθήµατα 
προσανατολίζονται σε κάποιους στόχους, τους οποίους µπορεί κάθε µαθητής -
ώριµος για το ∆ηµοτικό Σχολείο- να πετύχει (βλ. Christiani, R./Meis, R., 
1979:107/108). Ακόµη και στην περίπτωση που το κριτήριο αξιολόγησης 
αφορά στην σύγκριση του µαθητή µε τον εαυτό του, δηλαδή στην ατοµική 
νόρµα αναφοράς, η διατύπωση διδακτικών στόχων από τον δάσκαλο είναι 
απαραίτητη. 

Οι διδακτικοί στόχοι που τίθενται στην τάξη µπορεί να είναι κοινοί για 
όλα τα παιδιά, αλλά και να εξατοµικεύονται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του 
µαθητή. Στα αναλυτικά προγράµµατα αναφέρονται συγκεκριµένοι διδακτικοί 
στόχοι που διακρίνονται σε θεµελιώδεις και µη. Θεµελιώδεις είναι οι στόχοι 
εκείνοι που θεωρούνται απαραίτητοι, ώστε ο µαθητής να µπορέσει να 
παρακολουθήσει την επόµενη διδασκαλία χωρίς προβλήµατα ή να περάσει 
στην επόµενη τάξη χωρίς βασικά κενά, που θα τον µετέτρεπαν σε απλό 
επισκέπτη. Οι στόχοι αυτοί µπορούν να συµπληρωθούν µε άλλους ευρύτερους 
οι οποίοι αναφέρονται σε πιο σύνθετες επιδόσεις, σε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, 
κλίσεις κ.λ.π. 

Μετά από τον καθορισµό και τη διατύπωση των στόχων ακολουθεί η 
διεξαγωγή της διδασκαλίας και η διαπίστωση της εξέλιξης και επιπέδου 
µάθησης. Αυτό που ενδιαφέρει τον δάσκαλο στη φάση αυτή, είναι τα βήµατα 
προόδου του µαθητή ως προς τους επιδιωκόµενους στόχους και ο βαθµός 
επίτευξης των θεµελιωδών ή άλλων διδακτικών στόχων. Η διαδικασία αυτή 
µπορεί να γίνεται προφορικά, ή µε άτυπα τεστ, µε εξατοµικευµένες ή 
οµαδοποιηµένες γραπτές εργασίες, µε τις παραδοσιακές εργασίες και τέλος, µε 
παρατήρηση της µαθητικής συµπεριφοράς στην τάξη.  



Στην καθηµερινή διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης η προφορική 
εξέταση διεξάγεται είτε µε τον παραδοσιακό τρόπο στην αρχική φάση της 
διδασκαλίας, κατά την οποία ο δάσκαλος θέτει ερωτήσεις στους µαθητές, είτε 
σε όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας µε την ενεργητική συµµετοχή των 
µαθητών (ανάκληση προηγούµενων γνώσεων, κριτική συζήτηση νέων 
στοιχείων και σύνδεσή τους µε άλλα, συµβολή στην ανακάλυψη της νέας 
γνώσης κ.λπ.). Ο τρόπος αυτός θεωρείται πιο σύγχρονος και παιδαγωγικά 
ορθότερος, ενώ παράλληλα προσφέρεται για την άτυπη παρατήρηση της 
συµπεριφοράς των µαθητών. Εκτός από τις γνωστικές δεξιότητες, µε τον 
προφορικό τρόπο εξέτασης µπορούν να συνεκτιµηθούν και άλλα στοιχεία της 
προσωπικότητας του µαθητή, όπως η ετοιµότητα απαντήσεων, η ικανότητα 
συµµετοχής σε διάλογο, η ακρίβεια στον λόγο κ.λ.π. 

Οι εργασίες στην τάξη και η αξιολόγησή τους από τον δάσκαλο 
λειτουργούν αποκλειστικά για την καθοδήγηση της διαδικασίας  µάθησης. Στα 
πλαίσια της εξατοµικευµένης µορφής της διδασκαλίας οι παραδοσιακές 
εργασίες στην τάξη ελαττώνονται και στη θέση τους πραγµατοποιούνται 
πολλοί και συχνοί, εν µέρει εξατοµικευµένοι και διαµορφωτικοί έλεγχοι της 
µάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στους διαφορετικούς χρόνους που 
χρειάζεται κάθε παιδί καθώς και στις ατοµικές δυνατότητες (βλ. Buff, A./ 
Rohner, A., 1989:38-39). 

Στις γραπτές εργασίες, για την καλύτερη αξιολόγηση των µαθητών 
θεωρείται απαραίτητη η χρήση ποικιλίας ερωτήσεων µε κριτήρια είτε τους 
στόχους (έλεγχος γνώσεων, κριτική ικανότητα, µεταφορά γνώσης, ικανότητα 
εφαρµογών κ.ά.) είτε τον τύπο των ερωτήσεων αυτών (ανοικτές, κλειστές, 
σύντοµης απάντησης κ.ά.). Αυτό το οποίο πρέπει να τονιστεί, είναι η ανάγκη 
συνδυασµού διαφόρων µεθόδων και τρόπων αξιολόγησης, όχι µόνο για πιο 
έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσµατα, αλλά και γιατί η επανάληψη 
στερεότυπων τρόπων εξέτασης έχει αρνητικές συνέπειες για τον µαθητή.  

Η διαπίστωση των επιδόσεων αποτελεί ένα στάδιο το οποίο πρέπει να 
διαχωρίζεται από αυτό της αξιολόγησης. Στο πρώτο στάδιο ο δάσκαλος 
διαπιστώνει "τι είναι σωστό και τι είναι εσφαλµένο", µε κριτήριο τους στόχους 
τους οποίους έθεσε. Πέντε λάθη σε µια άσκηση Μαθηµατικών είναι πάντα 
πέντε λάθη, ανεξάρτητα ποιος τα κάνει, ή µε άλλα λόγια, για να αξιολογήσω 
κάτι πρέπει πρώτα να το διαπιστώσω. Κριτήριο για τη διαπίστωση µπορεί να 
είναι οι στόχοι του Αναλυτικού Προγράµµατος, αλλά για την αξιολόγηση τα 
πράγµατα είναι διαφορετικά. Η αξιολόγηση των επιδόσεων του µαθητή 
στηρίζεται πάντα σε ένα κριτήριο αναφοράς.  



Η καταγραφή των διαπιστώσεων σχετικά µε τον βαθµό επίτευξης των 
διδακτικών στόχων µπορεί να εκφραστεί µε δύο τρόπους. Είτε µε καταλόγους 
διδακτικών στόχων, στους οποίους ο δάσκαλος σηµειώνει δίπλα ποιοι στόχοι 
έχουν επιτευχθεί και ποιοι όχι, είτε µε ελεύθερη περιγραφική µορφή. Το 
πλεονέκτηµα της δεύτερης µεθόδου έγκειται στη δυνατότητα σύνδεσης των 
διαπιστώσεων ως προς την επίτευξη των στόχων µε τη διατύπωση εκφράσεων 
για την εξελικτική πορεία µάθησης (βλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:120). 

Όπως αναφέραµε ήδη, η αξιολόγηση των επιδόσεων πρέπει να στηρίζεται 
σε ένα κριτήριο. Βασικός στόχος της περιγραφικής αξιολόγησης είναι η 
αποφυγή της σύγκρισης των µαθητικών επιδόσεων µεταξύ τους (κοινωνική 
νόρµα αναφοράς) και η προτίµηση από τον δάσκαλο της ατοµικής νόρµας, 
κατά την οποία η επίδοση ενός µαθητή συγκρίνεται µε προηγούµενες επιδόσεις 
του και ανάλογα αξιολογείται. Είναι ευνόητο ότι η αξιολόγηση που γίνεται µε 
αυτόν τον τρόπο λαµβάνει υπόψη τους στόχους που έθεσε ο δάσκαλος για τον 
συγκεκριµένο µαθητή ή για ολόκληρη την τάξη. Η αξιολόγηση του βαθµού 
επίτευξης των στόχων εξαρτάται και από το είδος της απαιτούµενης επίδοσης. 
Όσο πιο σύνθετη είναι µια επίδοση, τόσο πιο δύσκολα διαπιστώνεται και 
αξιολογείται (βλ. Firnkes, H., 1984:243). 

Στην πράξη, σε ορισµένες περιπτώσεις η περιγραφή και αξιολόγηση του 
τοµέα µάθησης περιορίζεται στα µαθήµατα της Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών. Η παραµέληση στην περιγραφική έκθεση άλλων εξίσου 
σηµαντικών µαθηµάτων όπως η Μελέτη Περιβάλλοντος, η Μουσική, η 
Φυσική Αγωγή κ.ά. έχει ως αποτέλεσµα να παραµελείται η πραγµατιστική και 
συναισθηµατική διάσταση που αναπτύσσεται µε αυτά τα µαθήµατα και να 
προωθείται η γνωστική/νοητική καλλιέργεια του µαθητή (βλ. Hartenstein, 
M./Rudies, G.H., 1978:6). 

 
 

2.5. Επανατροφοδότηση του µαθητή 
 

Η επανατροφοδότηση του µαθητή αποτελεί συστατικό στοιχείο της 
διδασκαλίας. Αυτό σηµαίνει ότι γίνεται κάθε στιγµή, αφού µέσα στην τάξη 
συνεχώς αναπτύσσονται διαπροσωπικές σχέσεις, µε βάση τις οποίες η 
διδασκαλία του δασκάλου καταλήγει σε µάθηση του µαθητή. Ένας από τους 
στόχους της περιγραφικής αξιολόγησης είναι µια πιο διαφοροποιηµένη σε 
σύγκριση µε εκείνη την οποία προσφέρουν οι βαθµοί επανατροφοδότηση του 
µαθητή σχετικά µε τις επιδόσεις του, ώστε να πραγµατωθεί η βασική 
παιδαγωγική αρχή της ανάπτυξης της προσωπικότητάς του µέσα από την 



αυτογνωσία τη συχνή ενθάρρυνση και ενίσχυση. Η περιγραφική µορφή 
αξιολόγησης επιδιώκει να αναδείξει επιµέρους όψεις της επίδοσης, µε στόχο 
να στρέψει την αυτοαντίληψη του µαθητή στην εξατοµικευµένη πορεία 
µάθησης που ακολουθεί (Reimers, H., 1991:335).  

Η αρχή της περιγραφικής αξιολόγησης δεν εξαντλείται στην σύνταξη 
περιγραφικών εκθέσεων, αλλά σχετίζεται άµεσα µε την καθηµερινή σχολική 
εργασία. Η σύνταξη όµως των περιγραφικών εκθέσεων µπορεί να επηρεάσει 
την καθηµερινή διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης, στον βαθµό που ο 
δάσκαλος, προκειµένου να συντάξει διαφοροποιηµένες και εξατοµικευµένες 
εκθέσεις, είναι αναγκασµένος να παρατηρεί συστηµατικά τον κάθε µαθητή και 
να καταγράφει τις παρατηρήσεις του (Scheiber, B., 1990:116).  

 
 

2.5.1. Η περιγραφική έκθεση για τον µαθητή 
 

Κατά την εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης στο σχολείο δίνεται 
µια επίσηµη, γραπτή, περιεκτική, περιγραφική µορφή επανατροφοδότησης και 
πληροφόρησης για γονείς και µαθητές, δηλαδή η περιγραφική έκθεση. 
Συνήθως, η έκθεση αυτή δίνεται δυο φορές κατά τη διάρκεια του σχολικού 
έτους ενώ σε µερικές περιπτώσεις µόνο στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η 
µορφή των εκθέσεων ποικίλλει, αλλά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι 
γραµµένη σε ελεύθερη µορφή και απευθύνεται είτε στους γονείς, είτε στον 
µαθητή (βλ. Kleber, E., 1992:293 κ.κ.).  

Στη σχετική συζήτηση για την περιγραφική µορφή αξιολόγησης το πιο 
αµφιλεγόµενο και ταυτόχρονα το πιο συχνά επαναλαµβανόµενο σηµείο 
αντιπαράθεσης είναι η περιγραφική έκθεση για τον µαθητή.  Οι περισσότερες 
έρευνες αφορούν είτε στον εντοπισµό πλεονεκτηµάτων και αδυναµιών των 
εκθέσεων είτε στις απόψεις µαθητών, γονέων και δασκάλων για αυτές, ενώ 
σπάνια είναι η διερεύνηση της πράξης της περιγραφικής αξιολόγησης µέσα 
στη σχολική τάξη (βλ. κεφ.2.10.). Η κριτική της περιγραφικής αξιολόγησης 
επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στις αδυναµίες των περιγραφικών εκθέσεων 
(βλ. Bartnitzky, H., 1995:9 κ.κ.), ενώ από την άλλη, οι εκθέσεις θεωρούνται ως 
η πεµπτουσία της αξιολόγησης στο σχολείο, η οποία από µόνη της µπορεί να 
διορθώσει τα κακώς κείµενα της εκπαιδευτικής πράξης (βλ. Firnkes, H., 
1984:241 κ.κ.). 

Τα πλεονεκτήµατα που συνδέονται µε την περιγραφική έκθεση 
απορρέουν συνήθως από τη σύγκριση της µε το παραδοσιακό ενδεικτικό µε 
βαθµούς. Έτσι, οι εκθέσεις θεωρούνται ότι προσφέρουν τη δυνατότητα για µια 



ακριβή περιγραφή των επιδόσεων σε κάθε µάθηµα, την ανάδειξη αδυναµιών 
και ικανοτήτων του µαθητή σε όλους τους τοµείς της συµπεριφοράς, καθώς 
και προτάσεις του δασκάλου για υπέρβαση των δυσκολιών και των 
προβληµάτων (βλ. Ipfling, H.-J., 1989:146). Αυτές οι δυνατότητες, 
συγκρινόµενες µε εκείνες των βαθµών, υπερτερούν σαφώς ως προς την 
πληρότητα πληροφόρησης του αναγνώστη της έκθεσης, η οποία παύει πια να 
είναι µια "απόδειξη" επιδόσεων που έχουν εξεταστεί και µετρηθεί και γίνεται 
"µια εξατοµικευµένη έκθεση η οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τον µαθητή να 
εκτιµά τον εαυτό του και να του δείξει που και πως µπορεί να αρχίσει να 
αλλάζει" (Firnkes, H., 1984:241). 

Οι εκθέσεις για τον µαθητή έχουν επίσης ως στόχο να κινητοποιήσουν 
τους γονείς, ώστε να έρθουν σε επαφή µε τον δάσκαλο, να τον συµβουλευτούν 
και να αποφασίσουν µαζί για την περαιτέρω βοήθεια προς τον µαθητή (βλ. 
Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., 1983:112, Hartenstein, M./Ruddies, G.H., 
1978:13/14). 

Ένα άλλο θετικό στοιχείο των εκθέσεων, το οποίο δεν µπορούν να 
προσφέρουν οι βαθµοί, είναι και η δυνατότητα διατύπωσης κρίσεων από τον 
δάσκαλο σχετικά µε την κοινωνική συµπεριφορά του µαθητή και τις επιδόσεις 
του στον συµµετοχικό τοµέα (βλ. κεφ. 2.4.1.). Μάλιστα, όλη αυτή η ιδιαίτερη 
ενασχόληση του δασκάλου µε τον µαθητή, δίνει στον τελευταίο την αίσθηση 
ότι ο δάσκαλός του τον προσέχει, ότι ενδιαφέρεται για την πρόοδό του, µε 
συνέπεια τη βελτίωση του κλίµατος µάθησης και των σχέσεων µαθητή και 
δασκάλου (βλ. Becker, G., 1988:88). 

Στην περιγραφική έκθεση εµπεριέχεται και η δυνατότητα της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης, στον βαθµό που ο µαθητής και οι γονείς του 
µπορούν να πληροφορηθούν την εξέλιξή του, από που δηλαδή ξεκίνησε και 
που βρίσκεται τώρα (ό.π., σ.89). Επιπλέον, η αδυναµία των περιγραφικών 
εκθέσεων να συγκριθούν άµεσα µεταξύ τους - πράγµα πολύ εύκολο µε την 
αριθµητική βαθµολογία- θεωρείται ότι συµβάλλει στην ελάττωση του 
ανταγωνισµού στο σχολείο.  

 
 
 

2.6.2. Η σύνταξη της περιγραφικής έκθεσης 
 
Η σύνταξη της περιγραφικής έκθεσης για τον µαθητή αποτελεί το 

τελευταίο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας και διευκολύνεται σε µεγάλο 
βαθµό όταν ο δάσκαλος έχει ήδη κάνει την κατάλληλη προεργασία κατά τη 



διάρκεια της διδασκαλίας του. Συνοπτικά, η προεργασία αυτή στη σχολική 
τάξη περιλαµβάνει (α) τη διαπίστωση των προϋποθέσεων και των σχολικών 
και εξωσχολικών περιστάσεων µάθησης των παιδιών, (β) τον καθορισµό και τη 
διατύπωση των στόχων αγωγής (τοµέας συµπεριφοράς) και διδασκαλίας 
(βασικοί στόχοι), (γ) την επιστάµενη παρατήρηση της ανάπτυξης και της 
προόδου του παιδιού, (δ) την καταγραφή των αποτελεσµάτων µάθησης και των 
παρατηρήσεων και (ε) την εσωτερική διαφοροποίηση της διδασκαλίας, ώστε 
να επιτευχθούν τουλάχιστον οι βασικοί στόχοι από όλους τους µαθητές. Η 
συνοπτική αυτή παρουσίαση υπενθυµίζει ότι η διαγνωστική εργασία του 
δασκάλου στην τάξη δεν εξαντλείται στην αξιολόγηση και σύνταξη των 
εκθέσεων (βλ. Schmack, E., 1979:141).  

To περιεχόµενο µιας έκθεσης πρέπει να έχει αξιολογικό και 
συµβουλευτικό χαρακτήρα. Αξιολογικό χαρακτήρα, όχι µε την έννοια της 
απαρίθµησης ελλείψεων και αδυναµιών, πράγµα εύκολο και συνηθισµένο στις 
ανθρώπινες αξιολογικές κρίσεις (Brandt, H./Schlömerkemper, J., 1985:206), 
αλλά ούτε και µε την έννοια του εξωραϊσµού των επιδόσεων, κάτι το οποίο 
δηµιουργεί εσφαλµένη πληροφόρηση και εντύπωση σε γονείς και µαθητές. 
Στον βαθµό που ο έπαινος, η ενθάρρυνση και η ενδυνάµωση του µαθητή δεν 
στηρίζονται σε πραγµατικά δεδοµένα, λειτουργούν πληθωριστικά και χάνουν 
την επιδιωκόµενη σηµασία τους. Σε τελική ανάλυση, ο έπαινος και η 
ενθάρρυνση εξαρτώνται και από την αξιοπιστία και ικανότητα του δασκάλου. 
Η επιτυχία του µαθητή πρέπει να εκτιµάται και να αναγνωρίζεται ενώ η 
αποτυχία να αντιµετωπίζεται µε κατανόηση (Bartnitzky, H./Christiani, R., 
1987:134). 

Οι περιγραφικές εκθέσεις απευθύνονται στους γονείς αλλά ταυτόχρονα 
και στα παιδιά. Για τον λόγο αυτό µπορεί να παρουσιαστούν προβλήµατα ως 
προς το είδος της προσφώνησης, τη διαφοροποίηση της γλώσσας και το 
περιεχόµενο της έκθεσης. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι πρέπει να είναι µε τέτοιο 
τρόπο γραµµένες, ώστε να γίνονται κατανοητές και από τους µεν και από τους 
δε. Τα παιδιά των δυο πρώτων τάξεων δυσκολεύονται να κατανοήσουν το 
περιεχόµενο της έκθεσης για αυτό µερικοί δάσκαλοι γράφουν παράλληλα µε το 
επίσηµο ενδεικτικό και ένα δεύτερο που απευθύνεται στον µαθητή (Langer, A./ 
Langer, H./ Theimer, U., 1983:111). Σε µερικές περιπτώσεις - όπως για 
παράδειγµα στα σχολεία Waldorf  - η περιγραφική έκθεση απευθύνεται πάντα 
στον µαθητή προσωπικά. Μερικοί υποστηρίζουν ότι η έκθεση πρέπει να 
γράφεται σε τρίτο πρόσωπο και να µην απευθύνεται άµεσα στον µαθητή, 
δηλαδή σε δεύτερο πρόσωπο, αφού στην περίπτωση αυτή η περιγραφική 
αξιολόγηση "δεν ξεχνιέται τόσο εύκολα" (Arbeitskreis Neue Erziheung, 



1991:6). Ακόµη επισηµαίνεται η ανάγκη να αποφεύγονται επιστηµονικές 
εκφράσεις και όροι, αναφορές σε λεπτοµέρειες του Αναλυτικού 
Προγράµµατος, ξενικές λέξεις και ασαφείς οδηγίες, διότι όλα αυτά συνήθως 
"βραχυκυκλώνουν" τους γονείς (Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., 
1983:112).  

Προβλήµατα στις σχέσεις γονέων και σχολείου αλλά και στην οµαλή 
ανάπτυξη του παιδιού µπορεί να δηµιουργηθούν επίσης είτε µε αφοριστικές 
και µειωτικές για την προσωπικότητα εκφράσεις είτε µε τις συγκρίσεις µε τους 
συµµαθητές. Ως αρνητικές συνιστώσες της περιγραφικής έκθεσης θεωρούνται 
και οι αποφατικές, τελικές κρίσεις για τη συµπεριφορά, που δεν επιδέχονται 
εξέλιξης, οι αρνητικές προγνώσεις για το µέλλον του παιδιού και η καταγραφή 
όλων των όψεων του χαρακτήρα του µαθητή (Bartnitzky, H./Christiani, R., 
1987:135). Επίσης, υποστηρίζεται η άποψη, ότι οι περιγραφικές εκθέσεις 
πρέπει να γράφονται σε παρελθόντα χρόνο και όχι σε ενεστώτα (Alber, W., 
1984:243). Όχι δηλαδή: " ο Κώστας έχει δυσκολίες στην ορθογραφία", αλλά 
"..είχε δυσκολίες...".  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ότι σε σπάνιες περιπτώσεις ακόµη και 
θετικές εκφράσεις µπορούν να προκαλέσουν προβλήµατα και έριδες στην 
οικογένεια. Έχει παρατηρηθεί ότι σε ελβετικά σχολεία η περιγραφική 
αξιολόγηση των κοριτσιών -από τούρκους γονείς µετανάστες- αποκαλύπτει µια 
αντίφαση µεταξύ των προσδοκιών της οικογένειας και των σκοπών του 
σχολείου σε θέµατα συµπεριφοράς: στην οικογένεια παθητικότητα, 
επιφυλακτικότητα, αφάνεια, στο σχολείο ενεργητική συνεργασία, ανοιχτή 
στάση, αυτονοµία (βλ. Thomas, H., 1987:252). Η προσαρµογή αυτών των 
µαθητριών στη συµπεριφορά που προωθείται στο σχολείο δεν είναι αρεστή 
στους γονείς, αφού εκλαµβάνεται ως αρνητική κοινωνικοποίηση. Από την 
άλλη όµως υποστηρίζεται ότι αν ο δάσκαλος επιδιώξει να αποφύγει αναφορές 
σε τέτοια θέµατα, τότε η περιγραφική έκθεση χάνει την εκφραστική της αξία 
(ό.π.). 

Τέλος, η παράδοση των περιγραφικών εκθέσεων από τον δάσκαλο µε 
τρόπο τέτοιο, ώστε να εµπλέκεται και ο µαθητής, ως ο άµεσα ενδιαφερόµενος, 
µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
• Στα πλαίσια συζήτησης µεταξύ δασκάλου - γονέων και παιδιού µαζί. 
• Στην τάξη ο δάσκαλος διαβάζει την έκθεση στον µαθητή και συζητάει µαζί 
του το περιεχόµενό της. 

• Ο δάσκαλος γράφει την έκθεση στο δεύτερο πρόσωπο. 
• Μαζί µε την έκθεση προς τους γονείς ο δάσκαλος γράφει και µια επιστολή 
προς τον µαθητή (βλ. Thomas, H., 1987:252). 



 
 

2.6.3. Ο "Φάκελος/προφίλ" του µαθητή 
 
Σε πειραµατικά εκπαιδευτικά προγράµµατα που πραγµατοποιήθηκαν 

στην Ιρλανδία και στο Ηνωµένο Βασίλειο εφαρµόστηκαν δύο διαφορετικές 
µέθοδοι αξιολόγησης και πιστοποίησης των επιδόσεων, ο "Φάκελλος/προφίλ 
του µαθητή" (Students Profiles) και το "Ατοµικό ∆ελτίο Επίδοσης" (Personal 
Record of Achievement). Οι δύο αυτές µέθοδοι δεν αποτελούν υποκατάστατο 
των παραδοσιακών εξετάσεων, αλλά προτείνουν έναν τρόπο καταγραφής 
ικανοτήτων, δεξιοτήτων, εµπειριών και γενικώς επιδόσεων που δεν αφορούν 
µόνον στον γνωστικό τοµέα (European Community, 1984:6/7). Βασικός 
στόχος και των δύο πειραµατικών προγραµµάτων ήταν να αυξηθεί η διάθεση 
και το ενδιαφέρον των παιδιών για τη µάθηση. Ο στόχος αυτός επιδιώχθηκε 
µέσα από την αναµόρφωση του αναλυτικού προγράµµατος και την 
αντιστοίχιση των νέων µορφών αξιολόγησης προς την διευρυµένη στοχοθεσία 
που προέκυψε. Η αρχική επιδίωξη των δασκάλων να εφαρµόσουν 
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης µε το υπάρχον παραδοσιακό αναλυτικό 
πρόγραµµα χαρακτηρίστηκε ως µία διαδικάσία "όµοια µε την προσπάθεια να 
κτίσει κανείς πύργο στην άµµο" (ό.π., σ.23).  

Ο "Φάκελος/προφίλ του µαθητή" προσφέρει τη δυνατότητα για µία 
ακριβή και σφαιρική εικόνα της προσωπικότητας, των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων του µαθητή. Επιπλέον, αποτελεί τη βάση για την ανάπτυξη 
εναλλακτικών µεθόδων και συστηµάτων αξιολόγησης και την αντικατάσταση 
του παραδοσιακού συστήµατος εξετάσεων (ό.π., σ.20/21). Το ενδιαφέρον του 
δασκάλου µετατοπίζεται από την έµφαση στη µετάδοση και αξιολόγηση της 
διδακτέας ύλης προς την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για τον µαθητή προκειµένου να κατανοήσει καλύτερα τον κόσµο 
που τον περιβάλλει και τον εαυτό του.  

Η αξιολόγηση ικανοτήτων εκτός του γνωστικού τοµέα θεωρήθηκε ως µια 
διαδικασία µέσα από την οποία οι συγκεκριµένες ικανότητες αποκτούν 
ιδιαίτερη αξία. Ο πλουραλισµός των στόχων, ώστε όλοι οι µαθητές να 
παράγουν καλές επιδόσεις, είχε ως αποτέλεσµα την βελτίωση της µαθητικής 
συµπεριφοράς, την αύξηση της ετοιµότητας για µάθηση και τη δηµιουργία 
αισθήµατος αποδοχής των µαθητών από τους δασκάλους των. Οι τελευταίοι 
αισθάνθηκαν ότι γνώρισαν καλύτερα τους µαθητές και ανάπτυξαν θετικές 
σχέσεις, ενώ από την άλλη ο επιπλέον χρόνος που απαιτούσε η νέα µορφή 
αξιολόγησης "αποτέλεσε ένα απο τα µεγαλύτερα και επαναλαµβανόµενα 



προβλήµατα που αντιµετώπισε η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης µε 
φακέλους/προφίλ" (European Community, ό.π., σ.25). 
Ο φάκελος/προφίλ του µαθητή περιλαµβάνει την επίδοση του µαθητή στα 

διάφορα µαθήµατα, γνωστικές δεξιότητες (ικανότητες αντίληψης, 
επικοινωνίας, γλωσσικές ικανότητες), πρακτικές δεξιότητες, ατοµικές ιδιότητες 
και κοινωνικές ικανότητες (πρωτοβουλία, ηγετικός ρόλος, αυτοπεποίθηση), 
ενδιαφέροντα και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (εθελοντική εργασία στην 
τοπική κοινότητα, συµµετοχή σε αθλητικές οµάδες του σχολείου). Παρά το 
γεγονός ότι προτάθηκε η ατοµική νόρµα αναφοράς για την αξιολόγηση των 
µαθητών, εντούτοις πολλοί δάσκαλοι επέµεναν να αξιολογούν τους µαθητές 
συγκρίνοντας τις επιδόσεις µε τον µέσο όρο της τάξης, µε αποτέλεσµα να 
προκύπτουν συχνά αχαρακτήριστες αξιολογικές κρίσεις (ό.π., σ.39). Η χρήση 
του φακέλου/προφίλ σε συνδυασµό µε την επιδίωξη αυτοαξιολόγησης των 
µαθητών βοήθησε τους µαθητές να αισθανθούν ότι συµµετέχουν ενεργά στις 
διαδικασίες µάθησης, να προσδιορίσουν τις προσωπικές τους ανάγκες και 
ελλείψεις σχετικά µε τη µάθηση, να αντιληφθούν τις δυνατότητές τους και τις 
αδυναµίες τους, να αναλάβουν περισσότερες ευθύνες για την ατοµική τους 
πρόοδο και να αξιολογήσουν την ποιότητα των εµπειριών και των 
δραστηριοτήτων τους (ό.π., σ.48). 

 

2.6. Οργάνωση της διδασκαλίας και περιγραφική αξιολόγηση 
   
Η αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί έναν από τους πολλούς τοµείς µιας 

µεταρρύθµισης στο σχολείο που κατέχει όµως σηµαίνοντα ρόλο λόγω της 
σπουδαιότητάς της για γονείς, µαθητές και δασκάλους. Αλλαγές στα πλαίσια 
του συστήµατος αξιολόγησης οφείλουν να αντιµετωπίζονται µε τέτοιο τρόπο, 
ώστε να συνυπολογίζονται και τα άλλα στοιχεία που συνθέτουν µια 
µεταρρύθµιση. Στον βαθµό που µια µεταρρυθµιστική προσπάθεια του 
συστήµατος αξιολόγησης επιδιώκεται µέσα από εγκυκλίους και δεν 
συνοδεύεται από αντίστοιχες αλλαγές στη διαδικασία διδασκαλίας και 
µάθησης στην τάξη, τα αποτελέσµατα δύσκολα µπορούν να χαρακτηριστούν 
ως αισιόδοξα (βλ. Benner, D./Ramseger, J., 1985:176, Thomas, H., 1987:248 
κ.κ., Olechowski, R., 1990a:11).  

Με αυτή την έννοια, η αντικατάσταση των αριθµητικών βαθµών από την 
περιγραφική αξιολόγηση δεν είναι απλά από µόνη της µια στιγµή στην 
εκπαιδευτική µεταρρύθµιση. Αντίθετα, η περιγραφική αξιολόγηση είναι µια 
µέθοδος, η οποία µπορεί µόνο τότε να καταστεί αποτελεσµατική, όταν οι 
διαφορετικές λειτουργίες σχολικής µάθησης που εµπεριέχει αντανακλώνται σε 



µια διαφορετική σύλληψη της διδασκαλίας και µάθησης (Thomas, H., 
1987:249). Είναι φανερό, ότι η απλή αλλαγή των µορφών πληροφόρησης - 
αντικατάσταση των βαθµών µε περιγραφικές εκθέσεις και διάλογο µε τους 
γονείς- δεν εγγυάται ακόµη ότι η διδασκαλία γενικά και ειδικότερα η 
αξιολόγηση θα προσανατολιστούν αυτόµατα στον βασικό στόχο την πορεία 
του µαθητή προς την χειραφέτηση και την ωριµότητα µέσα από µια σφαιρική 
ανάπτυξη και ενίσχυση των ικανοτήτων του  (Buff, Α./ Rohner, Α., 1989:25-
27).  

Μόνο µε ανάλογες µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας µπορεί η 
περιγραφική αξιολόγηση να ανταποκριθεί στους στόχους της και να αποκτήσει 
ένα πολύπλευρο, εξατοµικευµένο και ενισχυτικό για τον µαθητή χαρακτήρα. 
Αυτό µπορεί να επιτευχθεί όταν ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να ασχοληθεί 
εξατοµικευµένα µε τον µαθητή, να τον παρατηρήσει και να εντρυφήσει στις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζει. Εξατοµικευµένες περιγραφικές εκθέσεις 
απαιτούν και εξατοµικευµένες µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας. Έχει 
διαπιστωθεί ότι το στιλ της περιγραφικής έκθεσης αντικατοπτρίζει το στιλ της 
διδασκαλίας (Haußer, Κ., 1991:358).  

Ένα ενδεικτικό µε βαθµούς προσανατολισµένους στον µέσο όρο της 
τάξης, το οποίο δεν παίρνει υπόψη την εξέλιξη της προσωπικότητας του κάθε 
µαθητή, είναι αναµενόµενο να δυσχεραίνει την εξατοµίκευση της διδασκαλίας 
και µάθησης. Αλλά και το αντίθετο θα µπορούσε να συµβαίνει: σε µια 
διδασκαλία που δεν διαφοροποιείται και δεν εξατοµικεύεται θα ήταν δύσκολο 
να  συνταχθούν εξατοµικευµένες και προσανατολισµένες στην εξέλιξη της 
µάθησης και της προσωπικότητας του µαθητή περιγραφικές εκθέσεις. 
Ιδιαίτερα η επιδίωξη ανάπτυξης και αξιολόγησης ικανοτήτων εκτός του 
γνωστικού τοµέα έχει επιπτώσεις στην οργάνωση της διδασκαλίας. Μόνο µε 
ανάλογες οργανωτικές µορφές µπορούν να αξιολογηθούν και να ενισχυθούν 
τέτοιου είδους συµπεριφορές: πως θα µπορούσε για παράδειγµα σε µια 
µετωπική διδασκαλία να ασκηθεί και να αξιολογηθεί η συνεργατική 
συµπεριφορά; Η µετωπική διδασκαλία χαρακτηρίζεται από την έντονη 
δραστηριοποίηση του δασκάλου στην τάξη, µε αποτέλεσµα ο µαθητής να µη 
µπορεί να δουλέψει αυτόνοµα, να αντιπαρατεθεί µε το γνωστικό αντικείµενο 
στον χρόνο που χρειάζεται. Ο δάσκαλος συνεργάζεται συνήθως µε τους 
"καλούς" της τάξης και έτσι οι πιο αδύνατοι µαθητές χάνουν το νήµα του 
µαθήµατος και ακολουθούν τη διδασκαλία µόνο εξωτερικά, ουσιαστικά 
απόντες. Το παιδί γίνεται αντικείµενο της µάθησης χωρίς τον απαραίτητο χώρο 
για ενεργητική, συνειδητή και αυτοκατευθυνόµενη µάθηση. Από έρευνες 
δράσης διαπιστώνεται, ότι "µια πολύπλευρη ενίσχυση ικανοτήτων σε τοµείς 



που εκτείνονται πέρα από τα µαθήµατα, όπως η κοινωνική, συµµετοχική και 
µαθησιακή συµπεριφορά δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσα σε 
παραδοσιακές δοµές" (Buff, Α./ Rohner, Α., 1989:70).  

Ωστόσο, από µια αντίθετη οπτική επισηµαίνεται, ότι η "διαφοροποιηµένη 
ενίσχυση του µαθητή µέσω µιας διαφοροποιηµένης διδασκαλίας επιφέρει λίγες 
αλλαγές, επειδή µόνο ένα µικρό µέρος των παραγόντων της σχολικής επιτυχίας 
επηρεάζεται από το σχολείο" (Brezinka, W, 1986:11). 

Η ανάγκη για διαφοροποίηση της διδασκαλίας προκύπτει και από 
κοινωνιολογικά δεδοµένα. Στις σύγχρονες κοινωνίες τα παιδιά που εισέρχονται 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο µεταφέρουν µια χωρίς προηγούµενο διασπορά 
γνώσεων, δεξιοτήτων και δυνατοτήτων. Στη σχετική βιβλιογραφία αναφέρεται 
ο όρος "παραλλαγµένη εφηβεία" καθώς και η "επιχειρηµατολογία του ενός 
τρίτου" (το ένα τρίτο των παιδιών είναι µοναχοπαίδια, το ένα τρίτο έχει βιώσει 
χωρισµό των γονέων, το ένα τρίτο ζεί µε ένα από τους δυο γονείς κ.ά.). Οι 
δυνατότητες για πρακτικές εµπειρίες των παιδιών έχουν περιοριστεί δραστικά 
σε σχέση µε το παρελθόν, ενώ αυξάνεται η καταναλωτική τους τάση και η 
παθητικοποίηση µπροστά στα µέσα µαζικής επικοινωνίας. Μπορεί µεν σήµερα 
σε σχέση µε το παρελθόν να ταξιδεύουν περισσότερο τα παιδιά, να ντύνονται 
και να τρέφονται καλύτερα, να έχουν καλύτερες συνθήκες υγιεινής, 
περισσότερες προσφορές µάθησης και ελεύθερου χρόνου, ωστόσο είναι 
γεγονός ότι δεν έχουν όλα τα παιδιά το ίδιο υπόβαθρο. Η συνύπαρξη 
διαφορετικών εθνοτήτων στην ίδια τάξη (παιδιά µεταναστών, προσφύγων, 
πολέµου κ.ά.) µε εντελώς διαφορετικές ικανότητες γλώσσας και κουλτούρας 
επιτείνει τις διαφορές µεταξύ των µαθητών. Για τους λόγους αυτούς είναι 
δύσκολη η λειτουργία της τάξης ως  µια οµογενοποιηµένη οµάδα. Οι διαφορές 
είναι µερικές φορές από δυο έως τρεις σχολικές χρονιές, ώστε να προκύπτει 
επιτακτικά η ανάγκη  για εσωτερική διαφοροποίηση. Ένα ∆ηµοτικό Σχολείο 
που θέλει να είναι ένα σχολείο για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα από κοινωνική ή 
εθνική καταγωγή οφείλει να λαµβάνει υπόψη τις εµπειρίες και τις ανάγκες 
όλων των παιδιών και να προσανατολίζει ανάλογα τις προσφορές µάθησης. Η 
συνειδητοποίηση του προβλήµατος αυτού έχει ήδη προσανατολίσει τις 
εκπαιδευτικές αρχές ευρωπαϊκών χωρών στην απαίτηση από τους δασκάλους 
να εφαρµόζουν συστήµατα εσωτερικής διαφοροποίησης στην τάξη τους. 
(Μεγάλη Βρετανία, Βέλγιο, κρατίδιο Βρέµης στη Γερµανία, βλ. Reimers, H., 
1991:334, Παπαδόπουλος, X., 1996:22/23 και Rauscher, H., 1979:178 κ.κ.).  

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας απαιτεί προσφορά διαφορετικών 
µεθόδων και προσεγγίσεων, ποικιλία δραστηριοτήτων, τεχνικών και εποπτικών 
µέσων. Από την άλλη όµως, η διαφοροποίηση δυσχεραίνεται τα µέγιστα από 



παράγοντες όπως οι ηλικιακές τάξεις, το κλειστό αναλυτικό πρόγραµµα, το 
ωράριο, οι βαθµοί και οι έλεγχοι που είναι κοινοί για όλα τα παιδιά, οι 
πληθωρικές τάξεις, το ένα και µοναδικό εγχειρίδιο, η ελλιπής κατάρτιση του 
δασκάλου, η έλλειψη εξοπλισµού και εποπτικού υλικού και οι µεγάλες 
µαθησιακές διαφορές. Τα παραπάνω δεν σηµαίνουν αναγκαστικά ότι η 
απουσία των θετικών προϋποθέσεων που αναφέραµε πρέπει να µας οδηγήσει 
στον εξοβελισµό κάθε επιδίωξης να εφαρµοστεί µια µορφή 
περιγραφικής/διαµορφωτικής αξιολόγησης. Απαιτείται όµως ένα ελάχιστο 
προϋποθέσεων και δυνατοτήτων, προκειµένου η σταδιακή εισαγωγή της στο 
σχολείο να αποτελέσει έναυσµα για περαιτέρω αλλαγές της παραδοσιακής 
διδακτικής πράξης (Παπαδόπουλος, Χ., 1996:21). 

Όπως ήδη τονίστηκε, είναι δύσκολο σε ένα δασκαλοκεντρικό στιλ 
διδασκαλίας να παρακολουθήσει ο δάσκαλος συστηµατικά τη συµπεριφορά 
του µαθητή. Αντιθέτως, η προετοιµασία της διδασκαλίας πρέπει να γίνεται µε 
τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέπεται ποια ειδική µορφή οργάνωσης θα φέρει τα 
καλύτερα αποτελέσµατα στον τοµέα που θέλουµε να ενισχύσουµε. Η 
αυτονοµία του µαθητή και η ανάπτυξη της ικανότητάς του για επίδοση 
ενισχύονται σε ανοιχτές µορφές µάθησης όπως για παράδειγµα η "ελεύθερη 
εργασία" ή το "πρόγραµµα εβδοµάδας" (βλ. Klafki, W., 1987:60 κ.κ.), αλλά 
και µε συγκεκριµένες λύσεις, όπως:  

 (α) κατάλληλη διαρρύθµιση της αίθουσας διδασκαλίας, κατάργηση της 
µετωπικής διάταξης των θρανίων, δηµιουργία χώρων µε διαφορετικές 
λειτουργίες, υλικά προσπελάσιµα στα παιδιά, µε τοίχους και τραπέζια 
εκθετήρια, κοντολογίς µια τάξη/εργαστήριο "µε τις πόρτες ανοιχτές",  

(β) διαθέσιµα υλικά εργασίας διαφορετικού βαθµό δυσκολίας, τα οποία 
να ανταποκρίνονται στα βασικά σηµεία του Αναλυτικού Προγράµµατος, 

(γ) περιορισµός της διδακτέας ύλης, αφού η άσκηση είναι βασική 
προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της διαδικασίας µάθησης. Η 
πληθώρα της ύλης δηµιουργεί χρονική πίεση, επιδρά αρνητικά στην εξάσκηση 
και επιφέρει τελικά επιφανειακή γνώση.  

(δ) ελεύθερες µορφές εργασίας στις οποίες µπορεί το παιδί να καθορίσει 
το χρόνο εργασίας µόνο του (βλ. Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987:18, βλ. και 
Hopf, D., 1982). 

Αν ο δάσκαλος και γενικότερα οι επικρατούσες σχολικές συνθήκες δεν 
ευνοούν την αντιµετώπιση προβληµάτων τα οποία διαπιστώνονται µέσα από 
τη διαµορφωτική αξιολόγηση, τότε τίθεται το ερώτηµα ποιος είναι ο λόγος 
ύπαρξής της. Είναι σαφές ότι η διαπίστωση και η αντιµετώπιση προβληµάτων, 
αδυναµιών και δυσκολιών που έχουν οι µαθητές, απαιτούν χρόνο, κατάλληλο 



παιδαγωγικό υλικό και ικανότητες του δασκάλου, προκειµένου να βοηθηθούν 
οι πιο αδύνατοι µαθητές. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την 
περιγραφική αξιολόγηση µπορούν να οδηγήσουν τον δάσκαλο να διαµορφώσει 
µε τέτοιο διαφοροποιηµένο τρόπο τη διδασκαλία του, ώστε να είναι 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες των µαθητών του. Συχνά, η αλλαγή του τρόπου 
διδασκαλίας είναι η αφορµή για την αλλαγή της πράξης της αξιολόγησης (βλ. 
Reimers, H., 1991:339). Στον βαθµό που δεν µπορεί να γίνει διαφοροποίηση-
εξατοµίκευση της διδασκαλίας, πράγµα που εξαρτάται από πλήθος 
παραγόντων, τότε είναι πιθανό ότι η περιγραφική αξιολόγηση δεν θα µπορέσει 
να ανταποκριθεί στους µεγαλεπίβολους στόχους µε τους οποίους συνδέθηκε. 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας µπορεί να βοηθήσει στις εξής 
κατευθύνσεις: 

• Να µεταδώσει στους µαθητές τις βασικές προϋποθέσεις που 
απαιτούνται για τη συνέχιση της πορείας µάθησης. Μαθητές µε δυσκολίες 
µάθησης χρειάζονται περισσότερο χρόνο και περισσότερη καθώς και 
διαφορετική βοήθεια από τον δάσκαλο. 

• Για µερικά παιδιά να υπάρχει περισσότερη προσφορά µάθησης. 
• Μέσα από ειδικές δυνατότητες σχολικής εργασίας, π.χ. ελεύθερη 

εργασία, να αναπτύσσονται τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και οι προτιµήσεις των 
µαθητών 

• Να αναπτύσσονται οι κοινωνικές ικανότητες και η αυτονοµία του 
µαθητή (βλ. Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987:16). 

 
 

2.7. H περιγραφική αξιολόγηση σε ανοιχτές µορφές µάθησης 
 

Η αξιολόγηση των επιδόσεων σε ανοιχτές µορφές µάθησης συνδέεται 
συχνά µε τον καθορισµό της έννοιας της επίδοσης. Πολλοί δάσκαλοι 
παραµένουν προσκολληµένοι σε ένα πλέγµα παραδοσιακών σχολικών 
αντιλήψεων και πρακτικών, οι οποίες σχετίζονται µε τη λεγόµενη 
επιστηµονικοποίηση του µαθήµατος, τον υπερτονισµό του νοητικού τοµέα, τον 
προσανατολισµό των περιεχοµένων σε επιστηµονικές γνώσεις και 
υλοποιήσιµους στόχους, καθώς και τον υπερτονισµό του ρόλου του δασκάλου 
και της σηµασίας των σταθµισµένων επιδόσεων. Στο πλαίσιο αυτό, µόνο ότι 
µπορεί να µετρηθεί ποσοτικά χαρακτηρίζεται ως επίδοση, ενώ ταυτόχρονα, 
στο προσκήνιο βρίσκεται το αποτέλεσµα που µπορεί να µετρηθεί εύκολα και 
όχι η διαδικασία εξέλιξης της επίδοσης καθεαυτή (Bendler, A., 1995:11).  



Από παιδαγωγική σκοπιά επιδιώκεται η σύνδεση του όρου επίδοση µε 
την πολύπλευρη µόρφωση και αγωγή του παιδιού. Η σχολική επίδοση, 
σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη είναι αποτέλεσµα ελεύθερης µάθησης, 
δηµιουργικής δραστηριότητας, υπευθυνότητας πράξεων και αυτονοµίας του 
µαθητή. Η ιδιοποίηση γνώσης και η αυτόνοµη, µεθοδικά οργανωµένη 
διδακτική πράξη δεν αποτελούν αντίθετες έννοιες. Αλληλοσυµπληρώνονται, 
αφού και στις ανοιχτές µορφές µάθησης η απόκτηση γνώσεων είναι 
αναπόφευκτη. Τα κριτήρια αξιολόγησης δεν τίθενται απαραίτητα εκ των 
προτέρων, αλλά προκύπτουν από τις απαιτήσεις του µαθήµατος, από την 
αντιπαράθεση, επεξεργασία και άσκηση µε ένα αντικείµενο κατά τη 
διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης.  

Στον βαθµό που το σχολείο επιδιώκει την ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας, της ανεξάρτητης και δηµιουργικής σκέψης, της υπεύθυνης 
συναναστροφής µε τους άλλους, οφείλει να αξιοποιεί την παιδική περιέργεια 
και να προσφέρει χώρο για αυτόνοµη δράση, παρατήρηση, πειραµατισµούς, 
ανακαλύψεις, αφηγήσεις, χωρίς αυτά να συγχέονται µε το τυχαίο ή µε την 
έλλειψη οργάνωσης. Όσο πιο ανοιχτή είναι η διαδικασία διδασκαλίας και 
µάθησης, τόσο µεγαλύτερη σηµασία αποκτά η διαδικασία της αγωγής και η 
προώθηση µεθοδικής και κοινωνικής µάθησης σε περιεχόµενα µαθηµάτων. 
∆ιαφοροποιηµένες απαιτήσεις από τους µαθητές σηµαίνει, ότι ο όρος επίδοση 
µε την παραδοσιακή του έννοια είναι περιοριστικός, αφού γίνεται αντιληπτός 
ως νοητική ή λεκτική ικανότητα, δηλαδή καθαρά νοητική µε γραπτές 
αποδείξεις επίδοσης.  

Όλες οι ανοιχτές µορφές µάθησης συγκλίνουν µε διαφορετική ίσως 
βαρύτητα σε κοινούς στόχους. Οι µαθητές επιλέγουν θέµα από ένα άφθονο 
διδακτικό υλικό, θέτουν δικούς τους στόχους, προχωρούν αυτόνοµα, 
εργάζονται µόνοι τους ή σε οµάδες. Πολλά από τα θέµατα προκύπτουν είτε 
από αφορµές εκτός µαθήµατος είτε από το ίδιο το µάθηµα. Η διαµόρφωση του 
χώρου επιτρέπει την ελεύθερη µετακίνηση των µαθητών, την εξατοµικευµένη 
ή την οµαδική εργασία, χωρίς να αποτελεί κριτήριο της οµαδοποίησης η 
επίδοση (βλ. Hopf, D., 1982:89 κ.κ., Μασσιάλας, Β., 1984:57κ.κ.).  Με τον 
τρόπο αυτό, προσφέρεται η δυνατότητα στους µαθητές για ερευνητική µάθηση, 
που σηµαίνει απόκτηση εµπειριών από πρώτο χέρι. Κάθε µαθητής κατευθύνει 
µόνος του την πορεία µάθησης και για τον σκοπό αυτό προσφέρεται πλούσιο 
υλικό που προβληµατίζει τον µαθητή. Συνήθως ακολουθείται η επαγωγική 
µέθοδος µάθησης, αρχής γενοµένης από συγκεκριµένες εµπειρίες, χωρίς να 
δίνονται έτοιµοι οι κανόνες από τον δάσκαλο, αλλά ανακαλύπτονται από τους 
µαθητές.  



Τα λάθη των µαθητών αποτελούν συστατικό στοιχείο της διδασκαλίας, 
ανεξάρτητα από τη χρονοβόρα διαδικασία και τα συχνά αδιέξοδα. Θεωρείται 
αυτονόητο το γεγονός, ότι όλοι οι µαθητές ακολουθούν τα ίδια στάδια 
νοητικής ανάπτυξης, διαφέρουν όµως ως προς την ταχύτητα που διαδέχονται 
το ένα στάδιο το άλλο και ως προς την ποιότητα. Όταν τα παιδιά µαθαίνουν 
µόνα τους κάτι σηµαντικό, αναπτύσσουν την τάση να το µοιραστούν ή να 
συνεργαστούν µε τους συµµαθητές τους (Hopf, D., 1982:92/93). Πρακτικά 
υπάρχει πάντα διαθέσιµος χρόνος για τη λύση ενός συγκεκριµένου 
προβλήµατος από όλους τους µαθητές σε αντίθεση µε την παραδοσιακή 
διδασκαλία, στην οποία κατά κανόνα δεν δίνονται αρκετές ευκαιρίες σε 
πολλούς µαθητές µε αποτέλεσµα την σχολική αποτυχία.  

Παιγνίδι και διδασκαλία δεν διαχωρίζονται καθαρά µεταξύ τους. 
Συνήθως, υπάρχουν πολλές γωνιές για εργασία ή ήσυχες γωνιές για διάβασµα 
και παιγνίδι, ένας "βασικός χώρος" (home-base) για συζητήσεις, προβολές και 
άλλου είδους δραστηριότητες, στον οποίο συγκεντρώνεται όλη η τάξη και µία 
κεντρική αίθουσα  µε τραπέζια, καρέκλες και πάγκους εργασίας, γωνιές για 
πειράµατα Φυσικής, για Μαθηµατικά, χειροτεχνία, ζωγραφική, ορισµένες 
φορές και για µαγείρεµα (ό.π., σ.95). Εντυπωσιακή είναι η πολλαπλότητα του  
προσφερόµενου διδακτικού υλικού (µεγάλος αριθµός διδακτικών βιβλίων για 
τον δάσκαλο και τον µαθητή σε κάθε µάθηµα, πλήθος εργαλείων, παιγνιδιών, 
εικόνων και άλλων αντικειµένων). Συνήθως αποφεύγονται οι οµαδοποιήσεις 
σε στιλ streaming ή setting (βλ. Κανάκης, Ι., 1987:125 κ.κ.), ενώ η 
διαφοροποίηση χωρίς να είναι µακροπρόθεσµη επιτρέπει ενίοτε και την 
οµαδοποίηση παιδιών διαφορετικής ηλικίας. Σε τέτοιες ευέλικτες µορφές 
διδασκαλίας, οι µαθητές καθορίζουν όχι µόνο τον ρυθµό µάθησης αλλά και το 
περιεχόµενο.  

Στο πλαίσιο αυτό, ο παραδοσιακός τρόπος αξιολόγησης των µαθητών 
εµφανίζεται ανεδαφικός, αφού τα αποτελέσµατα της µάθησης δεν αναφέρονται 
µόνο στην απόκτηση γνώσεων, αλλά και στην προσπάθεια, στη στρατηγική 
επίλυσης προβληµάτων, στην ικανότητα συνεργασίας, στην ανάπτυξη 
ενδιαφερόντων κ.ά. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 
στην άµεση επανατροφοδότηση του µαθητή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
µε συχνές γραπτές ή προφορικές αυτοαξιολογήσεις των µαθητών σε 
συνδυασµό µε εντατικές παρατηρήσεις από τον δάσκαλο, οι οποίες αποτελούν 
τη βάση για συζητήσεις µεταξύ µαθητών και δασκάλου. Γενικά, ο ρόλος του 
δασκάλου είναι περισσότερος συµβουλευτικός, οι µαθητές απευθύνονται προς 
αυτόν, προκειµένου να τους βοηθήσει και αν χρειάζεται να τους καθοδηγήσει 
(βλ. Κανάκης, Ι., 1987:154). Οι αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης 



πραγµατώνονται σε µεγάλο βαθµό στα πλαίσια της ανοιχτής µάθησης. ∆εν 
είναι τυχαίο το γεγονός, ότι σε εναλλακτικά σχολεία µε ανοιχτές µορφές 
µάθησης η περιγραφική αξιολόγηση έχει κατά κοινή οµολογία θετικά 
αποτελέσµατα. 

Από εµπειρικές έρευνες σε σχολεία µε ανοιχτές µορφές µάθησης 
προκύπτει µια εικόνα για τον µαθητή, µε αυξηµένη πρωτοβουλία και 
υπευθυνότητα, µεγαλύτερη ικανότητα για αυτοαξιολόγηση, σιγουριά για την 
προσωπική του αξία (Hopf, D., 1982:106). Εµπειρικές εκθέσεις διαπιστώνουν 
ότι οι µαθητές που εισήχθησαν από ανοιχτά σχολεία στη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση δεν παρουσιάζουν κενά στις δεξιότητες της ανάγνωσης της γραφής 
και στην αριθµητική. Γενικά στον "ακαδηµαϊκό" τοµέα δεν εµφανίζονται 
καθυστερήσεις, ενώ από την άλλη παρουσιάζεται η ανάγκη λήψης ιδιαίτερων 
µέτρων και µεθόδων, προκειµένου να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί στις 
νέες απαιτήσεις που εγείρουν αυτοί οι µαθητές (επιθυµία για ερωτήσεις, 
πειραµατισµό, ελευθερία κ.ά.) (ό.π., σ.105).  

Σε αντίθεση µε την παραδοσιακή διδασκαλία, στην οποία υπάρχουν 
αυστηρά προκαθορισµένοι στόχοι στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν 
όλοι οι µαθητές, µε την ίδια µέθοδο διδασκαλίας για όλους και την αξιολόγηση 
σύγκρισης, στις  µορφές ανοιχτής µάθησης ξεκινά κανείς από τα υλικά, τα 
µέσα και τις µεθόδους (βλ. Κανάκης, Ι., 1987:107 και 113), δηλαδή "από την 
υπεροχή και το επιθυµητό ορισµένων τρόπων µάθησης" (Hopf, D., 1982:104), 
τα οποία περιγράψαµε παραπάνω. Οι σκοποί είναι µάλλον αδροµερώς 
καθορισµένοι, µε πολλές παραλλαγές ανάλογα µε το σχολείο ή τον τόπο που 
είναι το σχολείο. 

Από εµπειρικές έρευνες για τις ανοιχτές µορφές µάθησης προκύπτει µια 
οµοιόµορφη εικόνα για τον δάσκαλο: εκτεταµένες συζητήσεις µε τα παιδιά σε 
ατοµική βάση ή σε οµάδες, σύντοµες και συχνές διαπροσωπικές σχέσεις µε 
πρωτοβουλία συνήθως των µαθητών, άµεση ικανοποίηση των µαθητικών 
αναγκών, παρώθηση των µαθητών, ώστε να αποφασίζουν µόνοι τους για την 
πορεία της µάθησης κ.ά. (βλ. Hopf, D., 1982:103). Σε σύγκριση µε δασκάλους 
από παραδοσιακά σχολεία παρατηρείται επίσης ότι στις ανοιχτές µορφές 
µάθησης επικρατεί µια έµµεση λεκτική συµπεριφορά από µέρους των 
δασκάλων, δηλαδή φανερά λιγότερες εντολές, λιγότερη κριτική και λιγότεροι 
δασκαλικοί µονόλογοι, περισσότερες ερωτήσεις που δηλώνουν αποδοχή, 
προτροπή, ενθάρρυνση κ.ά. Ως σηµαντική διαφορά θεωρείται ότι στο ανοιχτό 
σχολείο ο δάσκαλος λειτουργεί περισσότερο ως σύµβουλος µιας ή 
περισσοτέρων µικρών οµάδων, ενώ στο παραδοσιακό ο δάσκαλος διδάσκει 
κυρίως σε ολόκληρη την τάξη (ό.π., σ.102). 



 
 
 
 

2.8. Προϋποθέσεις µάθησης και απαιτήσεις επίδοσης 
 
Στην παραδοσιακή Παιδαγωγική, η οποία φαίνεται να επηρεάζει ακόµη 

και σήµερα πολλούς γονείς αλλά και εκπαιδευτικούς, επικρατεί η αντίληψη ότι 
ο µαθητής είναι ο κύριος υπεύθυνος για την πορεία της µάθησης του στο 
σχολείο. Με βάση αυτή την αντίληψη οι αποτυχίες και οι επιτυχίες ανάγονται 
κατά κανόνα στις ικανότητες και στην επιµέλεια του µαθητή. Το σύστηµα 
εξετάσεων και βαθµών εξαντλείται στην απλή διαπίστωση και αξιολόγηση των 
αποτελεσµάτων, αδιαφορώντας για το γεγονός ότι η αποτυχία πολλών 
µαθητών στο σχολείο ενδεχοµένως να οφείλεται και στην ανεπάρκεια των 
διδασκόντων, στην ακαταλληλότητα των σχολικών βιβλίων, στην αδυναµία 
παρακολούθησης του ρυθµού της διδασκαλίας, στη δυσκολία έκφρασης και 
επίλυσης των αποριών τους λόγω του µεγάλου αριθµού µαθητών, στην 
κοπιαστική, ανιαρή, άσκοπη και ανούσια σχολική εργασία, στην οικονοµική 
στέρηση και στην πολιτιστική πενία του µαθητή καθώς και σε ποικίλα 
προσωπικά του προβλήµατα που πνίγουν την όρεξη για µάθηση και για τα 
οποία το σχολείο συνήθως αδιαφορεί (Κασσωτάκης, Μ., 1995:432). 

Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο µε διαφορετικές αφετηρίες και κάθε 
µαθητής θέλει να νιώσει ότι µπορεί να αποδώσει κάπου, ότι µπορεί να 
παρουσιάσει καλές επιδόσεις και ταυτόχρονα να γίνει αποδεκτός στην οµάδα 
(βλ. Firnkes, H., 1984:241). Μία τέτοια εµπειρία ενδυναµώνει το παιδί και 
ενισχύει τη χαρά του για µάθηση και επιδόσεις. Ωστόσο, µία τέτοια εµπειρία 
βιώνεται από όλους τους µαθητές µόνο όταν λαµβάνονται υπόψη οι αρχικές 
προϋποθέσεις και στη συνέχεια οι απαιτήσεις του σχολείου προσαρµόζονται 
εξατοµικευµένα στον µαθητή. Από τη στιγµή που δεν υπάρχει µία ενιαία 
αφετηρία για όλους τους µαθητές στην τάξη δεν µπορεί και δεν πρέπει να 
υπάρξει και µία ενιαία για όλους πορεία µάθησης (Hopf, D., 1982:30).  

Οι διαφοροποιηµένες και εξατοµικευµένες απαιτήσεις προσφέρουν την 
απαραίτητη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή εµπειρία, ότι 
µπορεί να έχει επιδόσεις, ενώ αντίθετα οι σταθµισµένες απαιτήσεις 
απευθύνονται τελικά σε λίγους µαθητές στην τάξη, µε αποτέλεσµα να 
υπερφορτώνονται µερικοί και άλλοι να πλήττουν (Bartnitzky, H./Christiani, R., 
1987:14, Christiani, R./Meis, R., 1979:107/108).  



Οι µαθητές που υπερφορτώνονται και δεν µπορούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του µέσου όρου, δεν µπορούν επίσης να κατανοήσουν τη 
σχέση µεταξύ προσπάθειας και επιτυχίας. Η ετοιµότητα για προσπάθεια 
υποχωρεί, αφού δεν φέρνει επιτυχία, µε αποτέλεσµα οι συχνές αποτυχίες να 
οδηγούν σε µια αδιέξοδη κατάσταση, η οποία επιδρά αρνητικά στην 
ετοιµότητα για επιδόσεις, στο αυτοσυναίσθηµα και στη συµπεριφορά του 
µαθητή. Η περιορισµένη εµπιστοσύνη του παιδιού στον εαυτό του, το 
εµποδίζει τελικά να αναπτύξει όλες τις ικανότητές του (Bartnitzky, 
H./Christiani, R., 1987:15). Αλλά και οι µαθητές των οποίων η πρόοδος είναι 
πάνω του µέσω όρου της τάξης µένουν πάντα πίσω σε σχέση µε τις 
δυνατότητές τους περιµένοντας τους άλλους να προχωρήσουν.  

Η συνεχής µέτρηση και σύγκριση των επιδόσεων του µαθητή µε αυτές 
των συµµαθητών του και η συνακόλουθη κατάταξη σε µια ιεραρχική κλίµακα 
αντιφάσκουν στους παιδαγωγικούς στόχους της διδασκαλίας στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Όταν οι επιδόσεις του µαθητή µετρούνται µε βάση ένα σταθερό 
κριτήριο και ταυτόχρονα συγκρίνονται µε τις επιδόσεις των άλλων, τότε 
εκείνοι που τα καταφέρνουν πιο εύκολα δέχονται πάντα θετικές 
επανατροφοδοτήσεις. Αποτέλεσµα αυτής της διαδικασίας είναι η διάκριση σε 
"καλούς" και "αδύνατους"µαθητές, σε "επιτυχηµένους" και "αποτυχηµένους". 
Ακριβώς εκείνοι οι µαθητές που έχουν τη µεγαλύτερη ανάγκη για επιβεβαίωση 
και ενθάρρυνση "φεύγουν µε άδεια χέρια" (Firnkes, H., 1984:241).  
Επιπλέον, οι αδιαφοροποίητες απαιτήσεις επίδοσης εµποδίζουν την 

απόκτηση των βασικών γνωστικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων από όλους τους 
µαθητές. Κενά γνώσεων δεν επιτρέπουν την περαιτέρω συµµετοχή του παιδιού 
στο µάθηµα. Η διαπίστωση και η αξιολόγηση ελλιπών ή ανεπαρκών επιδόσεων 
του µαθητή δεν έχουν νόηµα στον βαθµό που δεν αποτελούν τις βάσεις πάνω 
στις οποίες θα στηριχτεί και θα συνεχιστεί η παραπέρα πορεία µάθησης. Οι 
ίδιες απαιτήσεις επίδοσης για όλους και ο παρεπόµενος σταθερός ρυθµός του 
µαθήµατος δεν παίρνουν υπόψη τις διαφορετικές δυνατότητες µάθησης και 
κατ΄επέκταση τις διαφορές στον χρόνο που χρειάζεται κάθε παιδί. Το σύνθηµα 
"σε όλους το ίδιο" µπορεί να δίνει άλλοθι για τη µετωπική διδασκαλία θα 
έπρεπε όµως να συµπληρωθεί µε το αίτηµα "στον καθένα το δικό του". Ίδιες 
απαιτήσεις από όλους ενισχύουν τις υπάρχουσες ανισότητες. 

Ωστόσο, προκειµένου η αξιολόγηση να αποκτήσει ένα αντισταθµιστικό 
ρόλο, για να µπορέσει δηλαδή ο δάσκαλος να διαµορφώσει τις απαιτήσεις 
επίδοσης σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε µαθητή και να 
διαφοροποιήσει τη διδασκαλία του πρέπει προηγουµένως να διαγνώσει τις 



αφετηρίες, τις προϋποθέσεις και γενικά τους παράγοντες που επιδρούν στην 
επίδοση του παιδιού στην τάξη. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και την επίδοση του µαθητή 
κατανέµονται στους εξής τοµείς: 
α. εξωσχολικό περιβάλλον, 
β. σχολικό περιβάλλον, 
γ. προσωπικότητα του παιδιού. 
Οι τοµείς αυτοί επηρεάζονται µε τη σειρά τους από µια άλλη οµάδα 

παραγόντων, τις υπάρχουσες κοινωνικές συνθήκες (π.χ. το εξωσχολικό 
περιβάλλον του παιδιού επηρεάζεται από οικονοµικά δεδοµένα, το κοινωνικό 
στάτους των γονέων κ.α.). Οι τρεις παραπάνω τοµείς δεν επιδρούν ανεξάρτητα 
στη σχολική επίδοση του παιδιού. Το εξωσχολικό και σχολικό περιβάλλον 
επηρεάζουν έµµεσα την προσωπικότητα και οι παράγοντες της 
προσωπικότητας καθορίζουν άµεσα τη σχολική µάθηση (βλ. Bartnitzky, 
H./Christiani, R., 1987:38-43 και Σιπητάνου, Α., 1992:17 κ.κ.). 

Ο κατάλογος των παραγόντων που επηρεάζουν τη µάθηση και την αγωγή 
στο σχολείο είναι αρκετά εκτενής και για αυτό είναι αδύνατο για τον δάσκαλο 
να εξετάσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συµπεριφορά του κάθε µαθητή 
χωριστά. Μέσα από τη συνειδητοποίηση της σύνθετης αλληλεπίδρασης αυτών 
των παραγόντων ο δάσκαλος µπορεί να προσδιορίζει αυτούς που εκείνος 
θεωρεί σηµαντικότερους και ανάλογα µε την συγκεκριµένη περίπτωση να τους 
εξετάζει. Μία βασική αρχή που πρέπει να διέπει αυτή την αναζήτηση του 
δασκάλου είναι: όσο πιο πολλά προβλήµατα µάθησης και συµπεριφοράς έχει 
το παιδί στο σχολείο, τόσο περισσότερο πρέπει να εντρυφήσει ο δάσκαλος στις 
προϋποθέσεις και στους παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη των 
ικανοτήτων του µαθητή.  

Μερικές από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό 
των παραγόντων και προϋποθέσεων µάθησης είναι οι εξής: 

(α) Σταθµισµένα τεστ: Για τις νοητικές ικανότητες του παιδιού θεωρούνται 
κατάλληλα τα τεστ ικανοτήτων και τα τεστ σχολικής επίδοσης. Τα πρώτα 
διαπιστώνουν συγκεκριµένες επιµέρους νοητικές ικανότητες όπως η οπτική 
αντίληψη, η αυτοσυγκέντρωση, το λεξιλόγιο, η γλωσσική σκέψη κ.α., ενώ τα 
δεύτερα εξακριβώνουν σχολικές ικανότητες και δεξιότητες σε ένα 
περιορισµένο τοµέα π.χ. ικανότητα ορθογραφίας, αρίθµησης, ανάγνωσης κ.α. 

(β) Παρατήρηση συµπεριφοράς: Ορισµένοι παράγοντες µπορούν να 
προσδιοριστούν µε την παρατήρηση της συµπεριφοράς του µαθητή στο 
σχολείο, όπως για παράδειγµα το είδος αλληλεπίδρασης µε την οµάδα, 
ιδιαίτερες προτιµήσεις του παιδιού, η σχέση µε τα πράγµατα κ.α. 



(γ) ∆ιάλογος µε τους γονείς: Μεταξύ των πολλών πλεονεκτηµάτων που 
αποφέρουν οι συναντήσεις και συζητήσεις γονέων και δασκάλων είναι και η 
πληροφόρηση του δασκάλου για την εξωσχολική συµπεριφορά του παιδιού, το 
οικογενειακό υπόβαθρο, τη µέχρι τώρα πορεία µάθησης κ.ά.π. 
Οι διαπιστωµένες προϋποθέσεις µάθησης σηµειώνονται στο παιδαγωγικό 

ηµερολόγιο ή στο δελτίο παρατήρησης του µαθητή. Η ερµηνεία των 
πληροφοριών τις οποίες καταγράφει ο δάσκαλος, οφείλει να στηρίζεται στην 
επίγνωση των παρακάτω αρχών: 

(α) Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη µάθηση και την συµπεριφορά του 
παιδιού στο σχολείο αλληλεξαρτώνται. Συχνά, ο ίδιος παράγοντας σε δυο 
διαφορετικά παιδιά οδηγεί σε αντίθετα αποτελέσµατα. 

(β) Η ερµηνεία των παραγόντων πρέπει να θεωρείται ως εξαγωγή 
υποθέσεων που γυρεύουν επαλήθευση. 

(γ) Οι παράγοντες µεταβάλλονται διαρκώς. 
(δ) Ο δάσκαλος αποτελεί ο ίδιος ένα παράγοντα µάθησης και για τον λόγο 

αυτό απαιτείται συνεχής αυτοέλεγχος της συµπεριφοράς του (Bartnitzky, 
H./Christiani, R., 1987:47). 

Ως διαγνωστικό µέσο για τη διαπίστωση της αρχικής κατάστασης 
µάθησης των παιδιών της πρώτης τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου 
χρησιµοποιείται στο Αµβούργο το "∆ελτίο παρατήρησης του µαθητή" (βλ. 
Ullrich, H./Wöbcke, M., 1981:164). Το δελτίο αυτό αναφέρεται σε νοητικές 
και µη προϋποθέσεις µάθησης και τρόπους συµπεριφοράς του µαθητή στους 
τοµείς: προσωπικότητα, κινητική (Motorik), ικανότητα αυτοσυγκέντρωσης, 
αντίληψη, γλωσσική ικανότητα και κατανόηση ποσοτήτων. Με το δελτίο αυτό 
συλλέγονται επίσης στοιχεία για τον τοµέα ενδιαφερόντων, τις σωµατικές 
ιδιαιτερότητες, την οικογενειακή κατάσταση και τον ελεύθερο χρόνο του 
παιδιού (πρβλ. Burk, K.-H., 1979:162).  

 
 

2.9. Έρευνες για την περιγραφική αξιολόγηση 
 

2.9.1. Έρευνες για την περιγραφική έκθεση του µαθητή 
 
Σε µια διαχρονική έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από το 1978 µέχρι 

το 1980 στο κρατίδιο της Βόρειας  Ρηνανίας - Βεσταφαλίας της Γερµανίας, 
εξετάστηκαν 1840 περιγραφικές εκθέσεις από τις τρεις πρώτες τάξεις 32 
∆ηµοτικών σχολείων (Scheerer, H./ Schmied, D./ Tarnai , Ch., 1985:175 κ.κ.). 



Η επιλογή των τάξεων έγινε µε τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι δυνατή από τους 
ερευνητές τόσο η διαχρονική όσο και η συγχρονική µελέτη των περιγραφικών 
εκθέσεων. Πιο συγκεκριµένα, σε 32 τάξεις ήταν δυνατή µια διαχρονική 
σύγκριση από την πρώτη έως την τρίτη τάξη, ενώ σε 63 τάξεις έγιναν 
συγχρονικές συγκρίσεις στην πρώτη και δεύτερη τάξη. Η έρευνα περιορίστηκε 
στον συµµετοχικό και κοινωνικό τοµέα και η ανάλυση περιεχοµένου των 
εκθέσεων υποστηρίχτηκε από ηλεκτρονικό υπολογιστή,  προκειµένου να 
συστηµατοποιηθούν τελικά οι εκφράσεις σε 22 κατηγορίες για τον κοινωνικό 
τοµέα και 24 για τον συµµετοχικό.  

Ο αριθµός των προτάσεων οι οποίες αναφερόταν στον κοινωνικό και 
συµµετοχικό τοµέα κυµαινόταν σε κάθε περιγραφική έκθεση από µία (1) έως 
εννέα (9).  Παρατηρήθηκε µια σηµαντική ελάττωση του αριθµού των 
προτάσεων ανά ενδεικτικό από την πρώτη στη δεύτερη τάξη, καθώς και στα 
ενδεικτικά των τάξεων στις οποίες εφαρµοζόταν η νέα µορφή αξιολόγησης για 
δεύτερη συνεχή χρονιά. Ενώ µερικές κατηγορίες εµφανίζόνται στα 2/3 περίπου 
των ενδεικτικών, όπως για παράδειγµα η κατηγορία "ενεργητική συµµετοχή 
στη διδασκαλία", άλλες κατηγορίες συναντώνται πολύ σπάνια, και είναι αυτές 
οι κατηγορίες που δεν αναφέρονται καθόλου στις κατευθυντήριες οδηγίες 
διατύπωσης περιγραφικών εκθέσεων, που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας για 
να βοηθηθούν οι δάσκαλοι (ό.π., σ.184). Με άλλα λόγια, οι δάσκαλοι 
στηρίχτηκαν ουσιαστικά κατά τη σύνταξη των εκθέσεων στις κατηγορίες 
περιεχοµένου που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, ακόµη και όταν µετά από 
δυο χρόνια εφαρµογής του νέου µέτρου εκδόθηκε άλλη εγκύκλιος που 
καλούσε τους δασκάλους να µη χρησιµοποιούν τα δείγµατα του υπουργείου, 
αλλά να εκφράζουν τις αξιολογήσεις τους σε ελεύθερη µορφή (ό.π.). 

Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι µόνο ένα πολύ µικρό µέρος των 
ενδεικτικών περιέχει αποκλειστικά κανονιστικές προτάσεις µε τη µορφή των 
εκκλήσεων ή µε αναφορές στην εξέλιξη του µαθητή: "το µεγαλύτερο ποσοστό 
των εκφράσεων (γύρω στο 96%) είναι περιγραφικές και µάλιστα ως επί το 
πλείστον θετικές" (ό.π., σ.187). Από την περιγραφή της συµπεριφοράς των 
µαθητών στις περιγραφικές εκθέσεις προκύπτει, σύµφωνα µε τους ερευνητές, η 
εικόνα του "καλού µαθητή", ο οποίος "συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα", αλλά 
"είναι ήσυχος", "δεν χρειάζεται τη συνεχή παρουσία του δασκάλου", "δείχνει 
πάντα ενδιαφέρον και εργάζεται αυτόνοµα, µε επιµονή και προσοχή χωρίς να 
αποσπάται από τις εργασίες του" και "είναι διαλλακτικός και ενταγµένος στην 
οµάδα ". Ένας τέτοιος µαθητής είναι ο "ιδανικός σύντροφος" για µια 
δασκαλοκεντρική διδασκαλία, η οποία χαρακτηρίζεται από τη µετωπική 
οργάνωση και την ατοµική εργασία (ό.π., σ.189). Ως ποιο βαθµό µια τέτοια 



διαπίστωση συνάδει µε την αντίληψη για ένα παιδοκεντρικό σχολείο ή µε άλλα 
λόγια, κατά πόσο έχει διαφοροποιηθεί η κατάσταση από το προηγούµενο 
σύστηµα µε τους βαθµούς που απαιτούσε ένα πρόθυµο και προσαρµοστικό 
µαθητή, παραµένει ένα ανοιχτό ερώτηµα. Ωστόσο, στον βαθµό που οι 
περιγραφικές εκθέσεις αντικατοπτρίζουν τον τρόπο εργασίας του δασκάλου 
στην τάξη, φαίνεται ότι οι παραδοσιακοί σκοποί και µορφές οργάνωσης της 
διδασκαλίας δεν χάνουν τη σηµασία τους µε την εισαγωγή περιγραφικών 
ενδεικτικών. 

Συνοψίζοντας οι συγγραφείς τις απόψεις τους καταλήγουν στο 
συµπέρασµα, ότι ο σηµαντικότερος στόχος της µεταρρύθµισης, η 
εξατοµικευµένη και προσανατολισµένη στην εξέλιξη κάθε µαθητή 
παρατήρηση και αξιολόγηση του συµµετοχικού και κοινωνικού τοµέα δεν 
φαίνεται να πραγµατώνεται στα ενδεικτικά που εξετάστηκαν. Όχι η 
προσωπικότητα του µαθητή, αλλά αυτή του δασκάλου καθορίζει την επιλογή  
και τον συνδυασµό των κατηγοριών συµπεριφοράς οι οποίες καταγράφονται 
στις εκθέσεις. ∆ιαφοροποιεί βέβαια ο δάσκαλος µεταξύ των µαθητών του, 
αλλά κάθε φορά µόνο στα πλαίσια των σκοπών που είναι για αυτόν 
σηµαντικοί, και των οποίων η επιλογή καθορίζεται και από µεταβλητές της 
προσωπικότητας, όπως η υπηρεσιακή ηλικία και το φύλο. Σύµφωνα µε τους 
ερευνητές, µόνο µια σύγκριση µε άλλα ενδεικτικά του ίδιου δασκάλου θα 
βοηθούσε τους γονείς να κατανοήσουν, τι είναι σπουδαίο για αυτόν.  

Τέλος, στο ερώτηµα αν µετά από όλα αυτά θεωρείται η µεταρρύθµιση 
αποτυχηµένη, οι ερευνητές απαντούν αρνητικά, αφού η έρευνα τους 
ασχολήθηκε µόνο µε ένα µικρό µέρος και δεν εξέτασαν την επίδραση της 
κατάργησης των βαθµών στην αυτοσυνείδηση των µαθητών και στη 
διαµόρφωση του κλίµατος της τάξης. Εξάλλου, όπως υποστηρίζουν, "στον 
τοµέα των επιδόσεων σίγουρα δεν είναι οι ελλείψεις τόσο επιβαρυντικές" (ό.π., 
σ.194/195). 

 
Η σχέση µεταξύ της αυτοαξιολόγησης του δασκάλου και της 

αξιολόγησης του µαθητή από τον δάσκαλο αποτέλεσε αντικείµενο έρευνας, 
µέσα από ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 450 περιγραφικών εκθέσεων για τον 
µαθητή στις δυο πρώτες τάξεις τριών ∆ηµοτικών σχολείων, καθώς και από 
συνεντεύξεις δασκάλων και γονέων (Benner, D./ Ramseger, H., 1985:150 κ.κ.). 
Τελικά όµως, αυτή η σχέση µεταξύ αξιολόγησης του µαθητή και αξιολόγησης 
του δασκάλου δεν φαίνεται να εµφανίζεται σε κανένα σηµείο της έρευνας. 

Η ποσοτική ανάλυση των εκθέσεων έδειξε ότι, ως προς τους τοµείς 
µάθησης στα διάφορα µαθήµατα, οι περισσότερες αναφορές των δασκάλων 



ήταν σχετικές µε το µάθηµα της Γλώσσας, ενώ στα Μαθηµατικά υπήρχε 
συνήθως µία αναφορά από τον δάσκαλο. Στη Μελέτη Περιβάλλοντος και τη 
Φυσική Αγωγή γινόταν συχνές αναφορές, ενώ στα Θρησκευτικά καθόλου.   

Ως προς την ποιότητα των περιγραφικών εκθέσεων από παιδαγωγική 
σκοπιά, οι συγγραφείς καταλήγουν σε µια τυπολογία των ενδεικτικών µε 
τέσσερις διαφορετικούς ιδεατούς τύπους:  

• το κανονιστικό ενδεικτικό,  
• το "ωραίο",  
• το περιγραφικό και  
• το ενδεικτικό που προσανατολίζεται παιδαγωγικά στην περιγραφή της 
εξέλιξης του µαθητή.  
Στο κανονιστικό ενδεικτικό ο µαθητής αξιολογείται µε νόρµες 

συµπεριφοράς και µάθησης οι οποίες τίθενται εξωτερικά, δηλαδή ανεξάρτητα 
από την προσωπικότητά του. "Οι στόχοι της αξιολόγησης -και της 
διδασκαλίας- καθορίζονται ανεξάρτητα από το κάθε παιδί χωριστά" (ό.π., 
σ.156). Ο µαθητής µπορεί να ανταποκρίνεται λίγο ή πολύ στις νόρµες του 
δασκάλου, παραµένει όµως "αντικείµενο της αξιολόγησης όπως επίσης και 
αντικείµενο της διδασκαλίας" (ό.π.). Αυτή η διάσταση της επιτυχίας ή 
αποτυχίας του µαθητή ως προς συγκεκριµένα εξωτερικά κριτήρια επιτρέπει και 
την "ανάγνωση" "κρυφών βαθµών" στις κανονιστικού τύπου περιγραφικές 
εκθέσεις, ενώ εκφράσεις για τις δυνατότητες µάθησης και την προσπάθεια που 
κατέβαλε ο µαθητής δεν αναφέρονται καθόλου (ό.π., σ.158). 

Το "ωραίο" ενδεικτικό εµπεριέχει και αυτό νόρµες οι οποίες 
χαρακτηρίζονται από πλουραλισµό, αλλά αυτό που βασικά επιδιώκει είναι η 
ανάδειξη των θετικών σηµείων του µαθητή. Παράλληλα, οι ελλιπείς επιδόσεις 
του µαθητή µετεγγράφονται µε ένα θετικό τρόπο (ό.π., σ.159). Το αποτέλεσµα 
αυτής της διαπίστωσης έγινε εµφανές, όταν οι δάσκαλοι κλήθηκαν να 
αναγνωρίσουν τις εκθέσεις που είχαν οι ίδιοι γράψει τέσσερις µήνες πριν. 
Εκτός από ένα, κανείς δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσει τα ενδεικτικά που είχε 
συντάξει. Ακόµη και µετά την ενηµέρωση των δασκάλων για τα ενδεικτικά 
που είχαν συντάξει οι ίδιοι, αδυνατούσαν να αναγνωρίσουν σε ποιο µαθητή 
τους αναφέρεται το κάθε ενδεικτικό. Η πληροφοριακή αξία αυτού του τύπου 
των ενδεικτικών είναι πολύ µικρή και συχνά "υποβάλλεται το συναίσθηµα 
όταν διαβάσει κανείς έστω ένα, ότι τα γνωρίζει ήδη όλα" (ό.π., σ.162). Είναι 
επίσης χαρακτηριστικό, ότι το ενδεικτικό ενός αδύνατου µαθητή το οποίο 
δόθηκε στα πλαίσια της έρευνας σε γονείς διαφορετικού µορφωτικού επιπέδου 
και σε δασκάλους ερµηνεύτηκε µε εντελώς διαφορετικούς τρόπους: ο µαθητής 
αξιολογήθηκε ως "καλός", ως "µέτριος" και ως "κακός". Οι συγγραφείς 



επισηµαίνουν, ότι οι γονείς "αδύνατων" µαθητών που δεν έχουν στενές επαφές 
µε το σχολείο βρίσκονται προ εκπλήξεως όταν τα παιδιά τους παίρνουν κακούς 
βαθµούς στην τρίτη τάξη του ∆ηµοτικού Σχολείου (ό.π.). 

Σε αντίθεση µε το "ωραίο" ενδεικτικό, το περιγραφικό επιδιώκει να 
απεµπολήσει εντελώς τις όποιες εξωραϊστικές τάσεις, δεν θέτει µόνο 
εξωτερικές νόρµες αξιολόγησης του µαθητή, αλλά καθορίζει τις υποχρεώσεις 
και τις δυνατότητες επίδοσης και από την πορεία εξέλιξης του µαθητή (ό.π., σ. 
164). Περιγράφει ρεαλιστικά -χωρίς να απαξιώνει- την κατάσταση του µαθητή 
όπως ακριβώς ήταν στην τάξη, καταδείχνοντας και τις υπάρχουσες αδυναµίες 
(ό.π., σ.165). Αν και οι συγγραφείς στην αρχή της έρευνας τους κατατάσσουν 
τις κανονιστικές και "ωραίες" περιγραφικές εκθέσεις αρνητικά, ενώ 
προκρίνουν τους δυο άλλους τύπους, υποστηρίζουν ότι "και το περιγραφικό 
ενδεικτικό είναι παιδαγωγικά λειψό" (ό.π.), αφού δεν επεκτείνεται και στην 
προσπάθεια του δασκάλου ή στην εξέλιξη της διδασκαλίας και µάθησης.  

Ο τελευταίος ιδεατός τύπος ενδεικτικού προσανατολίζεται στην 
καταγραφή της εξέλιξης του µαθητή και υπερτερεί όλων των άλλων για τους 
εξής λόγους: 

• καταγράφει εµπεριστατωµένα την πορεία εξέλιξης του µαθητή µε 
λεπτοµερείς περιγραφές των διαδικασιών µάθησης και αλληλεπίδρασης. 
Καταγράφει διαδικασίες και δεν αξιολογεί µόνο τα αποτελέσµατα της 
προσπάθειας του µαθητή,  

• επιδιώκει να αναδειχτεί η αλληλεξάρτηση της συµµετοχικής και 
κοινωνικής συµπεριφοράς, καθώς και της συµπεριφοράς στον τοµέα των 
επιδόσεων µέσα από τη µεθοδική και θεµατική σύνδεση και των τριών τοµέων 
µεταξύ τους, 

• περιγράφει τις καταστάσεις µάθησης των παιδιών ως "καταστάσεις 
ζωής" και υπογραµµίζει έτσι "την ευθύνη του σχολείου να προετοιµάζει 
τέτοιες καταστάσεις", 

• αντανακλά µια µορφή διδασκαλίας η οποία υποβάλλει τον δάσκαλο 
στην υποχρέωση για προσωπική στράτευση υπέρ της ατοµικότητας του 
παιδιού. Ενθαρρύνει µέσα από την περιγραφή µιας πράξης, η οποία έχει ήδη 
ενισχυθεί στην τάξη (ό.π., σ.165/166).  

Τελικά, φαίνεται ότι οι τέσσερις παραπάνω τύποι ενδεικτικών 
αντανακλούν την εκάστοτε παιδαγωγική αντίληψη περί διδασκαλίας και 
αξιολόγησης του µαθητή. Στο κανονιστικό ενδεικτικό διαπιστώνεται ένας 
προσανατολισµός στον παραδοσιακό ορισµό της επίδοσης, δηλαδή στο τελικό 
προϊόν, στο αποτέλεσµα µόνο της προσπάθειας του µαθητή. Το "ωραίο" 
ενδεικτικό αντανακλά µια τάση αποφυγής συγκρούσεων µε τους γονείς, οι 



οποίοι δεν πληροφορούνται επακριβώς για τις επιδόσεις των παιδιών τους. 
Περιγραφικό ενδεικτικό γράφουν οι δάσκαλοι εκείνοι που λαµβάνουν υπόψη 
και παρατηρούν την εξατοµικευµένη πρόοδο και την προσπάθεια του µαθητή. 
Τέλος, το ενδεικτικό που προσανατολίζεται στην εξέλιξη του µαθητή εµφανίζει 
τον δάσκαλο, του οποίου η αξιολόγηση για τον µαθητή αντανακλά τη δική του 
παιδαγωγική σύλληψη της διδασκαλίας και της αγωγής στο σχολείο. Οι 
τελευταίοι δυο τύποι ανταποκρίνονται περισσότερο στον παιδαγωγικό ορισµό 
της επίδοσης. 

 
Σε άλλη έρευνα µελετήθηκαν 47 περιγραφικές εκθέσεις από τις δυο 

πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου µε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση 
περιεχοµένου (Haußer, K., 1991:348-359). Το ενδιαφέρον του ερευνητή 
επικεντρώθηκε στο ερώτηµα, "κατά πόσο µπορεί η περιγραφική αξιολόγηση 
να είναι ως επί το πλείστον δίκαιη για την προσωπικότητα του µαθητή" (ό.π., 
σ.349). Για τη διερεύνηση της παραπάνω πρότασης χρησιµοποιήθηκαν 
τέσσερα ψυχολογικά κριτήρια ανάλυσης του περιεχοµένου των περιγραφικών 
εκθέσεων.  

Το πρώτο κριτήριο αναφέρεται στην περιγραφή τρόπων συµπεριφοράς 
του µαθητή σε συγκεκριµένες καταστάσεις, θεωρείται παιδαγωγικά θεµιτό, 
αφού προσανατολίζεται σε διαδικασία, εµφανίζεται συνήθως µε τη χρήση 
ρηµάτων και επιρρηµάτων και αντιδιαστέλλεται προς την περιγραφή στατικών 
χαρακτηριστικών του µαθητή, στην οποία υπερτερούν επίθετα και ουσιαστικά 
(π.χ. "ο επιθετικός µαθητής", "το ζωηρό παιδί") (ό.π., σ.350). Ένα δεύτερο 
κριτήριο ανάλυσης περιεχοµένου ήταν η συχνότητα εµφάνισης περιγραφικών 
προτάσεων που αναφέρονταν σε καταστάσεις αλληλεπίδρασης στην τάξη, σε 
σχέση µε τον αριθµό των προτάσεων που είχαν µια "ατοµικιστική" χροιά (ό.π., 
σ.351). Η σχέση µεταξύ εκφράσεων προσανατολισµένων στην περιγραφή της 
εξέλιξης του µαθητή στη διάρκεια του σχολικού έτους από τη µία και 
εκφράσεων µε στερεότυπα ή "άχρονες ιδιότητες του µαθητή" από την άλλη, 
αποτέλεσε το τρίτο κριτήριο στην ανάλυση περιεχοµένου. Τέλος, 
διερευνήθηκε ο αριθµός των προτάσεων που είχαν συµβουλευτικό χαρακτήρα 
για τον µαθητή, συστάσεις για τη βελτίωση της διαδικασίας µάθησης, σε σχέση 
µε τις υπόλοιπες προτάσεις (ό.π., σ.352). 

 Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι η περιγραφή της 
συµπεριφοράς των µαθητών σε συγκεκριµένες καταστάσεις -µε τη χρήση 
ρηµάτων στις προτάσεις- κυριαρχούσε σε όλες τις εκθέσεις, ενώ περιγραφές 
στατικών ιδιοτήτων των µαθητών ήταν µάλλον οι εξαιρέσεις (ό.π., σ.353). Το 
ποσοστό περιγραφής κοινωνικών αλληλεπιδράσεων -εκτός από τέσσερις 



ακραίες καταστάσεις- κυµαινόταν από 10 έως 50% των προτάσεων και 
κρίνεται παραδεκτό από τον ερευνητή (ό.π., σ.354). Όσον αφορά τα δυο άλλα 
κριτήρια, τα αποτελέσµατα δεν χαρακτηρίζονται ως ενθαρρυντικά, αφού πάνω 
από το 90% των προτάσεων στα ενδεικτικά καταγράφουν ιδιότητες του 
µαθητή "χωρίς χρονική συνάφεια, έτσι ώστε να εµφανίζονται ως µη 
επιδεκτικές αλλαγών" (αντίστοιχα το ποσοστό εκφράσεων για την πορεία 
εξέλιξης είναι κάτω του 10%), ενώ στις περισσότερες από τις µισές εκθέσεις 
δεν αναφέρονται µέτρα υποστήριξης και  συστάσεις προς τον µαθητή: 
"∆ιαπιστώνουν αλλά δε συµβουλεύουν" (ό.π., σ.356).  

 
Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας- 

Βεστφαλίας στη Γερµανία εξετάστηκαν 110 περιγραφικές εκθέσεις 14 
δασκάλων της πρώτης τάξης, όταν το µέτρο της περιγραφικής αξιολόγησης 
ήταν ακόµη στο αρχικό στάδιο εφαρµογής του (Schmack, E., 1979:130 κ.κ. και 
1978:233-253). Αντικείµενο της έρευνας αποτέλεσαν επίσης οι καταγραµµένες 
σηµειώσεις των δασκάλων στις συζητήσεις µε τους γονείς κατά την παράδοση 
των εκθέσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς και οι απόψεις των 
γονέων για τη νέα µορφή των ενδεικτικών.  

Τα πρώτα γενικά συµπεράσµατα που συνάγει ο Ε. Schmack από την 
έρευνα αυτή είναι η ευσυνειδησία των δασκάλων στην καταγραφή των 
παρατηρήσεών τους, η συµµόρφωσή τους στις οδηγίες διατύπωσης που είχε 
στείλει το Υπουργείο Παιδείας και η συντοµία των εκθέσεων (Schmack , E., 
1979:130). Σύµφωνα µε τις οδηγίες του υπουργείου η αξιολόγηση των 
µαθητών στις περιγραφικές εκθέσεις περιλαµβάνει τρεις τοµείς: τον κοινωνικό, 
το συµµετοχικό και τους τοµείς µάθησης Γλώσσα και Μαθηµατικά.  

Οι περιγραφικές εκθέσεις, οι οποίες µελετήθηκαν, περιελάµβαναν κατά 
µέσο όρο 100 λέξεις η καθεµιά µε όρια διακύµανσης από 60 έως 190 λέξεις 
ανά έκθεση. Η ποιότητα των εκθέσεων ήταν ανεξάρτητη της έκτασης, αφού η 
πλειονότητα των σύντοµων εκθέσεων περιείχε σαφείς αναφορές και 
περιγραφές των προς αξιολόγηση τοµέων. Στον κοινωνικό τοµέα υπήρχαν 
συνήθως 3-4 αναφορές, στον συµµετοχικό περισσότερες ενώ στους τοµείς 
µάθησης οι διαπιστώσεις ήταν πιο εκτεταµένες και διαφοροποιηµένες. Μόνο 
σε 13 από τα 110 ενδεικτικά  υπήρχαν αναφορές για επιδόσεις σε άλλους 
τοµείς µάθησης εκτός των Μαθηµατικών και της Γλώσσας (π.χ. Θρησκευτικά, 
Μελέτη Περιβάλλοντος, Γυµναστική κ.α.) (ό.π., σ.131/132).  

Οι διατυπώσεις των δασκάλων ήταν γραµµένες σε κατανοητή για τους 
γονείς γλώσσα, χωρίς δύσκολες επιστηµονικές - διδακτικές ή µεθοδολογικές 
εκφράσεις, ενώ ο τόνος που κυριαρχούσε στις περισσότερες εκθέσεις είχε 



ενθαρρυντικό και επιβεβαιωτικό για τον µαθητή χαρακτήρα. Στον κοινωνικό 
τοµέα οι αναφορές του δασκάλου επεδίωκαν ως επί το πλείστον την ανάδειξη 
των θετικών σηµείων για κάθε µαθητή, ώστε να υποστηριχτεί η εξέλιξή του 
και να ενισχυθούν οι θετικές στάσεις (ό.π., σ.132).  

Με βάση σηµειώσεις πρωτοκόλλου οι οποίες καταχωρήθηκαν κατά τη 
διάρκεια των συζητήσεων µε τους γονείς στην παράδοση των ενδεικτικών στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς, κατεγράφησαν οι απόψεις των γονέων για τη νέα 
µορφή αξιολόγησης χωρίς βαθµούς αλλά και η γνώµη τους για την 
περιγραφική έκθεση του παιδιού τους. Θετικά προσκείµενοι στην περιγραφική 
µορφή αξιολόγησης ήταν το 60,9%  των γονέων, η πλειοψηφία των οποίων 
είχε παιδιά µε µεσαίες επιδόσεις. Ένα ποσοστό 20,9%  των γονέων δεν πήρε 
θέση στο νέο µέτρο, ενώ σχετικά λίγοι γονείς δήλωσαν επιφυλακτικοί (4,5% ). 
Ακόµη, είναι αξιοσηµείωτο ότι 10,3% των γονέων, των οποίων τα παιδιά 
πήραν ένα "καλό"  ενδεικτικό, δήλωσαν ότι προτιµούν τους βαθµούς από την 
περιγραφική µορφή αξιολόγησης. Τέλος, ένα πολύ µικρό ποσοστό γονέων 
(0,9%)  είχε µια ξεκάθαρα αρνητική θέση για το νέο µέτρο (ό.π., σ.139). 

Η παράθεση χαρακτηριστικών παραδειγµάτων από τα πρωτόκολλα 
συζητήσεων  µε τους γονείς είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και -ως προς τα 
αρνητικά σηµεία- συµπυκνώνεται στις παρακάτω µεµονωµένες απαιτήσεις των 
γονέων προς το δάσκαλο: 

• "µετάφραση" της περιγραφικής έκθεσης σε βαθµούς, 
• πληροφόρηση των αδύνατων σηµείων του παιδιού τους, τα οποία δεν 

 υπήρχαν στην περιγραφική έκθεση, 
• σύγκριση των επιδόσεων του παιδιού τους µε αυτές των συµµαθητών 

 του, 
• σαφή περιγραφή των αρνητικών στοιχείων της παιδικής συµπεριφοράς 
• συνδυασµό περιγραφικής έκθεσης και βαθµολογίας (ό.π., σ.140). 
Τα θετικά σηµεία που αναγνώρισαν οι γονείς στο νέο τρόπο αξιολόγησης 

είναι:  
• η επιβεβαίωση των δικών τους παρατηρήσεων 
• η ακρίβεια έκφρασης των περιγραφικών εκθέσεων 
• πιο ανθρώπινη µορφή ενηµέρωσης 
• η µεγαλύτερη πληρότητα πληροφόρησης σε σχέση µε τους βαθµούς 
• η αξιολόγηση της περιγραφής του κοινωνικού και συµµετοχικού 

 τοµέα 
• απαίτηση για εφαρµογή του µέτρου και στις επόµενες τάξεις (ό.π.). 
Ο ερευνητής συµπεραίνει ότι η περιγραφική έκθεση "οδηγεί γενικά σε 

ένα εντατικό διάλογο µεταξύ σχολείου και οικογένειας" (ό.π., σ.141), ενώ από 



την άλλη, επισηµαίνει την ανάγκη εξασφάλισης και βελτίωσης των 
διαγνωστικών µέσων, ώστε να βελτιωθεί ακόµη περισσότερο η πληροφοριακή 
αξία των εκθέσεων (ό.π., σ.146). Καταλήγοντας, τονίζει ότι "µια πρόγνωση δεν 
είναι ακόµη σήµερα δυνατή, αν τα νέα µέτρα για τα ενδεικτικά συµβάλλουν 
ώστε να καταργηθούν ή τουλάχιστον να σχετικοποιηθούν µακροπρόθεσµα τα 
'σχολικά σύνδροµα' και το 'άγχος των επιδόσεων' στο ∆ηµοτικό Σχολείο και να 
γίνει περισσότερο ανθρώπινη η πρώτη µόρφωση και αγωγή των παιδιών" 
(ό.π.). 

 
Σε εµπειρική έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε µε ποσοτική και 

ποιοτική ανάλυση περιεχοµένου 272 περιγραφικών εκθέσεων εξετάστηκε ως 
ποιο βαθµό ανταποκρίνονται οι εκθέσεις αυτές στις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις που συνδέονται µε την περιγραφική αξιολόγηση (βλ. Elbing, 
E./Buschmann, St., 1985). Από τα ευρήµατα της έρευνας προκύπτει, ότι στις 
περιγραφικές εκθέσεις εµφανίζονται εκφράσεις, όχι µόνο για αποτελέσµατα 
της µάθησης και εκτιµήσεις της επίδοσης, αλλά και πληροφορίες για τις 
προϋποθέσεις µάθησης, τα κίνητρα, την κοινωνική συµπεριφορά στην τάξη, τα 
ατοµικά ενδιαφέροντα, ιδιαιτερότητες του τρόπου εργασίας του µαθητή κ.ά. 
(ό.π., σ.26). Επειδή η καταγραφή των πληροφοριών αυτών προϋποθέτει τη 
συνεχή παρατήρηση του µαθητή από τον δάσκαλο, οι ερευνητές καταλήγουν 
στο συµπέρασµα ότι η υποχρέωση των δασκάλων να συντάσσουν 
περιγραφικές εκθέσεις, κατά κάποιο τρόπο συµβάλλει σε µια περισσότερο 
ολόπλευρη και συστηµατική παρατήρηση του µαθητή σε σύγκριση µε την 
παραδοσιακή αξιολόγηση µε βαθµούς. Ωστόσο, οι διατυπώσεις για το επίπεδο 
των επιδόσεων καταλαµβάνουν το 50% των περιγραφικών εκθέσεων, ενώ οι 
υπόλοιπες εκφράσεις για την κοινωνική και συµµετοχική συµπεριφορά του 
µαθητή έχουν και αυτές ως άξονα την ανταπόκριση του µαθητή στις 
απαιτήσεις επίδοσης του αναλυτικού προγράµµατος. Η παραµέληση 
καταγραφής χαρακτηριστικών, ικανοτήτων και συµπεριφορών ανεξάρτητων 
της επίδοσης εκλαµβάνεται από τους ερευνητές ως ένα "έλλειµµα" των 
περιγραφικών εκθέσεων (ό.π.).  

Από την άλλη διαπιστώθηκε ότι στις εκθέσεις γίνονται αναφορές όχι 
µόνο στα αποτελέσµατα µάθησης αλλά και στην πορεία εξέλιξης του µαθητή. 
Οι εκφράσεις για την εξέλιξη της µάθησης περιλαµβάνονται µόνο στο 1/4 των 
περιγραφικών εκθέσεων (ό.π., σ.28). Σε σύγκριση µε τους βαθµούς το 
δεδοµένο αυτό θεωρείται µια πρόοδος, όµως η εστίαση της προσοχής του 
δασκάλου στο αποτέλεσµα της επίδοσης στην πλειοψηφία των εκθέσεων δεν 
θεωρείται ικανοποιητική (ό.π.). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρηµα, σύµφωνα 



µε το οποίο η έµφαση στην περιγραφή της εξελικτικής πορείας µάθησης και 
όχι του αποτελέσµατος παρουσιάζεται µε µεγαλύτερη συχνότητα στους 
αδύνατους µαθητές από ότι στους καλούς ή τους µέτριους (ό.π., σ.29). 
Παρόµοια, εµφανίζεται και µια τάση πιο διαφοροποιηµένων εκφράσεων για τις 
επιδόσεις των αδύνατων µαθητών (ό.π., σ.31).  

Γενικά, η περιγραφή των επιδόσεων δεν εµφανίζεται ως ένας κατάλογος 
µε ελλείψεις και αδυναµίες, αλλά οι δυσκολίες αντιµετωπίζονται µε 
συγκεκριµένο και διαφοροποιηµένο τρόπο στη βάση δυο διαφορετικών 
στρατηγικών. Από τη µια, διατυπώνεται λεπτοµερώς το πρόβληµα και 
ταυτόχρονα αναφέρονται τα βήµατα προόδου που µπορούν να επιτευχθούν και 
από την άλλη υποδεικνύονται τρόποι και οδηγίες για την υπέρβαση των 
δυσκολιών.  

Στις µισές περίπου εκθέσεις αναφέρονται δυσκολίες των µαθητών σε 
σχέση µε τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράµµατος (ό.π., σ.32). Σε πολύ 
λίγες περιπτώσεις (12%) υπήρχαν αναφορές για τις αιτίες των προβληµάτων 
µάθησης, φαινόµενο όµως που οι ερευνητές θεωρούν αναµενόµενο. Η 
κατηγοριοποίηση των αιτιών επίδοσης στις περιγραφικές εκθέσεις προκύπτει 
έµµεσα από τις οδηγίες που δίνει στο µαθητή ή από τις αναφορές στη 
συµπεριφορά και τον χαρακτήρα του µαθητή. Η κυρίαρχη τάση είναι να 
αποδίδονται συχνότερα οι αιτίες για µια επίδοση σε σταθερές ιδιότητες του 
µαθητή (ό.π., σ.33).  

Ένα ακόµη σταθερό χαρακτηριστικό όλων των εκθέσεων είναι η 
προσπάθεια των δασκάλων να τις συντάξουν µε τρόπο θετικό για τον µαθητή 
(ό.π., σ.34). Γενικά διαπιστώνεται, ότι οι εκθέσεις είναι µε τέτοιο τρόπο 
γραµµένες, ώστε να επιβεβαιώνεται ο µαθητής, να ενθαρρύνεται και να 
ενδυναµώνεται ως προς τα κίνητρα µάθησης και τις επιδόσεις του (ό.π.). Παρά 
ταύτα, σύµφωνα µε τους ερευνητές, οι εκθέσεις προσφέρουν σε ικανοποιητικό 
βαθµό λεπτοµερή πληροφόρηση στους γονείς σχετικά µε τις δυνατότητες του 
µαθητή αλλά και τις δυσκολίες, τις ελλείψεις και τα κενά που παρουσιάζει. 
Είναι γραµµένες σε απλή και κατανοητή γλώσσα χωρίς επιστηµονικούς όρους 
και ξενικές λέξεις (Elbing, E./Buschmann, St., 1985:23). 

 
Σε εµπειρική έρευνα που περιελάµβανε 60 ∆ηµοτικά σχολεία αναλύθηκε 

το περιεχόµενο 1423 περιγραφικών εκθέσεων από την πρώτη έως την τέταρτη 
τάξη και διερευνήθηκαν οι στάσεις 237 δασκάλων και 2653 γονέων2 για την 
περιγραφική µορφή αξιολόγησης (Schmidt, H.J., 1987:228 κ.κ.).  

                                           
2Για τα αποτελέσµατα της έρευνας ως προς τις απόψεις δασκάλων και γονέων βλ. στο επόµενο, 
σχετικό µε το θέµα κεφάλαιο. 



Οι περιγραφικές εκθέσεις θα έπρεπε -σύµφωνα µε την εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας- να χωρίζονται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος 
καταγράφεται ο συµµετοχικός τοµέας (αυτονοµία του µαθητή, επιµονή, 
ακρίβεια εκτέλεσης εργασιών κ.ά.), στο δεύτερο οι ικανότητες, τα ενδιαφέροντα 
και οι δεξιότητες και στο τρίτο οι επιδόσεις στα διάφορα µαθήµατα. Με βάση 
αυτούς τους τρεις τοµείς επιδιώχτηκε η ανάλυση των περιγραφικών εκθέσεων, 
από την οποία προκύπτουν τα εξής: 

(α)  Αναφορές για τον συµµετοχικό τοµέα υπάρχουν σε όλες σχεδόν τις 
περιγραφικές εκθέσεις. Οι διατυπώσεις των δασκάλων στον τοµέα αυτό είναι 
ως επί το πλείστον αδιαφοροποίητες, σχηµατικές και σε µεγάλο ποσοστό κατά 
λέξη αντιγραφή των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου. 

(β)  Ως προς τον τοµέα ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του 
µαθητή ο ερευνητής διαπιστώνει ότι οι εκφράσεις σε συγκεκριµένα θέµατα 
δείχνουν περισσότερο τις στάσεις και τις προτιµήσεις του δασκάλου, παρά του 
παιδιού και δεν οδηγούν τελικά σε µια διαφοροποιηµένη εικόνα της 
προσωπικότητας του µαθητή (ό.π., σ.238). Μία στις έξι εκθέσεις δεν έχει 
καθόλου αναφορές στον τοµέα των ενδιαφερόντων, ενώ στις εκθέσεις που 
υπάρχουν τέτοιου είδους αναφορές, τα ενδιαφέροντα συσχετίζονται κυρίως µε 
τα µαθήµατα της Γλώσσας και των Μαθηµατικών.  Στις περιγραφικές εκθέσεις 
της Α΄ τάξη δεν υπάρχουν αναφορές σε άλλα µαθήµατα, ενώ στη Β΄ τάξη 
εµφανίζονται συχνά, µε ιδιαίτερη έµφαση στη Μελέτη του Περιβάλλοντος. 

(γ)  Ως προς τις επιδόσεις στα µαθήµατα της Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών, η αξιολόγηση στηρίζεται στην νόρµα κριτηρίου, κατά πόσο 
δηλαδή ένας µαθητής ανταποκρίνεται στους στόχους της διδασκαλίας. 
Σύµφωνα µε τον H. J. Schmidt, οι περιγραφές του επιπέδου µάθησης ήταν 
συχνά προβληµατικές και ιδιαίτερα στα Μαθηµατικά απαιτούσαν ειδικές 
γνώσεις, προκειµένου να γίνουν κατανοητές. Ως προς το µάθηµα της Γλώσσας 
οι διαπιστώσεις ήταν περισσότερο σε "τεχνικά" θέµατα και δεν 
αντανακλούσαν συνολικά την επίδοση του µαθητή στον τοµέα αυτό (ό.π., 
σ.241). 

(δ)   Μολονότι στην περιγραφική αξιολόγηση αποδίδεται ιδιαίτερη 
σηµασία στη συνεχή παρατήρηση και περιγραφή της µαθησιακής εξέλιξης του 
παιδιού, εντούτοις διαπιστώθηκε ότι µόνο σε 37 από 902 εκθέσεις υπάρχουν 
εκφράσεις για την εξέλιξη των επιδόσεων του µαθητή (ό.π.). 

Ο ερευνητής καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι όσο πιο φτωχές είναι οι 
περιγραφικές εκθέσεις σε πληροφορίες τόσο καλύτερα, αφού οι εκθέσεις 
αποτελούν ντοκουµέντα που διατηρούν τον δηµόσιο χαρακτήρα τους και 
ταυτόχρονα υποβάλλουν σε µια ανέφικτη αντικειµενικότητα (ό.π., σ.244). 



Κατά συνέπεια, η πληροφόρηση των γονέων θα όφειλε να στηρίζεται κυρίως 
στις συζητήσεις µεταξύ του δασκάλου και των γονέων και δευτερευόντως στην 
ενηµέρωση των τελευταίων µε επιστολές (ό.π.). 

 
 

2.9.2. Οι απόψεις γονέων, δασκάλων και µαθητών  
 
Η έρευνα του H.J. Schmidt, η οποία µνηµονεύτηκε µόλις παραπάνω, 

εκτός από την ανάλυση των περιγραφικών εκθέσεων, ασχολήθηκε και µε τη 
διερεύνηση των απόψεων και στάσεων 237 δασκάλων και 2653 γονέων 
σχετικά µε τη "νέα" µορφή αξιολόγησης. Ως προς τις απόψεις των δασκάλων 
τα αποτελέσµατα της έρευνας  µπορούν να συνοψιστούν στα εξής σηµεία: 

Οι δάσκαλοι στην πλειοψηφία τους (εννέα στους δέκα) δήλωσαν ότι 
είχαν µεγάλα προβλήµατα κατά τη σύνταξη των περιγραφικών των εκθέσεων, 
ενώ οι περισσότεροι από τους µισούς εξέφρασαν παράπονα για ανεπαρκή 
βοήθεια, ιδιαίτερα από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Η µεταρρύθµιση 
του συστήµατος αξιολόγησης θεωρήθηκε από τους δασκάλους ως µια "αλλαγή 
εκ των άνω" και στη συνέχεια ένιωσαν να µένουν αβοήθητοι. 

Περίπου τα 3/4 των δασκάλων εµφανίστηκαν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί ως 
προς την υπόδειξη του Υπουργείου Παιδείας να καταγράφονται κυρίως θετικές 
κρίσεις για τον µαθητή, φοβούµενοι ότι οι "εξωραϊσµένες" εκθέσεις 
δηµιουργούν σύγχυση στην πληροφόρηση µαθητών και γονέων. 

Περίπου 30%  των δασκάλων ήταν θετικοί στην περιγραφική µορφή 
αξιολόγησης και στην επέκτασή της στις επόµενες τάξεις, ενώ το 70%  των 
ερωτηθέντων ήταν επιφυλακτικοί ή αρνητικοί στη µεταρρύθµιση, 
εµφανίζοντας προτίµηση στο συνδυασµό αριθµητικής βαθµολογίας και 
περιγραφικών σχολίων. Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο ερευνητής, στα ενδεικτικά 
της τρίτης και τέταρτης τάξης, στα οποία σύµφωνα µε τη νέα ρύθµιση έπρεπε 
να αναγράφονται και σχόλια και βαθµοί, "πρακτικά δεν εµφανίζονται καθόλου 
γνήσια σχόλια των βαθµών, δηλαδή επεξηγήσεις και διαφοροποιήσεις ενός 
σχολικού βαθµού" (ό.π., σ.232).  

Ως προς τα αποτελέσµατα της έρευνας σχετικά µε τις απόψεις των 
γονέων αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω σηµεία: 

• Σχεδόν όλοι οι γονείς ήταν ευχαριστηµένοι µε τις περιγραφικές εκθέσεις 
και µόνο ένα ποσοστό 12,5%  εκφράστηκε αρνητικά.  

• Επίσης, σχεδόν όλοι οι γονείς δήλωσαν ότι δεν επεδίωξαν να  
συγκρίνουν το ενδεικτικό του παιδιού τους µε τα ενδεικτικά άλλων 
συµµαθητών. 



• Περισσότεροι από τα 3/4 των ερωτηθέντων γονέων εξέφρασαν την 
άποψη ότι µια θετική αξιολόγηση λειτουργεί παρωθητικά για τον µαθητή. 

• Και τέλος, 12,2% των γονέων δήλωσαν ότι προτιµούν ενδεικτικά µόνο 
µε βαθµούς, ενώ οι περισσότεροι από τους µισούς προτιµούν αριθµητική 
βαθµολογία µε συνοδευτικά σχόλια (ό.π., σ.233/234). 

 
Σε µια παλαιότερη και πολύ γνωστή αντιπροσωπευτική έρευνα που 

πραγµατοποιήθηκε από το 1974 έως το 1976 σε 2823 µαθητές, 477 δασκάλους, 
477 γονείς και 183 φοιτητές Παιδαγωγικών Σχολών, στην ερώτηση, αν οι 
βαθµοί θεωρούνται απαραίτητοι στο σχολείο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
απάντησε θετικά: µαθητές 71%, δάσκαλοι 79% , γονείς 77% (Steltmann, K., 
1978:453 κ.κ.). Σε εξίσου υψηλά  ποσοστά κυµάνθηκε η πεποίθηση των 
ερωτηθέντων ότι οι βαθµοί είναι δίκαιοι (ό.π., σ.455). Στην ερώτηση αν  θα 
προτιµούσαν µια µορφή περιγραφικής αξιολόγησης αντί για βαθµούς το 54% 
των δασκάλων απάντησε αρνητικά (ό.π.). 

 
Το 1981 διερευνήθηκαν οι απόψεις 157 δασκάλων του ∆ηµοτικού 

Σχολείου στη Γερµανία για την αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή (Weiß, 
W., 1986:59 κ.κ.). Στην ερώτηση για την εισαγωγή της περιγραφικής 
αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο οι περισσότεροι δάσκαλοι (58,3%) 
απάντησαν ότι θεωρούν τη νέα µορφή αξιολόγησης ως µια βελτίωση σε σχέση 
µε τους βαθµούς, ενώ ένα µικρότερο ποσοστό (24,5%) θεωρεί ότι µε την 
περιγραφική αξιολόγηση η κατάσταση επιδεινώνεται (ό.π., σ.75). Ο ερευνητής 
έθεσε στους δασκάλους την ίδια ερώτηση που είχε θέσει και ο K. Steltmann 
στην έρευνα που µνηµονεύτηκε παραπάνω, και κατέληξε σε αντίθετα 
αποτελέσµατα: αν δηλαδή οι δάσκαλοι θα εφάρµοζαν από µόνοι τους (αν είχαν 
τη δυνατότητα να αποφασίσουν) την περιγραφική αξιολόγηση, 63,6% 
απάντησαν θετικά και 26,6% αρνητικά. Στην έρευνα του K. Steltmann όµως οι 
θετικές απαντήσεις ήταν 45% ενώ οι αρνητικές 54%. Ο ερευνητής ερµηνεύει 
αυτή τη διαφορά όχι τόσο µε µια µεταβολή της στάσης των δασκάλων έναντι 
της περιγραφικής αξιολόγησης µε το πέρασµα των χρόνων, όσο στο γεγονός 
ότι στο δείγµα της έρευνας του K. Steltmann συµµετείχαν δάσκαλοι της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Στη βαθµίδα αυτή η κατάργηση των βαθµών 
παρουσιάζεται πιο δύσκολη από ότι στο ∆ηµοτικό Σχολείο (Weiß, W., 
1986:77).  

Τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα της περιγραφικής αξιολόγησης που 
αναφέρθηκαν από τους δασκάλους στην έρευνα είναι: 

• ο δάσκαλος υποχρεώνεται να παρατηρεί πιο εντατικά τους µαθητές του 



• η περιγραφική έκθεση επιτρέπει µια ακριβή και εξατοµικευµένη 
αξιολόγηση 

• αναδεικνύει τη σαφήνεια της αλληλεξάρτησης µεταξύ ικανότητας, 
προσπάθειας και επιδόσεων στα διάφορα µαθήµατα.  

Ως µειονεκτήµατα ανέφεραν τη συγκάλυψη των κακών επιδόσεων (µόνο 
θετικές διατυπώσεις) και την υπερφόρτωση του δασκάλου (ό.π.). 

 
Σε άλλη έρευνα εξετάστηκαν οι προσδοκίες, οι στάσεις, οι απόψεις και οι 

προτάσεις σχετικά µε την περιγραφική αξιολόγηση από 346 γονείς, των οποίων 
τα παιδιά ήταν µαθητές της δευτέρας τάξης του ∆ηµοτικού σχολείου 
(Schlottke, P.F./Speidel, E., 1979).  

Το 66%  των γονέων θεωρούν σηµαντική την καινοτοµία να 
αξιολογούνται τα παιδιά τους ολόπλευρα και ταυτόχρονα εξατοµικευµένα, 
χωρίς να δίνεται µονοµερώς έµφαση στις επιδόσεις στα διάφορα µαθήµατα. Η 
άµβλυνση της πίεσης για επιδόσεις συνδέεται µε την εισαγωγή της 
περιγραφικής έκθεσης από το 24,2%  των γονέων, ενώ ένα 15% δηλώνει 
απληροφόρητο σχετικά µε τους επιδιωκόµενους στόχους του νέου µέτρου. Οι 
προσδοκίες των γονέων για τις δυνατότητες που προσφέρουν οι περιγραφικές 
εκθέσεις προσανατολίζονται κυρίως στις οδηγίες για την πορεία εξέλιξης και 
την ενίσχυση του παιδιού, καθώς και στην ενθάρρυνση και παρώθησή του 
(ό.π., σ.30).  

Επίσης, 58% των γονέων πιστεύουν ότι το νέο µέτρο βελτιώνει τις 
σχέσεις σχολείου και οικογένειας και αποδίδουν το γεγονός αυτό στη 
δυνατότητα της περιγραφικής έκθεσης να ασχοληθεί εξατοµικευµένα µε τον 
µαθητή και έτσι να λειτουργήσει ως πρόκληση για τους γονείς. Αντίθετα το 
42% των ερωτηθέντων υποστηρίζει ότι δεν αλλάζει τίποτα, αφού η στενότερη 
συνεργασία σχολείου - οικογένειας εξαρτάται κυρίως από το ενδιαφέρον του 
δασκάλου και των γονέων. 58% των γονέων θεωρούν ότι µε την περιγραφική 
έκθεση ενηµερώνονται πληρέστερα από ότι µε τους βαθµούς, ενώ ένα 30% 
θεωρεί ότι η εξατοµικευµένη ενίσχυση του παιδιού βρίσκεται στο προσκήνιο 
και έτσι µπορεί ο µαθητής αργότερα να προσαρµοστεί ευκολότερα στην 
αξιολόγηση µε βαθµούς. 11% των γονέων δεν βλέπουν κανένα πλεονέκτηµα 
σε σύγκριση µε τους βαθµούς (ό.π., σ.32). 

Ως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα της περιγραφικής έκθεσης θεωρεί το 30% 
των γονέων την ασάφεια των πληροφοριών για τις επιδόσεις του µαθητή στα 
διάφορα µαθήµατα. Αδυναµίες και θετικά στοιχεία του µαθητή δεν 
διακρίνονται εύκολα και οι εκφράσεις συχνά εξωραΐζονται, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργούν ανασφάλεια στους γονείς αυτούς. Η πλειοψηφία των γονέων 



(84%) υποστηρίζει ότι στην περιγραφική έκθεση πρέπει να αναφέρονται τόσο 
τα θετικά σηµεία όσο και οι ελλείψεις και δυσκολίες του µαθητή. 

Οι γονείς αξιολογούν την περιγραφική έκθεση του παιδιού τους ως πολύ 
κατανοητή (78%), ως ρεαλιστική και ενηµερωτική (50%). Πολύ λίγοι γονείς 
εκφράζονται αρνητικά (2 - 4%) θεωρώντας την έκθεση του παιδιού τους 
ακατανόητη, τυπική, ότι δεν λέει τίποτα κ.λ.π. (ό.π., σ.32). Επίσης, 80% των 
γονέων προτείνουν η περιγραφική έκθεση να είναι µε τέτοιο τρόπο γραµµένη, 
ώστε να γίνεται κατανοητή και από το παιδί. 

Οι ερευνητές έδωσαν στους γονείς µερικά παραδείγµατα διατυπώσεων 
και τους κάλεσαν να τα σχολιάσουν. Οι γονείς έδειξαν να προτιµούν αναφορές 
σε συγκεκριµένα παραδείγµατα συµπεριφοράς του παιδιού τους στην τάξη 
(κοινωνικό ή συµµετοχικό τοµέα), ώστε να προκληθούν οι ίδιοι και να 
ενεργοποιηθούν, προκειµένου να µπορέσουν να βοηθήσουν (ό.π., σ.34-36). 

Η πλειοψηφία των γονέων (70%) εµφανίζεται σύµφωνη µε το 
περιεχόµενο της περιγραφικής έκθεσης του παιδιού τους, 25% ήταν 
αναποφάσιστοι και µόνο 5% δεν συµφωνούσε. Γενικά, 48% των γονέων 
τάσσονται ανεπιφύλακτα υπέρ των εκθέσεων ενώ 24%  τις απορρίπτουν. 
Τέλος, 28% εξαρτούν την άποψη τους από τα εκάστοτε δεδοµένα. 
Οι γονείς, οι οποίοι υποστηρίζουν τις περιγραφικές εκθέσεις προβάλλουν τις 

εξής αιτίες ως σηµαντικότερες: 
• το παιδί δεν αξιολογείται µόνο για τις επιδόσεις του στα µαθήµατα αλλά 

και για τον τρόπο εργασίας του και συµπεριφοράς του προς τους συµµαθητές 
του 

• αποφεύγεται η πίεση των βαθµών προς το παιδί 
• οι δάσκαλοι προσέχουν µε το νέο σύστηµα περισσότερο το κάθε παιδί 

χωριστά 
• η σύγκριση των επιδόσεων του µαθητή µε τους συµµαθητές του αποκτά 

δευτερεύουσα σηµασία 
• µε την περιγραφική έκθεση οι γονείς πληροφορούνται πως να 

βοηθήσουν το παιδί τους (ό.π., σ.37/38) 
Οι γονείς, οι οποίοι απορρίπτουν την περιγραφική έκθεση, αναφέρουν ως 

σηµαντικότερους λόγους τους εξής: 
• οι βαθµοί είναι για το παιδί πιο ξεκάθαροι από µια έκθεση 
• ούτως ή άλλως τα παιδιά θα παίρνουν αργότερα βαθµούς 
• οι βαθµοί πληροφορούν καλύτερα τον επόµενο δάσκαλο του µαθητή 
• το παιδί απογοητεύεται που παίρνουν οι µεγαλύτεροι µαθητές βαθµούς 

και αυτό δεν παίρνει. 



Οι ερευνητές καταλήγουν στη διαπίστωση ότι τα αποτελέσµατά της 
έρευνας εµφανίζουν "ως προς την καταρχήν αποδοχή του νέου σχολικού 
µέτρου µια θετική εικόνα" (Schlottke, P.F./Speidel, E., 1979:40).  

Οι Einsiedler, W. και Schöll, G. αναφέρουν αποτελέσµατα ερευνών στα 
διάφορα οµοσπονδιακά κρατίδια της Γερµανίας, σύµφωνα µε τα οποία οι 
δάσκαλοι τάσσονται υπέρ της περιγραφικής αξιολόγησης σε ποσοστά 60% 
(Βόρεια Ρηνανία-Βεσταφαλία), 46%  (Βάδη-Βυρτεµβέργη) και 36%  (Κάτω 
Σαξωνία) (βλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:122). Παρόµοιες διακυµάνσεις 
προκύπτουν και από τις έρευνες τις οποίες περιγράψαµε παραπάνω. 

Τέλος, οι Bartnitzky, H./Christiani, R. αναφέρουν µια έρευνα των Rolf, 
Κ. /κ.ά., στην οποία διαπιστώθηκε ότι 53% των γονέων συµφωνούν να 
καταργηθούν οι βαθµοί τουλάχιστον στις τρεις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, 16% είναι αναποφάσιστοι και 32% αρνητικοί (Bartnitzky, 
H./Christiani, R., 1987:34). 

 
 

2.9.3. Σύγκριση τάξεων  
 
Στο καντόνι της Βέρνης στην Ελβετία πραγµατοποιήθηκε από το 1981 

έως το 1988 ένα ερευνητικό πρόγραµµα στις τρεις πρώτες τάξεις 7 ∆ηµοτικών 
Σχολείων, µε τη συµµετοχή 20 δασκάλων και ενός εκπαιδευτικού συµβούλου 
(Buff, A./Rohner, A., 1989). Στο πρόγραµµα αυτό εφαρµόστηκε πειραµατικά 
ένα µοντέλο περιγραφικής αξιολόγησης στο οποίο συµµετείχαν µόνο µαθητές 
των οποίων οι γονείς ήταν σύµφωνοι µε την περιγραφική αξιολόγηση. Κατά 
µέσο όρο 1 - 2 παιδιά σε κάθε τάξη δεν συµµετείχαν στο πρόγραµµα και στο 
τέλος της σχολικής χρονιάς πήραν έλεγχο µε αριθµητική βαθµολογία. 

 Οι βασικοί στόχοι του προγράµµατος ήταν: 
• Αξιολόγηση του µαθητή και οργάνωση της διδασκαλίας µε στόχο στην 
ενίσχυση του µαθητή 
• Ολόπλευρη υποστήριξη και αξιολόγηση του µαθητή 
• Αξιολόγηση προσανατολισµένη στους διδακτικούς στόχους 
• Παραίτηση από βαθµούς, πληροφόρηση µε διάλογο και περιγραφική 
έκθεση (ό.π., σ.18). 
Η αξιολόγηση του µοντέλου περιγραφικής αξιολόγησης περιελάµβανε τα 

παρακάτω σηµεία: 
• Επιδόσεις των µαθητών (αξιολόγηση στο τέλος κάθε σχολικού έτους µε 
άτυπα σχολικά τεστ στα µαθήµατα Γλώσσα και Μαθηµατικά). 



• Στάσεις των µαθητών απέναντι στο σχολείο, εκτίµηση των ικανοτήτων 
τους από τους ίδιους, συναίσθηση κοινωνικής ένταξης κ.ά. 
(ερωτηµατολόγιο). 
• Απόψεις των γονέων για το ερευνητικό πρόγραµµα (ερωτηµατολόγιο). 
• Αξιολόγηση του προγράµµατος από τους δασκάλους (συνέντευξη). 
• Σύγκριση τάξεων µε περιγραφική αξιολόγηση και τάξεων µε αριθµητική 
βαθµολογία 
Βασικές δραστηριότητες των δασκάλων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα 

ήταν η επεξεργασία "πρωτοκόλλου παρατήρησης" και σχεδίου περιγραφικής 
έκθεσης, η διαµόρφωση άτυπων τεστ, η εισαγωγή στη διδακτική τους πράξη 
ανοιχτών µορφών µάθησης (π.χ. εξατοµικευµένη διδασκαλία), η επινόηση 
διδακτικού υλικού, η συµµετοχή τους στην αξιολόγηση του πειράµατος και η 
παροχή πληροφοριών στη διοίκηση, στους γονείς ( απογεύµατα γονέων) και σε 
άλλους ενδιαφεροµένους. 
Κατά τη διάρκεια του ερευνητικού προγράµµατος οι µαθητές των τάξεων 

χωρίς βαθµούς συγκρίθηκαν µε µαθητές από τάξεις µε αριθµητική βαθµολογία 
(α) ως προς τις επιδόσεις τους (β) ως προς τη στάση τους για το σχολείο (γ) ως 
προς την εκτίµηση των ικανοτήτων τους και (δ) ως προς τη γνώµη τους για την 
κοινωνική τους ένταξη στην τάξη. 

Η αρχική υπόθεση ήταν ότι οι µαθητές σε ένα σχολείο χωρίς  βαθµούς 
µαθαίνουν το ίδιο όπως και σε ένα σχολείο µε βαθµούς, µόνο που στο πρώτο 
αισθάνονται καλύτερα. Οι συγκρίσεις µεταξύ των πειραµατικών τάξεων (χωρίς 
βαθµούς) και των κανονικών τάξεων (µε βαθµούς) είχαν ως αφετηρία τις εξής 
υποθέσεις: 

• Μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο σχολείο θα µπορούσε µεταξύ άλλων να 
εκδηλωθεί µε µια πιο θετική στάση για το σχολείο 

• Σε µια διδασκαλία χωρίς συγκρίσεις των επιδόσεων των µαθητών 
µεταξύ τους ακόµη και οι αδύνατοι µαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες  να 
βιώσουν το αίσθηµα της επιτυχίας. Οι εξατοµικευµένη και προσανατολισµένη 
στους διδακτικούς στόχους επανατροφοδότηση θα έπρεπε να εµφανίζεται στα 
παιδιά των τάξεων χωρίς βαθµούς µε τη µορφή µιας κατά µέσο όρο καλύτερης 
εκτίµησης των ατοµικών τους σχολικών ικανοτήτων. 

• Η εξατοµικευµένη και σε διδακτικούς στόχους προσανατολισµένη 
αξιολόγηση βοηθάει στην ατοµική βελτίωση του µαθητή χωρίς να αποβαίνει 
σε βάρος των συµµαθητών του, έτσι ώστε να περιορίζεται ο ανταγωνισµός και 
κατ΄ επέκταση να προκύπτει ένα άνετο και χαλαρό κοινωνικό κλίµα στην τάξη, 
στο οποίο κάθε παιδί έχει την αίσθηση ότι είναι ενταγµένο  (Buff, A./Rohner, 
A., ό.π., σ.65). 



Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι ως προς τις σχολικές επιδόσεις 
τόσο στις πειραµατικές τάξεις όσο και στις τάξεις ελέγχου µε βαθµούς 
επιτεύχθηκε το 90% των διδακτικών στόχων και δεν παρουσιάστηκαν 
σηµαντικές διαφορές. Σύµφωνα µε τους ερευνητές, "η επιβεβαίωση της 
άποψης ότι τα παιδιά µαθαίνουν  και χωρίς βαθµούς από ενδιαφέρον και χαρά" 
αποτέλεσε ένα σηµαντικό εύρηµα της έρευνας (ό.π., σ.66). 

∆ιαφορές δεν παρουσιάστηκαν µεταξύ των δυο οµάδων ούτε ως προς τη 
στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο, ούτε ως προς την αντίληψη των 
µαθητών για την κοινωνική τους ένταξη στην τάξη. Οι συγγραφείς 
επισηµαίνουν ότι είναι δυνατό και σε ένα σχολείο µε βαθµούς να επιτευχθεί 
µια τέτοια ατµόσφαιρα, στην οποία τα παιδιά αισθάνονται ευχάριστα και ότι 
γίνονται αποδεκτά (ό.π., σ.67). 

Τέλος, όσο αφορά την εκτίµηση της ατοµικής ικανότητας των µαθητών 
από τους ίδιους παρουσιάστηκε µια σηµαντική διαφορά µεταξύ των δυο 
οµάδων. Στην πειραµατική οµάδα οι µαθητές εκτιµούσαν πιο σωστά τις 
ικανότητες τους από τους µαθητές που έπαιρναν βαθµούς. Η προφανής 
ερµηνεία αυτής της διαπίστωσης σχετίζεται µε το γεγονός ότι στις τάξεις 
ελέγχου οι επιδόσεις αξιολογούνται µε βαθµούς και οι µαθητές κατατάσσονται 
ιεραρχικά. Ως προς την αντίληψη των ατοµικών ικανοτήτων δεν είναι 
αποφασιστικής σηµασίας η επίδοση καθεαυτή αλλά η αξιολόγησή της, δηλαδή 
οι βαθµοί. Το πρόβληµα έγκειται στο γεγονός ότι οι βαθµοί κατά κανόνα  
κατατάσσουν τους µαθητές σε µία σειρά, έτσι ώστε η βαθµολογία κάθε µαθητή 
δεν προκύπτει µόνο από την επίδοση αλλά και από τον µέσο όρο των 
επιδόσεων της τάξης. Εξίσου αποτελεσµατικές επιδόσεις σε τάξεις µε ή χωρίς 
βαθµούς, µπορούν λόγω µεθόδου αξιολόγησης να οδηγήσουν σε διαφορετικές 
επανατροφοδοτήσεις και σε αντίστοιχες διαφοροποιηµένες αντιλήψεις των 
ικανοτήτων από πλευράς µαθητών. 

Θετικές επιδράσεις, εµφανίζονται και στο συναισθηµατικό τοµέα, 
ιδιαίτερα όσον αφορά στους "αδύνατους" µαθητές. Πιο συγκεκριµένα, 
διαπιστώθηκε ότι σε σύγκριση µε την αριθµητική βαθµολογία η 
εξατοµικευµένη αξιολόγηση επιτρέπει σε µεγαλύτερο βαθµό να βιώνουν την 
επιτυχία και οι αδύνατοι µαθητές (ό.π., σ.67). Ωστόσο, το αποτέλεσµα αυτό 
ενδεχοµένως να συνδέεται µε την έµπρακτη επιδίωξη της ολόπλευρης και 
ισόρροπης ανάπτυξης της προσωπικότητας του µαθητή στις τάξεις χωρίς 
βαθµούς. Λόγω της επιδιωκόµενης ολόπλευρης ενίσχυσης του µαθητή 
ανοίγονται νέα πεδία επιτυχίας στους µαθητές και έτσι µπορούν να 
αποκτήσουν περισσότερες θετικές εµπειρίες, µε αντίστοιχες επιδράσεις στην 
εκτίµηση της προσωπικότητάς τους. Εξάλλου, οι ερωτήσεις για την εκτίµηση 



των ικανοτήτων δεν αναφέρονταν µόνο στις γνωστικές αλλά περιελάµβαναν 
όλους τους τοµείς. 

 Οι απόψεις των δασκάλων, που συµµετείχαν στο ερευνητικό αυτό 
πρόγραµµα, σχετικά µε διάφορες όψεις της περιγραφικής αξιολόγησης του 
µαθητή, µπορούν να συνοψιστούν στα εξής σηµεία: 

Η πλειοψηφία των δασκάλων δήλωσε ότι το δελτίο παρατήρησης 
αποτελεί ένα καλό µέσο για διαφοροποιηµένες διαπιστώσεις και αξιολογήσεις 
("καλό ερέθισµα που 'πιέζει' τον δάσκαλο να παρατηρήσει", "κάθε δάσκαλος 
πρέπει να διαµορφώνει το δικό του"). Αντίθετα, πέντε (5) δάσκαλοι το 
χαρακτήρισαν ως κοπιαστικό και µη πρακτικό στην εφαρµογή του. Τα 2/3 των 
δασκάλων της έρευνας πρότειναν τη γενίκευση της εφαρµογής του δελτίου σε 
όλες τις τάξεις (ό.π., σ.31). 

Από τους 15 δασκάλους του προγράµµατος οι 6 ανέφεραν ως  πολύ 
θετικό το γεγονός, ότι δεν αξιολογούσαν πια τους µαθητές τους µε κριτήριο 
τον µέσο όρο της τάξης, αλλά σύµφωνα µε κάποιο εκ των προτέρων δεδοµένο 
διδακτικό στόχο. Αν και οι διδακτικοί στόχοι ήταν κοινοί για όλους τους 
µαθητές, διαφοροποιούνταν ο χρόνος που χρειαζόταν κάθε µαθητής. Επίσης, 
τα άτυπα τεστ αξιολογήθηκαν θετικά από τους δασκάλους. Η κριτική κατά των 
τεστ επικεντρώθηκε στη δυσκολία κατασκευής τους και στην επιβάρυνση των 
µαθητών µε επιπλέον εξεταστικές δοκιµασίες, οι οποίες αποτελούν µια ακόµη 
πηγή πίεσης (ό.π., σ.45). 

Η δυνατότητα των δασκάλων να συζητούν θέµατα και να λύνουν 
προβλήµατα σε άµεση επαφή µε τους γονείς των µαθητών τους, βρήκε τη 
µεγαλύτερη αποδοχή από τις άλλες καινοτοµίες του προγράµµατος (π.χ. 
περιγραφική έκθεση, άτυπα τεστ, πρωτόκολλα παρατήρησης κ.ά.). Ως 
µειονέκτηµα αναφέρθηκε η χρονική επιβάρυνση του δασκάλου (π.χ. τα 
απογεύµατα) (ό.π., σ.48). 

Όσο αφορά την περιγραφική έκθεση οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι 
προσφέρει µεγαλύτερη δυνατότητα πληροφόρησης των ενδιαφεροµένων µέσα 
από την ολόπλευρη αξιολόγηση του µαθητή, ότι οδηγεί τον δάσκαλο σε µια 
πιο εντατική παρατήρηση του κάθε παιδιού στην τάξη, τον εξαναγκάζει να 
σκεφτεί για το παιδί, να το παρατηρήσει, να καταγράψει τις παρατηρήσεις και 
να τις παρουσιάσει στο ίδιο αλλά και στους γονείς. Αυτή η διαδικασία βοηθάει 
πάνω από όλα τον ίδιο τον  δάσκαλο, ο οποίος µε αυτό τον τρόπο αποκτά µια 
λεπτοµερή εικόνα του µαθητή. Μειονέκτηµα αποτελεί -σύµφωνα µε τους 
δασκάλους- η χρονική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν µπορούν να 
εκφράζονται µε συντοµία και σαφήνεια, καθώς επίσης και ο κίνδυνος 
παρανόησης των εκθέσεων από τους γονείς. Τέλος, όσο αφορά τις απόψεις των 



δασκάλων για τη γενίκευση της περιγραφικής έκθεσης στις πρώτες τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου, οι 11 από τους 15 ήταν θετικά προσκείµενοι (ό.π., σ.54). 

Γενικά, οι δάσκαλοι αξιολόγησαν θετικά την εµπειρία τους µε την 
περιγραφική µορφή αξιολόγησης. Θεωρούν ότι βελτίωσαν τις ικανότητες τους 
να παρατηρούν καλύτερα και πιο συνειδητά τους µαθητές τους και να τους 
ενισχύουν προγραµµατισµένα και εξατοµικευµένα. Οι ίδιοι απέκτησαν 
ασφάλεια στην επαφή µε τους γονείς, ενώ γνώρισαν και δοκίµασαν νέες 
µεθόδους διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 

Ως προς τις επιδράσεις του µέτρου της περιγραφικής αξιολόγησης στους 
µαθητές, οι δάσκαλοι πιστεύουν ότι τα παιδιά ήταν  πιο κοινωνικά, 
συνεργάσιµα και ανεκτικά, παρουσίαζαν λιγότερο ανταγωνιστική 
συµπεριφορά, λειτουργούσαν πιο αυτόνοµα, παραδεχόταν πιο εύκολα τα λάθη 
τους και έδειχναν µεγαλύτερη αυτοεκτίµηση και πίστη στις ικανότητές τους. 

Σχετικά µε τις αντιδράσεις των γονέων στη νέα µορφή αξιολόγησης οι 
δάσκαλοι παρατήρησαν ότι οι γονείς είχαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για το 
σχολείο, συχνότερες σχολικές επαφές, και µάλιστα µε επίσκεψη - συµµετοχή 
στη διδασκαλία, καλλιέργησαν καλύτερες σχέσεις µε τους δασκάλους και 
εµφανίστηκαν πιο κριτικοί αλλά και πιο ανεκτικοί µε τον τρόπο διδασκαλίας. 
Επίσης οι γονείς, σύµφωνα πάντα µε τη γνώµη των δασκάλων, άλλαξαν οπτική 
για το σχολείο και τον ρόλο του, το οποίο δεν πρέπει να περιορίζεται µόνο σε 
επιδόσεις στα µαθήµατα, και µε τον τρόπο αυτό θεωρούν ότι διαµορφώνουν 
µια πιο ρεαλιστική εκτίµηση των δυνατοτήτων των παιδιών τους. Τέλος, 13 
από τους 15 δασκάλους ανέφεραν ότι δεν είχαν κανένα απολύτως πρόβληµα µε 
τους γονείς, ενώ 7 αναφέρθηκαν σε µία έως τρεις εξαιρετικές περιπτώσεις 
(ό.π., σ.61-63) 

Οι απόψεις των γονέων που συµµετείχαν στο ερευνητικό αυτό 
πρόγραµµα εµφανίζουν µια θετική εικόνα για την εφαρµογής της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Η πλειοψηφία των γονέων (83%) των γονέων θεωρεί ότι η 
περιγραφική έκθεση προσφέρει πληρέστερη πληροφόρηση από το ενδεικτικό 
µε βαθµούς, ενώ το 13% υποστηρίζει ότι θα είχαν εξ ίσου καλή ενηµέρωση και 
µε το ενδεικτικό µε βαθµούς. Εκφράσεις όπως : "οι µικροί µαθητές θέλουν 
βαθµούς γιατί βαθµούς παίρνουν και οι µεγαλύτεροι!", "τα πρωτάκια 
περίµεναν βαθµούς και όταν δεν πήραν απογοητεύτηκαν λίγο", αποτελούν 
µεµονωµένες περιπτώσεις και οι συγγραφείς αναφέρουν ότι τέτοια 
προβλήµατα λύνονται µε τον χρόνο. (ό.π., σ.54-56). 

Η πλειοψηφία των γονέων (πάνω από 90%) απάντησε θετικά στην 
ερώτηση αν πιστεύουν πως το παιδί τους πηγαίνει µε χαρά στο σχολείο και αν 
αισθάνεται ευχάριστα στην τάξη. Βέβαια, η απάντηση αυτή δεν πρέπει να 



συσχετιστεί µε την κατάργηση των βαθµών και µόνο, δεδοµένου ότι στο 
ερευνητικό πρόγραµµα εφαρµόστηκαν και πολλές άλλες καινοτοµίες. Οι 
συγγραφείς υποστηρίζουν την άποψη ότι η  σχολική ευχαρίστηση των παιδιών 
δεν εξαρτάται τελικά από το αν παίρνουν βαθµούς ή όχι. Αυτό έδειξε εξάλλου 
και η σύγκριση των τάξεων χωρίς βαθµούς µε τις κανονικές τάξεις. Σε σχέση 
µε το χαρακτηριστικό "Στάση προς το σχολείο" δεν διαπιστώθηκαν διαφορές 
(ό.π., σ.57). Ως προς τον παράγοντα αυτό, αποφασιστικότερης σηµασίας 
φαίνεται ότι είναι η συνολικότερη οργάνωση της διδασκαλίας, οι στόχοι που 
τίθενται και ο τρόπος µε τον οποίο συναναστρέφονται και αντιµετωπίζονται 
δάσκαλοι και µαθητές µεταξύ τους. Βέβαια, το µειονέκτηµα των βαθµών είναι 
οι µονόπλευροι στόχοι που τίθενται στη διδασκαλία και οι αµφίβολες 
ιεραρχικές κατατάξεις των µαθητών. Αυτό από µόνο του αποτελεί ένα λόγο για 
να καταργηθούν οι βαθµοί τουλάχιστον στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. 

Αρκετά συχνά στην επιχειρηµατολογία των υποστηρικτών της 
βαθµολογίας οι βαθµοί προβάλλονται ως κίνητρο µάθησης - έστω και 
εξωτερικό - και υποστηρίζεται ότι ενδεχόµενη κατάργησή τους θα είχε ως 
αποτέλεσµα την πτώση του επιπέδου των επιδόσεων (βλ. κεφ.1.5.1.3.). Στο 
ερευνητικό πρόγραµµα, τόσο τα αποτελέσµατα της σύγκρισης των τάξεων µε ή 
χωρίς βαθµούς, όσο και οι απόψεις των γονέων  που ρωτήθηκαν δεν 
επιβεβαιώνουν αυτό τον ισχυρισµό. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων 
(97%) εµφανίζεται ευχαριστηµένη µε την επίδοση του παιδιού τους στα 
µαθήµατα, ενώ ένα εξίσου υψηλό ποσοστό (84%) πιστεύει ότι µε βαθµούς δεν 
θα µάθαινε το παιδί τους περισσότερα. Τέλος, οι περισσότεροι γονείς (88%)  
θεωρούν ότι το παιδί τους προωθήθηκε ανάλογα µε τις ικανότητες του και ότι 
τα παιδιά τους µπορούν και χωρίς βαθµούς να φέρουν πολύ καλές επιδόσεις 
(ό.π., σ.58).  

Ωστόσο, είναι αδιαµφισβήτητο το γεγονός ότι αυτή η µορφή αξιολόγησης 
απαιτεί περισσότερη προσφορά όχι µόνο από το διδακτικό προσωπικό 
(σύνταξη περιγραφικής έκθεσης, πρωτόκολλα παρατηρήσεων κ.λ.π.) αλλά και 
από τους γονείς των παιδιών. Η συνεργασία σχολείου - γονέων 
εντατικοποιείται, απαιτεί χρόνο και ενεργητική συµµετοχή (απογεύµατα 
γονέων). Τίθεται λοιπόν ο προβληµατισµός κατά πόσο όλοι οι δάσκαλοι και 
γονείς µπορούν να ανταποκριθούν στην εισαγωγή και γενίκευση µιας τέτοιας 
µορφής αξιολόγησης µε υψηλές απαιτήσεις. Πόσοι γονείς είναι διαθέσιµοι για 
µια στενή επαφή µε τον δάσκαλο και πόσοι δάσκαλοι είναι αρκούντως 
πληροφορηµένοι και είναι σε θέση να γράφουν απαιτητικές εκθέσεις αντί να 
ξεµπερδεύουν µε µερικούς αριθµούς στον κατάλογο βαθµολογίας. 



 
Ένα άλλο ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραµµα πραγµατοποιήθηκε κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 1986/87 στην Αυστρία σε ∆ηµοτικά σχολεία της 
Βιέννης, µε σκοπό να διερευνήσει την επίδραση της περιγραφικής 
αξιολόγησης και νέων µεθόδων παρώθησης των µαθητών (βλ. Severinski, N., 
1990, 1990a και Hanisch, G., 1990: 210-216). Στην έρευνα συµµετείχαν 738 
µαθητές από 46 σχολικές τάξεις. 

 Από τις τρεις πειραµατικές οµάδες που δηµιουργήθηκαν, η πρώτη 
περιελάµβανε τάξεις στις οποίες η αξιολόγηση των µαθητών γινόταν χωρίς 
βαθµούς, δηλαδή µε περιγραφική µορφή. Και στη δεύτερη οµάδα η 
αξιολόγηση των µαθητών ήταν περιγραφική, αλλά επιπλέον χρησιµοποιήθηκαν 
νέες µορφές και µέθοδοι για την οργάνωση της διδασκαλίας και την παρώθηση 
των µαθητών (µορφές ανοιχτής µάθησης, αυτόνοµη και εξατοµικευµένη 
µάθηση σε ελεύθερες µορφές εργασίας: µοντέλο Montessori, παιγνιώδης 
µάθηση, ετερογενείς οµάδες µάθησης αντί σχολικών τάξεων κ.α.).  Κεντρική 
θέση στη δεύτερη οµάδα κατείχε η εφαρµογή της εξατοµικευµένης νόρµας 
αναφοράς. Την τρίτη οµάδα (οµάδα ελέγχου) αποτελούσαν µαθητές, των 
οποίων η αξιολόγηση γινόταν µε τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή µε 
αριθµητική βαθµολογία (ό.π., σ.210).  

Οι δάσκαλοι όλων των τάξεων, µετά τη συµπλήρωση ειδικού 
ερωτηµατολογίου, χωρίστηκαν σε δυο κατηγορίες: αυτοί που είχαν µια 
παιδαγωγικά πιο προοδευτική στάση (ανοιχτοί σε καινοτοµίες, αντιαυταρχική 
στάση) και αυτοί που εµφανίζονταν περισσότερο συντηρητικοί στην οργάνωση 
της διδασκαλίας τους (ό.π., σ.211). Σύµφωνα µε την υπόθεση της έρευνας, η 
περιγραφική αξιολόγηση σε συνδυασµό µε την εισαγωγή καινοτοµιών στις 
µεθόδους παρώθησης του µαθητή, συγκρινόµενη µε την παραδοσιακή 
οργάνωση της διδασκαλίας επιφέρει καλύτερα αποτελέσµατα, τόσο στον τοµέα 
των επιδόσεων, όσο και στον συναισθηµατικό τοµέα (σχολικός φόβος, διάθεση 
για µάθηση, φόβος επιδόσεων κ.λ.π.) (ό.π., σ.208).  

Στο τέλος περίπου του σχολικού έτους έγιναν διαδοχικές ερευνητικές 
µετρήσεις για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά µε (α) το σχολικό κλίµα 
(άρνηση για το σχολείο, φόβος εξετάσεων, αποφυγή προσπάθειας, εκδηλωµένο 
άγχος, χαρά για το σχολείο), (β) την κοινωνική συµπεριφορά του µαθητή και 
(γ) τη σχολική επίδοση στη Γλώσσα και τα Μαθηµατικά (ό.π., σ.212 κ.κ.).  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι στη δεύτερη πειραµατική 
οµάδα δεν υπήρξαν σηµαντικές επιδράσεις της περιγραφικής αξιολόγησης και 
των καινοτόµων µέτρων για την παρώθηση του µαθητή. Τα αποτελέσµατα 
διαφοροποιούνται όµως αισθητά όταν ληφθεί υπόψη η κατηγοριοποίηση των 



δασκάλων σε "ανακαινιστές" και "συντηρητικούς". Στις τάξεις των 
πειραµατικών οµάδων 1  (περιγραφική αξιολόγηση) και 2 (περιγραφική 
αξιολόγηση µε επιπλέον διδακτικές καινοτοµίες), στις οποίες δίδασκαν 
δάσκαλοι µε "συντηρητική" νοοτροπία, οι µαθητές παρουσίασαν πολύ 
υψηλότερες τιµές ως προς τις διαστάσεις της κοινωνικής συµπεριφοράς και της 
σχολικής ευχαρίστησης σε σύγκριση µε την τρίτη οµάδα (αριθµητική 
βαθµολογία). Η επιθυµητή κοινωνική συµπεριφορά και η χαρά για το σχολείο 
εµφανίστηκαν πολύ υψηλότερες στη δεύτερη οµάδα. Αντίθετα, δεν 
εµφανίστηκαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των τριών οµάδων, στις οποίες 
δίδασκαν "προοδευτικοί" δάσκαλοι (ό.π., σ.218 κ.κ.).  

Ως προς την επίδοση των µαθητών δεν παρουσιάστηκαν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, ανεξάρτητα από τη στάση των 
δασκάλων. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι "στο φως των 
αποτελεσµάτων αυτής της έρευνας εµφανίζεται  η περιγραφική αξιολόγηση 
από µάλλον συντηρητικούς και καθοδηγητικούς δασκάλους να υπερτερεί της 
παραδοσιακής αριθµητικής βαθµολογίας" (ό.π., σ.223). 

 
 

2.9.4. Συνδυασµός βαθµών και περιγραφικής αξιολόγησης  
 

Στη διελκυστίνδα µεταξύ αντιπάλων και υποστηρικτών της περιγραφικής 
αξιολόγησης εµφανίζεται συχνά από τους πρώτους µια ενδιάµεση 
συµβιβαστική πρόταση, η οποία αναφέρεται στον συνδυασµό της 
περιγραφικής έκθεσης και της αριθµητικής βαθµολογίας. Σύµφωνα µε αυτή 
την αντίληψη, η περιγραφική έκθεση προσφέρει αναλυτικές διαπιστώσεις για 
τις επιδόσεις του µαθητή, για τρόπους βοήθειας κ.λ.π., ενώ ταυτόχρονα, ο 
βαθµός µπορεί να δώσει πληροφορίες για το επίπεδο του µαθητή στην τάξη.  

Ωστόσο, η απαίτηση αυτή να συνοδεύεται η έκθεση για τον µαθητή µε 
βαθµούς υποβάλλει τον δάσκαλο να αξιολογεί τον µαθητή συγκρίνοντας την 
επίδοσή του µε τις επιδόσεις των συµµαθητών του, αυτό δηλαδή ακριβώς που 
επιδιώκεται να αποφευχθεί µε την εισαγωγή της περιγραφικής έκθεσης. 
Εξάλλου, ο συνδυασµός περιγραφικής αξιολόγησης και αριθµητικής 
βαθµολογίας θα µπορούσε ενδεχοµένως να περιορίσει ή και να εκµηδενίσει 
ορισµένες αρνητικές ιδιότητες των βαθµών (π.χ. ανεπάρκεια πληροφόρησης 
µέσω ενός αριθµού),  δεν θα µπορούσε όµως να αντιµετωπίσει την πλειοψηφία 
των προβληµάτων που συνδέονται µε την αριθµητική βαθµολογία (βλ. κεφ. 
1.5.1.).  



Η αντιπαράθεση αφορά, όχι στον τύπο του ενδεικτικού αλλά στην 
προτίµηση σε κάποια συγκεκριµένη νόρµα αναφοράς που πρέπει να ισχύει 
στην αξιολόγηση του µαθητή (βλ. Reimers, H., 1991:340). Η συνδυαστική 
πρόταση βαθµών και περιγραφικών σχολίων προτάσσει τη χρήση της 
κοινωνικής νόρµας αναφοράς ή µε άλλα λόγια, τη σύγκριση των σχολικών 
επιδόσεων µεταξύ των µαθητών. 

Η έρευνα του G. Krampen, η οποία εξέτασε τις επιδράσεις που έχουν τα 
περιγραφικά σχόλια του δασκάλου στις σχολικές εργασίες των µαθητών στα 
Μαθηµατικά, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όχι τόσο για τον συνδυασµό 
περιγραφικής αξιολόγησης και βαθµών, όσο για τις επιπτώσεις που έχει η 
εκάστοτε χρησιµοποιούµενη νόρµα αναφοράς στους µαθητές και ειδικότερα 
στους αδύνατους µαθητές (βλ. Krampen, G., 1987).  

Στην έρευνα έλαβαν µέρος 385 µαθητές από 13 διαφορετικές τάξεις, οι 
οποίοι χωρίστηκαν σε τέσσερις οµάδες: 

• στην πρώτη οµάδα οι δάσκαλοι βαθµολογούσαν αριθµητικά τις 
εργασίες στα Μαθηµατικά και παράλληλα αξιολογούσαν περιγραφικά κάθε 
εργασία κάνοντας χρήση της κοινωνικής νόρµας αναφοράς, συγκρίνοντας 
δηλαδή τις επιδόσεις των µαθητών µεταξύ τους. 

• στη δεύτερη οµάδα τα σχόλια του δασκάλου, τα οποία συνόδευαν τον 
βαθµό, ήταν προσανατολισµένα στην νόρµα κριτηρίου, είχαν δηλαδή ως 
κριτήριο σύγκρισης τους διδακτικούς στόχους 

• στην τρίτη οµάδα το κριτήριο του σχολιασµού ήταν η επίδοση του 
µαθητή συγκρινόµενη µε προηγούµενες, δηλαδή η ατοµική νόρµα αναφοράς 
(βλ. ό.π., σ.207). 

• τέλος, στην τέταρτη οµάδα (οµάδα ελέγχου) δεν γινόταν κανένας 
σχολιασµός των εργασιών από τον δάσκαλο και απλά έµπαινε ένας 
αριθµητικός βαθµός (ό.π., σ.218). 

Με τον τρόπο αυτό αξιολογήθηκαν οι εργασίες των µαθητών στα 
Μαθηµατικά σε όλη τη διάρκεια του πρώτου εξαµήνου, ενώ επιπρόσθετα, ο 
ερευνητής συνέλεξε δεδοµένα που αφορούσαν στους µαθητές από την αρχή 
µέχρι και το τέλος της σχολικής χρονιάς (συλλογή δεδοµένων σε εννέα 
διαφορετικά χρονικά σηµεία).   

Όπως διαπιστώθηκε από τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι επιδράσεις των 
σχολίων του δασκάλου στον µαθητή δεν σχετιζόταν µόνο µε το περιεχόµενο 
των επιδόσεων, αλλά πολύ περισσότερο µε το επίπεδο των επιδόσεων του 
µαθητή. Πιο συγκεκριµένα, σχόλια προσανατολισµένα στην κοινωνική νόρµα 
αναφοράς επιδρούσαν σαφώς αρνητικά στους αδύνατους µαθητές, ενώ στους 
καλούς επενεργούσαν ουδέτερα ή ελαχίστως θετικά. Έτσι, οι αδύνατοι σε 



επιδόσεις µαθητές εµφάνισαν στο τέλος του εξαµήνου χαµηλές επιδόσεις, 
ελάχιστες προσδοκίες για περιθώρια βελτίωσης στο µέλλον και περιορισµένο 
ενδιαφέρον για τα Μαθηµατικά, ενώ αυξήθηκαν τα συναισθήµατα άγχους για 
τις εξετάσεις, αποστροφής προς το σχολείο και εξάρτησης από τη βοήθεια 
άλλων για τη λύση προβληµάτων (ό.π., σ.220). 

Αντίθετα, όταν τα περιγραφικά σχόλια του δασκάλου ήταν 
προσανατολισµένα στην νόρµα κριτηρίου, αφορούσαν δηλαδή στον βαθµό 
ανταπόκρισης των επιδόσεων του µαθητή σε συγκεκριµένους διδακτικούς 
στόχους, διαπιστώθηκε µια µικρή θετική επίδραση σε όλους τους µαθητές των 
πειραµατικών οµάδων.  

Τέλος, στην τρίτη οµάδα -µε σχόλια του δασκάλου επικεντρωµένα στην 
ατοµική νόρµα αναφοράς- διαπιστώθηκαν θετικές επιδράσεις σε όλους τους 
µαθητές, µε σαφώς όµως µεγαλύτερο όφελος για τους αδύνατους µαθητές. 
Στους µαθητές αυτούς εµφανίστηκαν θετικές επιδράσεις ως προς (α) τις 
προσδοκίες βελτίωσης των επιδόσεων στην επόµενη σχολική εργασία, (β) τις 
επιδόσεις σε άλλες σχολικές εργασίες, (γ) τη βαθµολογία στο τέλος του 
πρώτου εξαµήνου, (ε) το ενδιαφέρον τους για τα Μαθηµατικά, (στ) την 
αυτοαντίληψή για τις ικανότητές τους σε ορισµένους τοµείς, (ζ) τη διάθεση για 
το σχολείο και (η) το άγχος για εξεταστικές δοκιµασίες. Μολονότι θετικές 
επιδράσεις εµφανίζονται και στους µαθητές µε καλές επιδόσεις, αυτοί δεν 
παρουσιάζουν στατιστικά σηµαντικές επιδράσεις σε όλες τις παραπάνω 
µεταβλητές, όπως οι µαθητές µε χαµηλές επιδόσεις (ό.π., σ. 221).  

Οι θετικές όµως αυτές επιδράσεις όταν εξετάστηκαν ένα εξάµηνο 
αργότερα -στο τέλος του σχολικού έτους- και αφού οι δάσκαλοι είχαν 
επανέλθει στην παραδοσιακή αξιολόγηση µόνο µε βαθµούς, έδειξαν να έχουν 
εξαφανιστεί και οι τιµές τους κυµαίνονταν στα πλαίσια της πριν από τη 
διεξαγωγή της έρευνας συλλογής δεδοµένων (ό.π., σ.222).  

Τέλος, ο G. Krampen επισηµαίνει και αυτός τον κίνδυνο, τα συνοδευτικά 
των βαθµών σχόλια από τον δάσκαλο να εµφανίζουν σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις αρνητικά αποτελέσµατα, ιδιαίτερα όταν τα περιγραφικά σχόλια 
επικεντρώνονται στα περιεχόµενα, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη το επίπεδο 
ανάπτυξης κάθε µαθητή (Krampen, G., 1987:224). 

 
 

2.9.5. Σύνοψη και ερµηνεία των ερευνητικών δεδοµένων 
 
Η µελέτη των ερευνών για την περιγραφική αξιολόγηση αναδεικνύει 

µεταξύ άλλων ένα µεθοδολογικό πρόβληµα που τις χαρακτηρίζει. Στη 



συντριπτική τους πλειοψηφία -εκτός από το διαχρονικό ερευνητικό πρόγραµµα 
που πραγµατοποιήθηκε στην Ελβετία- δεν πρόκειται για έρευνες δράσης ή για 
έρευνες µέσα στη σχολική τάξη, αλλά είτε για αναλύσεις περιεχοµένου, 
ερµηνείες και ταξινοµήσεις των περιγραφικών εκθέσεων είτε για ένα είδος 
επιστηµονικής διερεύνησης απόψεων, κατά την οποία δάσκαλοι, γονείς και 
σπανίως µαθητές ερωτώνται για τον βαθµό ικανοποίησής τους µε τη νέα 
µορφή αξιολόγησης. Είναι αµφισβητήσιµο πάντως, αν σε τέτοιες έρευνες 
αντανακλώνται οι πραγµατικές συνέπειες του µεταρρυθµιστικού αυτού µέτρου 
(Thomas, H., 1987: 250).  

Εµπειρικές έρευνες µε αντικείµενο τις µακροπρόθεσµες συνέπειες της 
περιγραφικής αξιολόγησης για τον µαθητή δεν υπάρχουν. O K.H. Ingenkamp 
υποστηρίζει ότι οι έρευνες για την επιτυχία της νέας µορφής αξιολόγησης είναι 
όσο αφορά την έκταση, απόλυτα ανεπαρκείς και ότι τα µέχρι τώρα 
αποτελέσµατα "εµφανίζουν την επιτυχία της µεταρρύθµισης των ενδεικτικών 
πολύ αµφισβητήσιµη" (Ingenkamp, K.H., 1989:115).  

Τα αποτελέσµατα των εµπειρικών ερευνών, οι οποίες ασχολήθηκαν µε 
την ανάλυση των περιγραφικών εκθέσεων, συγκλίνουν στη διαπίστωση, ότι 
διαφοροποιηµένες περιγραφικές εκθέσεις είναι εφικτές, όταν και η 
παιδαγωγική πράξη προσανατολίζεται διαφοροποιηµένα και εξατοµικευµένα 
στον µαθητή. Αν η διδασκαλία δεν διαφοροποιείται τότε είναι δύσκολο να 
προκύψει µια εξατοµικευµένη περιγραφική έκθεση.  

Μια άλλη εµπειρική διαπίστωση αφορά στην τάση των δασκάλων να 
διαφοροποιούν τις περιγραφικές εκθέσεις των αδύνατων µαθητών σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό από ότι στους καλούς ή µέτριους µαθητές. Η τάση αυτή 
ερµηνεύεται ως µια ανεπίγνωστη επιδίωξη του δασκάλου να συγκαλύψει την 
αναποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας του (Elbing, E./Buschmann, St., 
1985:29), αλλά ίσως περισσότερο ως αποτέλεσµα µιας διαφορετικής 
αντιµετώπισης των αδύνατων µαθητών από τον δάσκαλο µέσα στην τάξη. Για 
να αποφύγει δηλαδή ο δάσκαλος τη συσσώρευση αρνητικών µόνο κρίσεων 
στην περιγραφική έκθεση ενός αδύνατου µαθητή τείνει να τον παρατηρεί πιο 
συστηµατικά, προκειµένου να "εκµαιεύσει" τα θετικά του στοιχεία. Η 
ερµηνεία αυτή επιβεβαιώνεται εν µέρει από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
δασκάλων, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η ανάγκη να συντάσσουν περιγραφική 
έκθεση για κάθε µαθητή τους "υποχρεώνει" να παρατηρούν πιο εντατικά και 
πολύπλευρα τους µαθητές τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. Με τον 
τρόπο αυτό διευρύνεται ο ορίζοντας της αξιολόγησης και η διδασκαλία 
προσανατολίζεται σε µια παιδαγωγική διάσταση.  



Η επιµονή πολλών δασκάλων σε παραδοσιακές µορφές οργάνωσης της 
διδασκαλίας και αξιολόγησης του µαθητή αντανακλάται σε πολλές 
περιγραφικές εκθέσεις, ιδιαίτερα όσο αφορά στον κοινωνικό και συµµετοχικό 
τοµέα. Η επιµονή αυτή αφαιρεί από τους δασκάλους αυτούς τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν τον µαθητή σε διαφορετικές καταστάσεις, µε αποτέλεσµα να 
αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητα προβλήµατα κατά τη σύνταξη των περιγραφικών 
εκθέσεων και να καταφεύγουν συχνά είτε στην κατά λέξη αντιγραφή των 
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας είτε σε έτοιµες φράσεις και διατυπώσεις 
που προσφέρουν ιδιωτικοί εκδοτικοί οίκοι. Ως συνέπεια αυτής της πρακτικής, 
πολλές εκθέσεις εµφανίζονται φορµαλιστικές και αντανακλούν την 
προσωπικότητα του δασκάλου -και όχι του µαθητή- τις προσωπικές του 
προτιµήσεις και απαιτήσεις, οι οποίες αποτελούν τις εξωτερικές νόρµες πάνω 
στις οποίες αξιολογείται η συµπεριφορά των µαθητών. Έτσι προκύπτει ο 
"κανονιστικός" τύπος περιγραφικής έκθεσης στην οποία την ευθύνη έχει µόνο 
ο µαθητής και µάλιστα χωρίς να προτείνονται συγκεκριµένες βοήθειες για την 
υπέρβαση των προβληµάτων. Σε τέτοιες εκθέσεις ανιχνεύεται συχνά και η 
ύπαρξη "κρυφών βαθµών". Αυτή η εµπειρική διαπίστωση δεν αφορά βέβαια 
στο σύνολο των δασκάλων, αλλά σε ένα µεγάλο ποσοστό. Από την άλλη, 
υπάρχουν πολλοί δάσκαλοι, οι οποίοι γράφουν διαφοροποιηµένες εκθέσεις µε 
αναφορές στην εξελικτική πορεία µάθησης και την αλληλεπίδραση στην τάξη, 
µε αξιολόγηση όχι µόνο του αποτελέσµατος, αλλά και της προσπάθειας του 
µαθητή, µε οδηγίες υπέρβασης των προβληµάτων και γενικά εκθέσεις που 
ανταποκρίνονται στους στόχους του παιδαγωγικού αυτού µέτρου. 

Ως ένα βαθµό, η σύνταξη αδιαφοροποίητων περιγραφικών εκθέσεων 
ερµηνεύεται και ως αποτέλεσµα της έλλειψης κατάλληλων διαγνωστικών 
µέσων που θα βοηθούσαν τον δάσκαλο στην παρατήρηση, συλλογή και 
καταγραφή πληροφοριών σχετικά µε  τη συµπεριφορά των µαθητών του στην 
τάξη. Είναι συχνή η επισήµανση των δασκάλων για την ανεπάρκειά τους ως 
προς την περιγραφική αξιολόγηση και την ελλιπή βοήθεια από τις 
εκπαιδευτικές αρχές.  

Ιδιαίτερα η παρατήρηση και αξιολόγηση της εξελικτικής πορείας του 
µαθητή θεωρείται ως µια απαιτητική και δύσκολη διαδικασία, η οποία χωρίς 
βοηθητικά µέσα και αντίστοιχη επιµόρφωση του δασκάλου είναι δύσκολο να 
επιτευχθεί. Αυτή ακριβώς η δυσκολία εµφανίζεται στο περιεχόµενο πολλών 
εκθέσεων που αναλύθηκαν, αφού οι αναφορές στις εκθέσεις για τη εξελικτική 
πορεία µαθησης του παιδιού είναι σπάνιες, ενώ αφθονούν οι περιγραφές και 
αξιολογήσεις για το αποτέλεσµα της επίδοσης. Αυτή η έµφαση που δίνουν οι 
δάσκαλοι στο τελικό προϊόν κατά τη σύνταξη των περιγραφικών εκθέσεων 



µπορεί να ερµηνευτεί µε διαφορετικούς τρόπους. Από τη µια, το σχολείο ως 
θεσµός διοικητικής οργάνωσης της µάθησης εξακολουθεί να παραµένει δέσµιο 
της πιστοποίησης των τυπικών επιδόσεων και να ενδιαφέρεται για τις διαφορές 
µεταξύ των σχολικών επιδόσεων: το γεγονός αυτό αντανακλάται και στις 
περιγραφικές εκθέσεις. Ειδικότερα, το ∆ηµοτικό Σχολείο στις χώρες από τις 
οποίες αντλούνται τα ερευνητικά δεδοµένα (Γερµανία, Αυστρία, Ελβετία) είναι 
ένα επιλεκτικό σχολείο µε έντονη την ανάγκη διαχωρισµού του µαθητικού 
πληθυσµού (στασιµότητα, µετάβαση σε ειδικό σχολείο ή σε διαφορετικούς 
τύπους σχολείων). Για τον λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη σηµασία κατά τη 
σύνταξη των εκθέσεων στα λεγόµενα πρωτεύοντα  µαθήµατα και απαιτείται 
µια σχετική συγκρισιµότητα των περιγραφικών εκθέσεων. Η συγκρισιµότητα 
των ενδεικτικών και η παρεπόµενη διαπίστωση των διαφορών µεταξύ των 
µαθητών είναι τότε µόνο απαραίτητες όταν καλούνται να υπηρετήσουν την 
ανάγκη της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου.  

Από την άλλη, η παραδοσιακή µορφή αξιολόγησης µε βαθµούς και 
εξετάσεις είναι εσωτερικευµένη και ριζωµένη στις νοοτροπίες όλων. Ιδιαίτερα 
οι δάσκαλοι, οι οποίοι έχουν χρόνια εξοικείωση µε τη διαπίστωση του 
αποτελέσµατος (βλ. βαθµούς), αισθάνονται πιο ασφαλείς µε τη µέτρηση των 
προϊόντων µάθησης, ενώ ταυτόχρονα είναι σχετικά άπειροι στην παρατήρηση 
και περιγραφή της εξατοµικευµένης πορείας µάθησης, του κοινωνικού και 
συµµετοχικού τοµέα. Και βέβαια, η ανασφάλεια τους οδηγεί στην 
"πεπατηµένη" οδό. Ίσως για αυτόν τον λόγο, στις περιγραφικές εκθέσεις είναι 
σπάνιες και οι οδηγίες - συµβουλές του δασκάλου για τον τρόπο υπέρβασης 
δυσκολιών και προβληµάτων, καθώς και οι διαπιστώσεις για ενδιαφέροντα, 
κλίσεις και ικανότητες του παιδιού, πέρα από τα µαθήµατα.  

Επίσης, διαπιστώνεται εµπειρικά ότι στην πλειοψηφία των περιγραφικών 
εκθέσεων κυριαρχεί ένας ενθαρρυντικός και επιβεβαιωτικός για τον µαθητή 
τόνος, µε ιδιαίτερη έµφαση στα θετικά σηµεία της συµπεριφοράς του. Οι 
αναφορές για την αλληλεπίδραση στην τάξη εµφανίζονται σε ικανοποιητικό 
βαθµό, όπως ικανοποιητική είναι και η περιγραφή τρόπων συµπεριφοράς του 
µαθητή, η οποία δεν παρουσιάζεται ως σταθερή και µη επιδεκτική αλλαγών.  

Ως προς την κριτική για τη µη κατανόηση του περιεχοµένου των 
περιγραφικών εκθέσεων από τους γονείς λόγω της ύπαρξης επιστηµονικών 
όρων, δυσνόητων φράσεων κ.λ.π., δεν εµφανίστηκαν εµπειρικά δεδοµένα που 
να επιβεβαιώνουν αυτή τη µοµφή, µε εξαίρεση ορισµένες µεµονωµένες 
περιπτώσεις στην έρευνα του H.J. Schmidt για το µάθηµα της Αριθµητικής. 

Θετικό θεωρείται επίσης το γεγονός, ότι από την ανάλυση και εξέταση 
των εκθέσεων δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η συχνά προβαλλόµενη άποψη, 



σύµφωνα µε την οποία οι εκθέσεις µετατρέπονται σε "ψευδο-ψυχολογικά 
πιστοποιητικά" ή ότι µε αποφατικές και απαξιωτικές εκφράσεις τραυµατίζεται 
συναισθηµατικά ο µαθητής. Ενδεχοµένως η κριτική αυτή κατά των 
περιγραφικών εκθέσεων να αποτελεί µια από τις αιτίες που ερµηνεύει την 
έντονη τάση των δασκάλων να τονίζουν τα θετικά στοιχεία του µαθητή και να 
εξωρραΐζουν τα αρνητικά µετεγγράφοντας τα µε θετικό τρόπο. Η τάση αυτή 
µπορεί µεν να περιορίζει την πληροφοριακή αξία της έκθεσης για γονείς και 
µαθητές, ενδεχοµένως όµως να λειτουργεί θετικά στο αυτοσυναίσθηµα και την 
κινητοποίηση του παιδιού στην τάξη. Βέβαια, η υπερβολική συσσώρευση 
ενθαρρύνσεων, επαίνων και θετικών εκτιµήσεων, χωρίς "πραγµατικό 
αντίκρυσµα", λειτουργεί τελικά πληθωριστικά, χάνει την όποια αξία έχει η 
αρχή της ενίσχυσης και συµβάλλει στην µείωση της ικανότητας 
αυτοαντίληψης του µαθητή. Ίσως για αυτούς ακριβώς τους λόγους 
προβάλλεται έντονα η ανάγκη για διεύρυνση του ορίζοντα αξιολόγησης και σε 
άλλους τοµείς, ώστε να γίνει εφικτή η ανάδειξη πραγµατικών θετικών 
στοιχείων ακόµη και στους αδύνατους µαθητές.  

Η πληροφοριακή αξία των εκθέσεων για τις επιδόσεις του µαθητή στα 
διάφορα µαθήµατα εµφανίζεται σαφώς πιο βελτιωµένη σε σύγκριση µε τους 
άλλους τοµείς. Όµως και σε αυτό τον τοµέα αντικατοπτρίζονται συχνά στις 
περιγραφικές εκθέσεις  διδακτικές πρακτικές όπως η µετωπική οργάνωση 
διδασκαλίας, οι αδιαφοροποίητες απαιτήσεις για όλους τους µαθητές, η εµµονή 
στην εφαρµογή της κοινωνικής νόρµας αναφοράς. Η διαπίστωση αυτή δεν 
µπορεί παρά να είναι αναµενόµενη. Θα ήταν ουτοπία να υποστηρίξει κανείς, 
ότι η  γενικευµένη εφαρµογή του µέτρου σε όλα τα δηµόσια σχολεία µιας 
χώρας είναι σε θέση να µεταβάλει πάραυτα τις παγιωµένες αντιλήψεις και 
πρακτικές όλων των δασκάλων ως προς τον τρόπο οργάνωσης της 
διδασκαλίας.  

Όσο αφορά τις απόψεις γονέων και δασκάλων για την περιγραφική 
αξιολόγηση τα αποτελέσµατα των σχετικών ερευνών παρουσιάζουν µεγάλες 
διακυµάνσεις ως προς τον βαθµό αποδοχής των νέων µέτρων. Γενικά πάντως, 
µπορεί να υποστηριχτεί, ότι περισσότεροι από τους µισούς δασκάλους που 
ρωτήθηκαν ήταν θετικά προσκείµενοι στο νέο µέτρο.  

Οι διαφορές στα αποτελέσµατα των ερευνών µπορούν να ερµηνευτούν ως 
απόρροια πολλών και διαφορετικών παραγόντων, όπως η προετοιµασία των 
µέτρων και η προσπάθεια τεκµηρίωσής τους από την εκπαιδευτική πολιτική. 
Συχνά επίσης, η µελέτη των σχετικών ερευνών δίνει την αίσθηση στον 
αναγνώστη µιας a priori προτίµησης του ερευνητή στον ένα ή άλλο τύπο 
αξιολόγησης. Η εκάστοτε προτίµηση είναι εµφανής τόσο στις αναλύσεις και 



ερµηνείες του περιεχοµένου των περιγραφικών εκθέσεων όσο και στη 
διερεύνηση των απόψεων γονέων και δασκάλων. Πάντως, παρά τις όποιες 
διαφοροποιήσεις των αποτελεσµάτων µπορούν να εντοπιστούν ορισµένα κοινά 
στοιχεία τα οποία διαπιστώνονται σε όλες σχεδόν τις έρευνες. 

Όπως προκύπτει από τις περισσότερες έρευνες, οι γονείς εµφανίζονται 
στην πλειοψηφία τους θετικά προσκείµενοι στην εφαρµογή του νέου µέτρου 
στα παιδιά τους. ∆ηλώνουν σύµφωνοι µε το περιεχόµενο της περιγραφικής 
έκθεσης του παιδιού τους, την οποία θεωρούν κατανοητή. Αξιολογούν θετικά 
την ολόπλευρη και εξατοµικευµένη αξιολόγηση του µαθητή, τη βελτίωση των 
σχέσεων µεταξύ σχολείου και οικογένειας, τη ελάττωση της πίεσης για 
επιδόσεις και θεωρούν ότι έχουν πληρέστερη πληροφόρηση από ότι θα 
συνέβαινε µε τους βαθµούς.  

Ενώ όµως, σχεδόν όλοι οι γονείς δηλώνουν ευχαριστηµένοι µε τις 
περιγραφικές εκθέσεις των παιδιών τους, όταν ερωτώνται γενικά για την 
εφαρµογή και γενίκευση της περιγραφικής αξιολόγησης στο σχολείο τα 
ποσοστά θετικής προτίµησης ελαττώνονται σηµαντικά και πολλοί προτείνουν 
ένα συνδυασµό βαθµών και σχολίων στο ενδεικτικό. Η στάση αυτή των 
γονέων µπορεί να ερµηνευτεί ως µια πρόσκαιρή αποδοχή της κατάργησης των 
βαθµών στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, αλλά όχι και στις 
µεγαλύτερες, στις οποίες κυριαρχούν η πίεση για επιδόσεις και η επιλεκτική 
λειτουργία του σχολείου. Τέλος, οι γονείς εκφράζουν την επιθυµία να 
καταγράφονται στις περιγραφικές εκθέσεις και τα αρνητικά στοιχεία του 
µαθητή. Ως προς το σηµεία αυτό, και οι απαντήσεις των δασκάλων σε όλες 
σχεδόν τις έρευνες επισηµαίνουν το πρόβληµα του εξωραϊσµού των 
περιγραφικών εκθέσεων, την έµφαση στις καλές επιδόσεις και τη συγκάλυψη 
των αρνητικών µε επιτηδευµένες φράσεις που δηµιουργούν τελικά ασάφεια 
στους γονείς και µαθητές. Το πρόβληµα αυτό ενδεχοµένως να οφείλεται στον 
φόβο πολλών δασκάλων να εκφράσουν γραπτώς αρνητικές κρίσεις για τον 
µαθητή και τις επιδόσεις του υπό τον κίνδυνο του στιγµατισµού ή της 
αποθάρρυνσης. Μια τέτοια στάση προωθείται σαφώς και από τις οδηγίες των 
εκπαιδευτικών αρχών προς του δασκάλους. Πάντως, αποτελεί πεποίθηση και 
των δασκάλων η ανάγκη να αναφέρονται στην περιγραφική έκθεση και τα 
αρνητικά στοιχεία του µαθητή.  

Γενικά, οι απόψεις των δασκάλων για την περιγραφική µορφή 
αξιολόγησης συγκλίνουν ως προς την υπερφόρτωσή τους (κόπος και χρόνος), 
φαινόµενο το οποίο συνδέουν µε την ανεπαρκή βοήθεια που έχουν, καθώς και 
µε την έλλειψη ικανότητας από όλους του δασκάλους να ανταποκριθούν στην 
γλωσσική ευθράδεια που απαιτεί η σύνταξη των εκθέσεων. Αντίθετα, 



αντιµετωπίζουν ως θετικό το γεγονός, ότι η περιγραφική έκθεση επιβάλλει 
στον δάσκαλο να ασχοληθεί περισσότερο µε τον κάθε µαθητή χωριστά, να τον 
παρατηρήσει πιο σφαιρικά και συστηµατικά από ότι συµβαίνει συνήθως µε 
τους βαθµούς, προκειµένου να διευκολυνθεί αργότερα στη σύνταξη της 
έκθεσης. Κοινή επίσης πεποίθηση στην πλειοψηφία των δασκάλων αποτελεί η 
δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης γονέων και µαθητών µε την 
περιγραφική έκθεση, καθώς και η δυνατότητα να αναδειχτεί η σχέση µεταξύ 
προσπάθειας και ικανότητας του µαθητή κατά τη διδασκαλία. Επίσης, οι 
απόψεις των δασκάλων εµφανίζονται να κατατείνουν στην ίδια εκτίµηση µε 
τους γονείς, ότι η περιγραφική αξιολόγηση αποτελεί έναυσµα και κίνητρο για 
την εντατικοποίηση και βελτίωση της συνεργασίας µεταξύ σχολείου και 
οικογένειας.  

Ερµηνευτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήµατα από τα δύο  
ερευνητικά προγράµµατα που εφαρµόστηκαν σε Αυστρία και Ελβετία (βλ. 
κεφ.2.10.3.). Στο πρώτο διαπιστώθηκε ότι οι δάσκαλοι εφόσον είναι ανοιχτοί 
και προοδευτικοί στην σύλληψη και οργάνωση της διδασκαλίας τους µε 
ανανεωτικές τάσεις και εναλλακτικές µεθόδους, τότε, ανεξάρτητα από τη 
µορφή αξιολόγησης που επιλέγουν, οι επιδόσεις των µαθητών, η στάση τους 
προς το σχολείο και η κοινωνική τους συµπεριφορά αποκτούν υψηλές τιµές. 
Αντίθετα, δάσκαλοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται από "συντηρητισµό", 
προτίµηση σε παραδοσιακές µεθόδους και αυταρχισµό εµφανίζουν 
αποτελέσµατα που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη µορφή αξιολόγησης που 
εφαρµόζουν. Πιο συγκεκριµένα, οι µαθητές που αξιολογούνται περιγραφικά 
από δασκάλους "συντηρητικούς" χαρακτηρίζονται από επιθυµητή κοινωνική 
συµπεριφορά και παρουσιάζουν µεγαλύτερη χαρά και ευχαρίστηση για το 
σχολείο από ότι οι µαθητές που αξιολογούνται µε βαθµούς από 
"συντηρητικούς" δασκάλους. Αν προβάλουµε τις διαπιστώσεις αυτές στην 
πραγµατικότητα του δηµόσιου σχολείου, στο οποίο κυριαρχούν παραδοσιακές 
αντιλήψεις και πρακτικές ως προς την οργάνωση της διδασκαλίας, τότε θα 
µπορούσαµε να υποθέσουµε, ότι έστω και µε τις υπάρχουσες αντίξοες 
συνθήκες, η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης θα µπορούσε να επιφέρει 
τα θετικά αποτελέσµατα που εµφανίστηκαν στην πειραµατική οµάδα µε τους 
"συντηρητικούς" δασκάλους.  

Μεγαλύτερο ίσως ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσµατα του 
ερευνητικού προγράµµατος στην Ελβετία, αφού για πρώτη φορά εξετάστηκε 
στην πράξη ο βαθµός επίτευξης των σκοπών και στόχων που συνδέονται µε 
την περιγραφική αξιολόγηση. Στην έρευνα αυτή δεν παρουσιάστηκαν διαφορές 
µεταξύ τάξεων µε βαθµούς και τάξεων µε περιγραφική αξιολόγηση (α) ως 



προς τις επιδόσεις των µαθητών στα µαθήµατα της Γλώσσας και των 
Μαθηµατικών (β) ως προς τη στάση τους για το σχολείο και (γ) ως προς την 
κοινωνική τους ένταξη στην τάξη. Αντίθετα, εµφανίστηκαν σηµαντικές 
διαφορές µεταξύ των δυο οµάδων ως προς τον τρόπο µε τον οποίο εκτιµούσαν 
οι µαθητές τις ικανότητές τους: αυτοί που είχαν αξιολογηθεί µε περιγραφικό 
τρόπο είχαν µια περισσότερο σωστή αντίληψη των ικανοτήτων τους στην τάξη 
από εκείνους που έπαιρναν βαθµούς. 

Ωστόσο, η διεξαγωγή του ερευνητικού προγράµµατος µε επιλεκτική 
εφαρµογή του νέου µέτρου σε σχολικές τάξεις µε δασκάλους - εθελοντές οι 
οποίοι διακατέχονται από µια a priori θετική στάση και έµπρακτο ενδιαφέρον 
για την περιγραφική αξιολόγηση, η εφαρµογή διαφοροποιηµένων µεθόδων 
διδασκαλίας, καθώς και η εντατική υποστήριξη του προγράµµατος µε 
επιστηµονική καθοδήγηση, αποτελούν µια ιδεατή εφαρµογή της αξιολόγησης 
χωρίς βαθµούς, η οποία, παρά τα θετικά αποτελέσµατα που εµφανίζει, δεν 
αίρει το ερώτηµα για τη δυνατότητα ή µη µιας επιτυχούς γενικευµένης 
εφαρµογής της στο δηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο. 

Η προβληµατική αυτή αντανακλάται και στη συζήτηση για τα 
εναλλακτικά σχολεία τα οποία εφαρµόζουν την περιγραφική αξιολόγηση. Τα 
σχολεία αυτά, εκτός των θετικών προϋποθέσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 
έχουν πίσω τους και µια µακρόχρονη πολύτιµη εµπειρία στην αξιολόγηση 
χωρίς βαθµούς, η οποία απουσιάζει βέβαια από τη δηµόσια εκπαίδευση. Το 
γεγονός αυτό δεν µπορεί παρά να σχετικοποιεί εν µέρει τις επικρίσεις που 
δέχεται η γενικευµένη - θεσµοποιηµένη εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Η σηµερινή αποδοχή της και η επιτυχής υλοποίησή της σε 
εναλλακτικά σχολεία έχει καταφέρει να ξεπεράσει τις "παιδικές ασθένειες" του 
παρελθόντος, πράγµα που παραµένει ζητούµενο στο δηµόσιο σχολείο. Επειδή 
βέβαια δεν είναι αυτονόητο ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί, αφού η επιτυχής 
εφαρµογή ενός νέου µέτρου εξαρτάται από ένα µεγάλο πλήθος παραγόντων 
και προϋποθέσεων, παραµένει επιτακτική η ανάγκη τόσο για περαιτέρω 
διερεύνηση της εκπαιδευτικής πράξης, ώστε να εντοπιστούν και να 
συγκεκριµενοποιηθούν τα προβλήµατα, όσο και η µελέτη και εξέταση των 
συγκεκριµένων εκείνων παραµέτρων που προκρίνουν την επίτευξη των 
επιδιωκόµενων σκοπών και στόχων σε ένα συγκεκριµένο εκπαιδευτικό 
συγκείµενο. Με άλλα λόγια, η εισαγωγή ενός νέου θεσµού στο δηµόσιο 
σχολείο µπορεί να µελετηθεί τόσο µε βάση τις αρχές, τους στόχους και τις 
λειτουργίες του όσο και µε τις συγκεκριµένες εκπαιδευτικές, και άλλες 
παραµέτρους του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται. 

 



 

2.10. Η περιγραφική αξιολόγηση και ο ρόλος του δασκάλου 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης 
απαιτεί και µια διαφορετική διαγνωστική πρακτική του δασκάλου: 
συστηµατική παρατήρηση, διαπίστωση της µάθησης και της επίδοσης, 
καταγραφή της διαχρονικής εξέλιξης του µαθητή, επικοινωνία µε γονείς και 
µαθητές, σύνταξη περιγραφικών εκθέσεων µε στόχο τη συµβουλευτική και την 
ενίσχυση του παιδιού. Μπροστά στις νέες αυτές απαιτήσεις για τον δάσκαλο 
έχει διαπιστωθεί ένα "επαγγελµατικό κενό" (Haußer, K., 1991:358), ένα  
"επαγγελµατικό έλλειµµα" (Buschbeck, H., 1992:24), το οποίο έχει άµεση 
σχέση µε την ελλιπή κατάρτιση των εκπαιδευτικών για το νέο µέτρο (βλ. 
Becker, H./Winkel, R., 1982:207). Άλλωστε, η προσφορά ποικίλων, έτοιµων 
δειγµάτων περιγραφικών εκθέσεων και οδηγιών διατύπωσης από ιδιωτικούς 
εκδοτικούς οίκους, αντικατοπτρίζει τη µεγάλη ζήτησή τους από τους 
εκπαιδευτικούς και δείχνει την ελλιπή κατάρτιση των δασκάλων σε αυτόν τον 
τοµέα. Έτσι εξηγείται και το γεγονός, ότι η ζήτηση για επιµόρφωση των 
δασκάλων σε µεθόδους περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή βρίσκεται σε 
σηµαντικά υψηλότερο βαθµό, από την προσφορά του  κράτους (Haußer, K., 
1991:358).  

Η µεταρρύθµιση του συστήµατος αξιολόγησης, ιδιαίτερα όταν εισάγει 
"καινά δαιµόνια" στην εκπαιδευτική πράξη, οφείλει να παίρνει σοβαρά υπόψη 
τις βαθιά ριζωµένες παραδοσιακές, αντιλήψεις, στάσεις και µεθόδους των 
δασκάλων, οι οποίοι συχνά αντιστέκονται σε ανανεωτικές επιδιώξεις. Μόνο 
µέσα από εγκυκλίους και εκκλήσεις προς τους εκπαιδευτικούς δεν µπορεί να 
επιτευχθούν ριζικές αλλαγές στο σύστηµα της αξιολόγησης. Οι πάγιες 
πρακτικές και οι ρουτίνες του δασκάλου δεν έχουν προκύψει από τη µια στιγµή 
στην άλλη. Είναι αποτέλεσµα πολύχρονης και συχνά κοπιαστικής 
προσπάθειας, τον βοηθούν στη καθηµερινή του εργασία στην τάξη, ώστε η 
απαγκίστρωσή του από αυτές να συνεπάγεται καινούρια προσπάθεια, 
αναστάτωση και απώλεια δυνάµεων.  

Αν ο δάσκαλος δεν είναι πεπεισµένος για την αναγκαιότητα και τη 
χρησιµότητα του νέου µέτρου είναι πιθανό να το αποδυναµώσει στην πράξη 
και να αφαιρέσει το αρχικό του νόηµα, οδηγώντας τη µεταρρυθµιστική 
προσπάθεια σε αποτυχία. Η αντίδραση αυτή είναι πιο πιθανή, όταν οι δάσκαλοι 
αντιλαµβάνονται το µέτρο ως µια διοικητική επιβολή, χωρίς τη δική τους 
συµµετοχή στις αποφάσεις ή έστω την έγκαιρη και κατάλληλη ενηµέρωσή 
τους, προκειµένου να πειστούν οι ίδιοι για την ορθότητα και αναγκαιότητα των 



επικείµενων αλλαγών. Το να πειστούν οι δάσκαλοι δεν εξαρτάται µόνο από 
την όποια συµµετοχή τους ή των συνδικαλιστικών τους φορέων στο κέντρο 
λήψης των αποφάσεων. Ακόµη και όταν αυτό συµβαίνει, σηµαντικότερο είναι 
να πειστούν οι δάσκαλοι στην πράξη ότι τα µέτρα δίνουν λύσεις σε 
προβλήµατα και προσδίδουν νόηµα στην εργασία τους, ώστε να µπορούν να 
αντλούν ευχαρίστηση από αυτή. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό µόνο µέσα από µια 
προγραµµατισµένη, προσεκτική προετοιµασία του µέτρου, τη δοκιµαστική του 
εφαρµογή, τη βασική κατάρτιση, ενηµέρωση και µετεκπαίδευση των 
δασκάλων, αλλά και µε την παιδαγωγική στήριξη από κατάλληλα 
εκπαιδευµένα στελέχη. Μια διαδικασία δηλαδή η οποία απαιτεί επένδυση σε 
χρόνο και µέσα. Πάντως, µια απλή αλλαγή των µορφών πληροφόρησης, π.χ. 
λέξεις αντί για βαθµούς, δεν θα βελτίωνε πολύ την υπάρχουσα κατάσταση 
(πρβλ. Buff, A./Rohner, A., 1989:83).  

 Όχι µόνο η µέχρι τώρα στάση του δασκάλου για την αξιολόγηση πρέπει 
να αλλάξει, αλλά και ο τρόπος που κατανοεί τον ρόλο του στην τάξη. Αλλαγές 
στον τρόπο αξιολόγησης του µαθητή και αλλαγές στην οργάνωση της 
διδασκαλίας συµβαδίζουν. ∆ιαφοροποιηµένες και εξατοµικευµένες κρίσεις για 
τον µαθητή απαιτούν από τον δάσκαλο εξατοµικευµένες µορφές οργάνωσης 
της διδασκαλίας. Μια διαφοροποιηµένη, σφαιρική και εξατοµικευµένη 
αξιολόγηση του µαθητή είναι δυνατή, όταν ο δάσκαλος έχει την ευκαιρία να 
ασχοληθεί µε κάθε παιδί, να το παρατηρήσει, να δει τις δυσκολίες του, κάτι 
δηλαδή που αναπόφευκτα οδηγεί στην εξατοµίκευση της διδασκαλίας. "Από 
τον κατάλογο µε τους βαθµούς στην παιδαγωγική έκθεση- η ιστορία του 
ενδεικτικού στο σχολείο είναι επίσης η ιστορία της επαγγελµατοποίησης της 
εργασίας του δασκάλου" (Haußer, K., 1991:358). 

Ιδιαίτερα µέσα από τη χρήση όρων για ιδιότητες του µαθητή γίνεται 
φανερή η αυτοαντίληψη του δασκάλου για το επάγγελµά του. Αν δηλαδή 
αντιλαµβάνεται τον ρόλο του ως παιδαγωγό και σύµβουλο του παιδιού ή ως 
µεταδότη γνώσεων. Αντίστοιχα διαφαίνεται και η άποψή του για την αγωγή 
και τη διδασκαλία: Από τη µια η αδιάπτωτη προσήλωση σε κανόνες που έχουν 
τεθεί εκ των προτέρων σε µια δασκαλοκεντρική µέθοδο και από την άλλη, από 
κοινού συµφωνηµένες µορφές τάξης και οργάνωσης σε µαθητοκεντρικές 
µορφές διδασκαλίας. Έτσι, στην περιγραφική εκτίµηση της επίδοσης του 
µαθητή αντανακλάται η δουλειά του δασκάλου στην τάξη. 

Η επίτευξη των στόχων που θέτει η περιγραφική αξιολόγηση προϋποθέτει 
και ταυτόχρονα προωθεί την ενεργή συµµετοχή και συνεργασία των γονέων µε 
το σχολείο. Η επαφή και συζήτηση του δασκάλου µε τους γονείς του µαθητή 
και µάλιστα σε ειδικές περιπτώσεις µε την παρουσία του παιδιού, συντελούν 



στην ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική, συµµετοχική και µαθησιακή 
συµπεριφορά, καθώς και για τις ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητές του στα 
διάφορα µαθήµατα. Επίσης, η από κοινού επιδίωξη τρόπων και µέτρων 
υπέρβασης των δυσκολιών για την καλύτερη δυνατή ενίσχυση του παιδιού 
αποτελεί σηµαντικό στοιχείο στις συζητήσεις δασκάλου και γονέων. 
Συγκεκριµένες παρατηρήσεις του δασκάλου για τη συµπεριφορά του παιδιού 
συντελούν θετικά στη συζήτηση µε τους γονείς ενώ αποφεύγονται οι 
γενικόλογες εκφράσεις και κρίσεις (Buff, A./Rohner, A., 1989:47). Η 
ανακοίνωση της αξιολόγησης του µαθητή µε διάλογο µεταξύ γονέων και 
δασκάλου, καθώς και οι περιγραφικές εκθέσεις για τον µαθητή στο τέλος και 
στα ενδιάµεσα του σχολικού έτους αποτελούν τους δυο βασικούς τρόπους 
πληροφόρησης των γονέων από τον δάσκαλο. 

 
 

2.11. Κριτική αποτίµηση της περιγραφικής αξιολόγησης 
 
Κριτική ασκείται στο µέτρο της περιγραφικής αξιολόγησης όχι µόνο από 

τους οπαδούς  των βαθµών, αλλά και από τους υποστηρικτές της , οι οποίοι 
επιδιώκουν να προσδιορίσουν τα όρια και τις δυνατότητές της, µεταξύ του 
παιδαγωγικά θεµιτού και του εφικτού στην εκπαιδευτική πράξη.  

Οι Bartnitzky, H. και Christiani, R., από τους ένθερµους υποστηρικτές 
της  αξιολόγησης χωρίς βαθµούς, προειδοποιούν για "τρία επικίνδυνα σηµεία" 
(1987:28), τα οποία µπορεί να αλλοιώσουν τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της 
περιγραφικής αξιολόγησης: 

α.  ∆άσκαλοι, οι οποίοι γράφουν τις εκθέσεις µε φορµαλιστικό τρόπο, 
εξαντλούν γρήγορα το ρεπερτόριο τους και καταλήγουν σε στερεότυπες 
εκφράσεις, οι οποίες εύκολα µπορούν να µεταφραστούν σε βαθµούς (βλ. και 
Alber, W., 1984:246). Οι τυποποιηµένες διατυπώσεις δεν µπορούν να 
ανταποκριθούν στην απαίτηση για εξατοµικευµένη αξιολόγηση. 

β.  Με την περιγραφική αξιολόγηση, ιδιαίτερα της συµπεριφοράς του 
µαθητή, είναι πιο επικίνδυνο να "ολισθήσει" ο δάσκαλος σε υποκειµενικές 
προτιµήσεις και στοχοθεσίες, που ταιριάζουν στη µετωπική µορφή της 
διδασκαλίας του. Στην περίπτωση αυτή η παθητική προσαρµογή και η 
πειθαρχία αναδεικνύονται σε πρωταρχικές επιδόσεις, ενώ οι εξατοµικευµένες 
ικανότητες και αδυναµίες έχουν δευτερεύοντα ρόλο. Αν και οι υποκειµενικές 
θεωρίες του δασκάλου υπεισέρχονται και στην αξιολόγηση µε βαθµούς, 
εντούτοις υποστηρίζεται η άποψη, ότι στην περιγραφική αξιολόγηση η 
πιθανότητα να εκφράζει η έκθεση τις προσωπικές αντιλήψεις του δασκάλου, 



είναι ακόµη µεγαλύτερη. Έτσι, µπορεί να προκύψει εύκολα η εικόνα του 
"πρόθυµου και προσαρµοστικού µαθητή" τόσο ως απαίτηση, όσο και ως 
διατύπωση στην περιγραφική έκθεση (πρβλ. Einsiedler, W./Schöll, G., 
1995:122). 

γ.  Όταν η έκθεση για τον µαθητή εξωραΐζει τις επιδόσεις του στα 
µαθήµατα, οι γονείς του µπερδεύονται, δεν νιώθουν ότι έχουν ακριβή 
πληροφόρηση και επιδιώκουν τη σύγκριση του ενδεικτικού µε αυτά των 
συµµαθητών του, προκειµένου να αποκτήσουν µια πιο σαφή εικόνα 
(Bartnitzky, H./Christiani, R., 1987:28, βλ. και Christiani, R./Meis, R., 
1979:110). Αν και η τελευταία διαπίστωση για τη σύγκριση των ενδεικτικών 
από τους γονείς δεν επαληθεύεται εµπειρικά (βλ. έρευνες Schmidt, H.J., 1987 
και Schlottke, P.F./Speidel, E., 1979), είναι γεγονός ότι το φαινόµενο 
εξωραϊσµού των περιγραφικών εκθέσεων συναντάται συχνά και σχετίζεται µε 
την τάση πολλών δασκάλων να καταγράφουν µόνο τις θετικές πληροφορίες και 
αξιολογήσεις για τους µαθητές τους. Μια τέτοια τάση είναι µεν 
δικαιολογηµένη και µάλλον επιβεβληµένη ως προς την κοινωνική 
συµπεριφορά και την προσωπικότητα του µαθητή, προκειµένου να 
αποφευχθούν ο στιγµατισµός και τα ψυχικά τραύµατα, όχι όµως και ως προς 
τις µαθητικές επιδόσεις στα διάφορα µαθήµατα. Στο σηµείο αυτό συνίσταται 
συχνά, µαζί µε την καταγραφή αρνητικών όψεων της επίδοσης, να 
διατυπώνονται και συγκεκριµένες προτάσεις από τον δάσκαλο, για το πως θα 
µπορέσει ο µαθητής να οδηγηθεί σε θετικές επιδόσεις (βλ. Olechowski, R., 
1990:234/235). 

Οι Bartnitzky, H. και Christiani, R., αν και υποστηρίζουν ότι η 
"αξιολόγηση της επίδοσης χωρίς βαθµούς ανοίγει όλες τις παιδαγωγικές 
δυνατότητες" (1987:28), καταλήγουν στην εξής διαπίστωση: "∆εν έχουµε 
λοιπόν την ψευδαίσθηση, ότι η παραίτηση από τους βαθµούς θα οδηγούσε 
αυτόµατα στην αλλαγή της παιδαγωγικής αρχής. Ακόµη και σε µια αξιολόγηση 
χωρίς βαθµούς είναι δυνατή µια πρακτική αξιολόγησης που αντιφάσκει τον 
παιδαγωγικό όρο της επίδοσης: µάθηση µε τον ίδιο ρυθµό, σταθµισµένες 
απαιτήσεις, προσανατολισµός των επιδόσεων σε συγκρίσεις και αποτέλεσµα" 
(ό.π., σ.29). 

O H. Bartnitzky σε ένα πρόσφατο άρθρο του παρουσιάζεται πολύ 
επιφυλακτικός ως προς την επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων που 
επαγγελλόταν η µεταρρύθµιση του συστήµατος αξιολόγησης στο γερµανικό 
∆ηµοτικό Σχολείο µε την κατάργηση των βαθµών στις πρώτες τάξεις και την 
εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης (Bartnitzky, H., 1995:9). Αφού 
παραθέτει µερικά αποσπάσµατα περιγραφικών εκθέσεων, καταλήγει στα εξής 



συµπεράσµατα: Οι εκφράσεις που περιέχονται σε µερικές περιγραφικές 
εκθέσεις είναι συχνά µεν πραγµατιστικές, πλην όµως εµπεριέχουν "µια 
αντιπαιδαγωγική στάση απέναντι στα παιδιά", στον βαθµό που γίνεται ορατό, 
ότι χρησιµοποιείται και εκφράζεται η κοινωνική νόρµα αναφοράς. Κάτι τέτοιο 
θα µπορούσε εύκολα να "µεταφραστεί" σε βαθµούς (Bartnitzky, H., ό.π., πρβλ. 
Blumenthal v. V., 1993:33). Στην περιγραφική αξιολόγηση απαιτείται από τον 
δάσκαλο η χρήση της ατοµικής νόρµας αναφοράς. Όταν όµως ένας δάσκαλος 
εφαρµόζοντας την περιγραφική αξιολόγηση εξακολουθεί να έχει την 
κοινωνική νόρµα αναφοράς στο µυαλό του, να βαθµολογεί τους µαθητές 
συγκρίνοντας τους µεταξύ τους και κατατάσσοντας τους σε µια σειρά, τότε και 
στην έκθεση θα αναπαράγει τις υπάρχουσες διαφορές (πρβλ. Reimers, H., 
1991:338, Schwarzer, R., 1979:69,  Olechowski, R., 1990:230 κ.κ.).  

Συχνά επίσης, αναφέρει ο H. Bartnitzky, οι εκθέσεις για τον µαθητή είναι 
ρεαλιστικά µεν αλλά µε ψυχρό τρόπο γραµµένες, κυριαρχούν η οµοιοµορφία 
και τα στερεότυπα στις εκφράσεις, προσανατολίζονται στο προϊόν της 
προσπάθειας του µαθητή και προωθούν τον ανταγωνισµό µε εµφανείς 
ιεραρχικές διαβαθµίσεις (ό.π.). Η παραίτηση από τους βαθµούς δεν οδηγεί 
αναγκαστικά σε παιδαγωγικές εκθέσεις της εξέλιξης µάθησης: "Χωρίς 
βαθµούς και µε την παλιά νοοτροπία για επιδόσεις προσανατολισµένες στη 
σύγκριση µε µια νόρµα, είναι πιθανό να δηµιουργηθεί µεγαλύτερη ζηµιά από 
ότι µε τους βαθµούς, γιατί οι βαθµοί είναι ως προς το περιεχόµενο κενοί" (ό.π., 
σ.11). Συµπερασµατικά, αναφέρει ο H. Bartnitzky, θα έπρεπε να γράφουν 
περιγραφικές εκθέσεις µόνο εκείνοι οι δάσκαλοι οι οποίοι διακατέχονται από 
µια παιδαγωγική, ενισχυτική για τον µαθητή στάση και οι υπόλοιποι θα ήταν 
προτιµότερο να παραµείνουν µε τους βαθµούς, ή στην καλύτερη περίπτωση να 
επιµορφωθούν, προκειµένου να µπορέσουν να ανταποκριθούν στο πνεύµα  της 
µεταρρύθµισης. Κατ΄ επέκταση, υποστηρίζει ο συγγραφέας, η κατάργηση των 
βαθµών στις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου δεν θα έπρεπε να είχε 
εισαχθεί, παρά µόνο στις τάξεις εκείνες ή στα σχολεία, στα οποία θα ήταν 
παιδαγωγικά επιθυµητή και µε τη σύµφωνη γνώµη των γονέων. Παράλληλα, 
όφειλε η ∆ιοίκηση να υποστηρίξει τέτοιες προσπάθειες µε επιµόρφωση των 
εκπαιδευτικών, παιδαγωγικά συνέδρια και κατάλληλα εγχειρίδια (ό.π., σ.11). 

Το πρόβληµα της ανεπαρκούς ενηµέρωσης των δασκάλων σε θέµατα 
Παιδαγωγικής ∆ιαγνωστικής,  θεωρεί και ο G. Becker, ως τη βασική αιτία 
προβληµάτων κατά τη σύνταξη των περιγραφικών εκθέσεων, µε βασικότερο 
τις αρνητικές χαρακτηρολογικές κρίσεις για τον µαθητή, που µπορεί να τον 
στιγµατίσουν και να τον αποθαρρύνουν (Becker, G., 1988:89/90). Η ελλιπής 
κατάρτιση των δασκάλων σε συνδυασµό µε το "κοσκίνισµα" των εκθέσεων 



από τους γονείς για ορθογραφικά και συντακτικά λάθη, µαργαριτάρια, ή 
ατυχείς εκφράσεις, και µάλιστα πολλές φορές υπό το φως της δηµοσιότητας, 
έχει ως αποτέλεσµα να αισθάνονται οι δάσκαλοι πολύ περισσότερο 
εκτεθειµένοι από ότι στην αριθµητική βαθµολογία, η οποία τουλάχιστον είναι 
φαινοµενικά αντικειµενική (ό.π., σ.93, βλ. και Alber, W., 1984:246/247).  
Ο K.H. Ingenkamp "µε την κριτική διείσδυση του εµπειριστή" (Empiriker) 

ασκεί έντονη κριτική "στις αξιοθαύµαστες προθέσεις ενός τέτοιου 
παιδαγωγικού ενθουσιασµού" που συνδέθηκε µε την εφαρµογή της 
περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο (1989:101). Ως 
προς την αρχής της ενθάρρυνσης που υποθάλπει η εξατοµικευµένη νόρµα 
αναφοράς αντί της πίεσης για επίδοση που συνδέεται µε τις κοινωνικές 
συγκρίσεις ο Ingenkamp δηλώνει: "Πουθενά δεν βρήκα µια ένδειξη που να 
προσπάθησαν οι υποστηρικτές [της περιγραφικής αξιολόγησης] να το 
αποδείξουν µε έρευνες. Το επίπεδο έρευνας δεν είναι βέβαια καθόλου έτσι, 
ώστε να επιτρέπει την έκφραση τέτοιων ισχυρισµών" (ό.π., σ.102/103). 
∆έχεται µεν τα ερευνητικά ευρήµατα του Krampen για τα πλεονεκτήµατα της 
ατοµικής νόρµας αναφοράς στους αδύνατους µαθητές (βλ. κεφ.2.10.4.), 
αµφισβητεί όµως το κατά πόσο µπορούν να ισχύσουν και για τους µαθητές των 
δυο πρώτων τάξεων του ∆ηµοτικού Σχολείου. "Η µέτρηση ατοµικών αλλαγών 
θέτει ένα δύσκολο µεθοδολογικό πρόβληµα για τον επιστήµονα. Για τους 
αντιπροσώπους των ενδεικτικών χωρίς βαθµούς αυτό δεν είναι καθόλου 
πρόβληµα. Αυτό που θεωρούν ως αλλαγή, είναι απλά µια αλλαγή, ανεξάρτητα 
από λάθη µέτρησης και παρόµοια πράγµατα" (ό.π., σ.103). Με παρόµοια 
επιχειρηµατολογία αµφισβητείται η προώθηση της κοινωνικής συνεργασίας 
αντί για ανταγωνισµό στην τάξη, που επιδιώκει η περιγραφική αξιολόγηση, 
επισηµαίνοντας την ανάγκη για "πιο εντατικούς συνδυασµούς διαγνωστικών 
και θεραπευτικών επιδιώξεων" (ό.π., σ.104). 

Εκτός από τα προβλήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω, οι αιτιάσεις 
κατά της περιγραφικής αξιολόγησης µπορούν να συνοψιστούν στα εξής 
σηµεία: 

1.  Οι δάσκαλοι υπερφορτώνονται µε αυτή τη µορφή αξιολόγησης. Το 
πρόβληµα αυτό είναι πολύ έντονο σε δασκάλους ειδικότητας, οι οποίοι συχνά 
είναι υποχρεωµένοι να γράψουν περιγραφικές εκθέσεις για πάνω από 200 
µαθητές (Becker, G., 1988:93). Στο πειραµατικό σχολείο του Bielefeld ο κάθε 
δάσκαλος διδάσκει σε 6-7 οµάδες µαθητών συγχρόνως και είναι υποχρεωµένος 
να γράφει δυο φορές τον χρόνο 120 -140 περιγραφικές εκθέσεις. "Ένα µήνα 
πριν την έκδοση των δελτίων οι συνάδελφοι πιέζονται από µεγάλο φόρτο 
δουλειάς" (Lütgert, W., 1993:116). Η υπερφόρτωση των δασκάλων σχετίζεται 



κυρίως µε τον χρόνο που χρειάζονται για τη σύνταξη τόσο πολλών εκθέσεων, 
ώστε να αναρωτιέται πάλι o G. Becker: "Και δεν θα ήταν πιο σηµαντικό, να 
επενδύσει [ο δάσκαλος] τον πολύτιµο χρόνο στην ίδια τη διαδικασία 
διδασκαλίας και µάθησης, προκειµένου να υποστηρίξει τους µαθητές µε 
κατάλληλη βοήθεια στα σηµεία εκείνα που κρίνεται αναγκαία και 
αποτελεσµατική;" (ό.π., σ.92).  

2.  Αν και πρωταρχικός στόχος της περιγραφικής αξιολόγησης είναι να 
υποστηρίξει µε κατάλληλες διατυπώσεις την ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του µαθητή και την εµπιστοσύνη στις ικανότητές του, ενυπάρχει πάντα ο 
κίνδυνος να µετατραπούν οι εκθέσεις σε "ψευδο-ψυχολογικά πιστοποιητικά" 
και σε µέσα στιγµατισµού των µαθητών (Einsiedler, W./Schöll, G., 1995:120). 
Το πρόβληµα αυτό διατυπώνεται συχνά και µε τη φράση: "τα λόγια µπορούν 
να πληγώσουν περισσότερο από ότι ένας βαθµός". Αυτό συµβαίνει, όταν ο 
δάσκαλος διατυπώνει δυσµενείς αξιολογήσεις για ιδιότητες της 
προσωπικότητας του µαθητή, οι οποίες µπορεί να τον στιγµατίσουν στο 
µέλλον ή να τον τραυµατίσουν συναισθηµατικά (Olechowski, R., 1990:234). 
Για την αντιµετώπιση του ανεπιθύµητου αυτού φαινοµένου συνίσταται να 
καταγράφονται αξιολογήσεις για την κοινωνική συµπεριφορά και τα στοιχεία 
του χαρακτήρα του µαθητή, τότε µόνο, όταν οι αξιολογήσεις αυτές είναι 
ευνοϊκές για τον µαθητή. 

3. Και στην αξιολόγηση χωρίς βαθµούς εµπεριέχονται οι πηγές λαθών, οι 
οποίες επηρεάζουν την αριθµητική βαθµολογία: π.χ. οι υποκειµενικές θεωρίες 
του δασκάλου, η επίδραση της άλω, οι προσδοκίες του δασκάλου κ.ά. (βλ. 
κεφ.1.5.2.). 

4. Σε αρκετές περιγραφικές εκθέσεις παρουσιάζονται πολύ λίγες 
συγκεκριµένες διατυπώσεις για τη συµπεριφορά επίδοσης και µάθησης, µε 
αποτέλεσµα οι εκθέσεις αυτές να είναι ασαφείς. Εκφράσεις, σχόλια και 
απόψεις µερικών δασκάλων χαρακτηρίζονται από πολυσηµία µε αποτέλεσµα 
γονείς και µαθητές να έχουν µεγάλα περιθώρια ερµηνείας µε ενδεχόµενη 
κατάληξη σε εσφαλµένα συµπεράσµατα. Το επιχείρηµα που διατυπώνεται 
συχνά σε σχέση µε τη διαπίστωση αυτή, είναι η αδυναµία να "µεταφραστούν" 
οι περιγραφικές εκθέσεις σε βαθµούς, και µάλιστα όχι µόνο από τους γονείς 
αλλά και από ειδικούς (Schwark, W. /Weiß, W., 1986:54). Παραβλέπεται όµως 
το γεγονός, ότι η περιγραφική αξιολόγηση στηρίζεται στην ατοµική νόρµα 
αναφοράς και αναφέρεται σε διαφορετικές διαστάσεις της επίδοσης του 
µαθητή (βλ. Olechowski, R., 1990:236/237). 

5. Αστεράκια, σφραγιδούλες και αυτοκόλλητα που χρησιµοποιούν πολλοί 
δάσκαλοι στην αξιολόγηση των εργασιών των µαθητών αποτελούν µέσα 



σύγκρισης, τα οποία αναιρούν την πρόθεση του µέτρου (Ingenkamp, K.H., 
1989:102), ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύουν την ανάγκη δασκάλου και µαθητών 
για κοινωνικές συγκρίσεις στην τάξη. 

6. ∆ηµιουργούνται προβλήµατα όταν  οι µαθητές  περνούν από την 
περιγραφική µορφή αξιολόγησης στα ενδεικτικά µε βαθµούς (Ullrich, 
H./Wöbcke, M., 1981:198). Το πρόβληµα αυτό εντοπίζεται κυρίως στους 
αδύνατους µαθητές οι οποίοι υπερεκτιµούν τις ήδη εξωραϊσµένες επιδόσεις 
τους στις περιγραφικές εκθέσεις µε αποτέλεσµα όταν αργότερα έρθουν σε 
επαφή µε κακούς βαθµούς στο ενδεικτικό να απογοητεύονται (Thomas, H., 
1987:259). Το ίδιο συµβαίνει και µε γονείς -συχνά µεταναστών- οι οποίοι δεν 
έχουν συχνή επαφή µε το σχολείο και αργότερα µε τη βαθµολογία βρίσκονται 
προ εκπλήξεως (ό.π.). 

7. Μαθητές και γονείς θέλουν τους βαθµούς, αφού µε τις περιγραφικές 
εκθέσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να συγκρίνουν τις επιδόσεις διαφορετικών 
µαθητών. Συχνά, οι γονείς ψάχνουν για βαθµούς στις περιγραφικές εκθέσεις 
και αντιστοιχούν ορισµένες διατυπώσεις του δασκάλου σε βαθµούς (βλ. 
Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., 1983:112 και Einsiedler, W./Schöll, G., 
1995:122). Ιδιαίτερα, οι γονείς των "καλών" µαθητών επιθυµούν µια ιεραρχική 
κατάταξη των επιδόσεων, αφού νιώθουν ότι µαζί µε τα παιδιά τους 
αξιολογούνται και οι ίδιοι (Ullrich, H./ Wöbcke, M., 1981:198).  

8. Λόγω της έντονης διαφοροποίησης της διδασκαλίας και της 
αξιολόγησης δεν τηρούνται οι απαιτήσεις επίδοσης του αναλυτικού 
προγράµµατος. (βλ. Hanowski-Zabel, G., 1992:27). 

9. Μερικοί δάσκαλοι αντιλαµβάνονται εσφαλµένα τον ρόλο της 
περιγραφικής αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να παραµελούν τα διαγνωστικά 
τους καθήκοντα στην τάξη. Ωστόσο η ίδια άποψη χρησιµοποιείται και εκ του 
αντιθέτου. Προκειµένου δηλαδή να εµφανιστούν ορισµένοι δάσκαλοι  
συνεπείς και "σωστοί" απέναντι στους γονείς, αναγκάζονται να αυξήσουν 
υπερβολικά τα διαγνωστικά τους καθήκοντα, τους ελέγχους µάθησης και τις 
εξεταστικές δοκιµασίες, µε αποτέλεσµα να ασκούν µεγαλύτερη πίεση για 
επιδόσεις στους µαθητές, σε σύγκριση µε τους βαθµούς (Einsiedler, W./Schöll, 
G., 1995:123). 

10. Οι γονείς µερικές φορές δεν µπορούν να κατανοήσουν τη γλώσσα του 
δασκάλου (βλ. Langer, A./ Langer, H./ Theimer, U., 1983:112). 

Οι παραπάνω επικρίσεις κατά της περιγραφικής αξιολόγησης 
αντανακλούν αντιλήψεις και πεποιθήσεις κυρίως των υποστηρικτών της 
αριθµητικής βαθµολογίας, οι οποίες όµως δεν στηρίζονται όλες σε εµπειρικά 
δεδοµένα.  



 
 

2.12. Η περιγραφική αξιολόγηση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
 

Παρά τον κίνδυνο υπεραπλούστευσης που ελλοχεύει σε µια συνοπτική 
παρουσίαση των τάσεων στον τοµέα της αξιολόγησης στον ευρωπαϊκό χώρο 
και παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από χώρα σε χώρα, θα µπορούσε 
κανείς να ισχυριστεί ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων 
εµφανίζονται ορισµένες κοινές τάσεις στα ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα σε 
θέµατα αξιολόγησης. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα τελευταία χρόνια το πρόβληµα 
των εξετάσεων και των βαθµών επανήλθε στην επικαιρότητα και αποτέλεσε 
αντικείµενο έντονου προβληµατισµού και αντιπαραθέσεων. Το περιεχόµενο 
της σχετικής συζήτησης αφορούσε τόσο στα τεχνικά ζητήµατα της 
αξιολόγησης όσο και σε ιδεολογικά και πολιτικά θέµατα του θεσµού. Παρά τις 
σχετικές διαφοροποιήσεις που υπάρχουν από χώρα σε χώρα γύρω από τον 
προβληµατισµό σε θέµατα αξιολόγησης, (διαφοροποιήσεις που σχετίζονται µε 
την εκάστοτε εκπαιδευτική παράδοση, τις κυρίαρχες κοινωνικές αξίες, τη 
συγκεντρωτική ή µη δοµή και οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος), 
συζητήθηκαν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ζητήµατα όπως η ισότητα 
ευκαιριών και ο κρατικός έλεγχος, η οµοιοµορφία ή η διαφοροποίηση των 
εξετάσεων, η καταλληλότητα των διαφόρων µορφών εξετάσεων και οι 
επιπτώσεις τους για τους µαθητές, η σχέση µεταξύ διδασκαλίας και εξετάσεων 
κ.ά. (βλ. Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά., 1997). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 µε την εµφάνιση του 
εκπαιδευτικού νεοσυντηρητικού ρεύµατος -το οποίο στην Ελλάδα εµφανίζεται 
στις αρχές της δεκαετίας του ΄90- η συζήτηση γύρω από την αξιολόγηση 
ενισχύθηκε και µαζί µε αυτή και η πρόταση για καθιέρωση περισσότερων και 
αυστηρότερων εξετάσεων στις διάφορες βαθµίδες (βλ. κεφ. 3.2.5.1.). Η "λύση" 
αυτή προβλήθηκε έντονα στο όνοµα της υπέρβασης της κρίσης του σχολείου 
µε στόχο την αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, η οποία, σύµφωνα 
µε ορισµένους µελετητές, δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Αυτονόητα 
στο επίκεντρο του σχετικού προβληµατισµού βρέθηκαν οι εξεταστικές 
δοκιµασίες στη µεταϋποχρεωτική εκπαίδευση και ιδιαίτερα αυτές που 
σχετίζονται είτε µε την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είτε µε την 
επιλογή σε διάφορα κοµβικά σηµεία του εκπαιδευτικού συστήµατος.  

Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης επικρατεί η 
γενικότερη τάση σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ελαττωθεί ο επιλεκτικός ρόλος και 



η συνακόλουθη αυστηρότητα εξετάσεων και βαθµών. Η παιδαγωγική 
διάσταση της αξιολόγησης ενισχύεται και οι εξεταστικές δοκιµασίες 
χρησιµοποιούνται ως παιδαγωγικό µέσο και ως διαδικασία άντλησης 
πληροφοριών, προκειµένου να βελτιωθεί η διδακτική πράξη. Η λογική αυτή 
οδηγεί όλο και περισσότερο στην προτίµηση και χρήση της διαγνωστικής και 
διαµορφωτικής αξιολόγησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Επίσης, παρά τις 
διαφοροποιήσεις στην έκφραση της αξιολόγησης του µαθητή από χώρα σε 
χώρα (βαθµοί, γράµµατα, περιγραφικοί χαρακτηρισµοί), παρατηρείται η τάση 
να αποφεύγονται έντονες διαφοροποιήσεις των χαρακτηρισµών της επίδοσης 
των µαθητών στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η τάση αυτή φθίνει όσο 
προχωρούν οι µαθητές σε µεγαλύτερες βαθµίδες.  

Η περιγραφική αξιολόγηση -σε ελάχιστες περιπτώσεις µε τη συνοδεία 
αριθµητικών ή γραµµατικών κλιµάκων- έχει εισαχθεί ιδιαίτερα στις µικρότερες 
τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των περισσοτέρων ευρωπαϊκών χωρών. 

 
Στην Ιταλία στα πλαίσια της µεταρρύθµισης του 1977, η οποία είχε ως 

βασικό της στόχο την ένταξη όλων των παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο 
κανονικό σχολείο, θεωρήθηκε αναγκαία και η µεταρρύθµιση του συστήµατος 
αξιολόγησης των µαθητών στο 5χρονο ∆ηµοτικό Σχολείο και στο 3χρονο 
Γυµνάσιο (βλ. Blumenthal v. V., 1993:33). Στις δυο αυτές βαθµίδες 
καταργήθηκαν οι βαθµοί και τα παραδοσιακά ενδεικτικά και οι δάσκαλοι 
έκτοτε είναι υποχρεωµένοι να συµπληρώνουν για κάθε µαθητή ένα ατοµικό 
δελτίο, στο οποίο καταγράφονται συστηµατικές παρατηρήσεις για την 
εξελικτική πορεία µάθησης του παιδιού, το επίπεδο ανάπτυξης του στα 
επιµέρους µαθήµατα, τη συµµετοχή του στη σχολική ζωή, το βαθµό 
ωριµότητας κ.ά. Κάθε τρεις µήνες ανακοινώνεται στους γονείς η συνολική 
αξιολόγηση του µαθητή και η εξατοµικευµένη υποστηρικτική βοήθεια που του 
προσφέρθηκε στο σχολείο. Στο τέλος του σχολικού έτους οι µαθητές παίρνουν 
ένα ενδεικτικό, που απλά επιβεβαιώνει τη δυνατότητά τους να φοιτήσουν στην 
επόµενη τάξη (βλ. Scheiber, B., 1990:113).  

Βασική επιδίωξη της µεταρρύθµισης στην Ιταλία ήταν η σύνδεση της 
αξιολόγησης του µαθητή µε τη µεθόδευση της διδασκαλίας στην κατεύθυνση 
εξατοµικευµένων µορφών µάθησης, πολλαπλών σχολικών δραστηριοτήτων και 
προώθησης της κοινωνικής µάθησης, ώστε κάθε παιδί να ενισχυθεί και να 
αναπτύξει ολόπλευρα τις ικανότητές του στον µεγαλύτερο δυνατό βαθµό 
(Blumenthal v. V., 1993:33). Σύµφωνα µε απόψεις µελετητών του ιταλικού 
παραδείγµατος, η σχολική αποτυχία µετά την εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης είναι "πολύ µικρή" (Scheiber, B., 1990:114), και "σε γενικές 



γραµµές µιλάµε για µια θετική εµπειρία στο ∆ηµοτικό Σχολείο" (Alber, W., 
1984:241). Αντίθετα, η εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης στο 3χρονο 
Γυµνάσιο εµφανίζεται προβληµατική κυρίως λόγω του συστήµατος των 
καθηγητών ειδικότητας (ό.π.). 

 
Στο Βέλγιο οι αλλαγές του συστήµατος αξιολόγησης, οι οποίες 

πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο χρόνων, 
εντάσσονται σε µια δέσµη γενικότερων µεταρρυθµιστικών µέτρων που 
αφορούν σε όλο το ∆ηµοτικό Σχολείο: (α) κατάργηση των ηλικιακών τάξεων 
και αντικατάστασή τους από κύκλους µαθηµάτων, οι οποίοι καλύπτουν 
ηλικιακό φάσµα δύο ή και τριών παραδοσιακών τάξεων, (β) δηµιουργία 
παιδαγωγικών οµάδων µε συλλογική εργασία και ευθύνη των δασκάλων, (γ) 
προοώθηση ενεργητικών µεθόδων µάθησης και (δ) εισαγωγή της 
διαµορφωτικής αξιολόγησης (βλ. Παπαδόπουλος, X., 1996:22/23).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος µε τον οποίο επιδιώχτηκε η 
εισαγωγή των νέων µέτρων. Προηγήθηκε µια µακρόχρονη πειραµατική 
εφαρµογή στην οποία συµµετείχαν εθελοντικά ορισµένα σχολεία, ακολούθησε 
η αξιολόγηση των µέτρων από διαπανεπιστηµιακή ερευνητική οµάδα και µε 
βάση τα θετικά αποτελέσµατα τα οποία διαπιστώθηκαν γενικεύεται σήµερα η 
εφαρµογή των µέτρων σε όλα τα σχολεία της χώρας. Μάλιστα, η γενίκευση 
αυτή αφήνει ένα περιθώριο έξι χρόνων, ώστε όλα τα σχολεία να µπορέσουν να 
προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις. Η φάση της πειραµατικής εφαρµογής 
των µέτρων υποστηρίχτηκε από ειδική επιτροπή, η οποία παρήγαγε πλούσιο 
παιδαγωγικό υλικό για τα πειραµατικά σχολεία, φρόντισε για την ενηµέρωση 
και πληροφόρηση των ενδιαφεροµένων σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις, 
επεδίωξε την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των δασκάλων και συγκρότησε 
οµάδες εργασίας για τη µελέτη και επεξεργασία επιµέρους τοµέων της 
µεταρρύθµισης. Μια επιστηµονική οµάδα ασχολήθηκε µε τη διαµορφωτική 
αξιολόγηση µε στόχο την υπέρβαση των παραδοσιακών µεθόδων, 
επεξεργάστηκε και εξέδωσε πλούσιο υλικό, προκειµένου να ενηµερώνονται 
και να βοηθούνται οι δάσκαλοι που επιθυµούν να δοκιµάσουν νέες µεθόδους. 
Χαρακτηριστικό των µεταρρυθµιστικών αυτών επιδιώξεων είναι η απουσία 
επιβολής και η ελευθερία στον εκπαιδευτικό να επιλέξει ο ίδιος το σύστηµα 
αξιολόγησης που επιθυµεί για την τάξη του (Παπαδόπουλος, X., 1996:23). 

 
Στην Αυστρία το 1986 η περιγραφική αξιολόγηση βρέθηκε στο επίκεντρο 

πολιτικής και κοµµατικής διαµάχης, η οποία διήρκεσε περίπου δυο χρόνια. 
Προϋπόθεση για τον σχηµατισµό κυβερνητικού συνασπισµού του Λαϊκού 



κόµµατος µε το Σοσιαλιστικό, ήταν η απόσυρση νοµοσχεδίου, µε το οποίο είχε 
εισαχθεί η περιγραφική αξιολόγηση στις δυο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου! Είναι χαρακτηριστικό επίσης, ότι συµφωνήθηκε µεταξύ των δυο 
κοµµάτων να µην επιδιώξει καµία πλευρά κατά τη διάρκεια της νοµοθετικής 
περιόδου να προχωρήσει σε νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις του θέµατος 
(Olechowski, R., 1990a:11). Αποτέλεσµα αυτής της µετατροπής ενός 
παιδαγωγικού προβλήµατος σε πολιτική αντιπαράθεση ήταν η φόρτιση της 
σχετικής συζήτησης µε ιδεολογικούς αφορισµούς και συνθήµατα όπως: 
"σχολείο χωρίς επίδοση", "οι βαθµοί είναι απαραίτητοι για την επίδοση και τα 
κίνητρα µάθησης" κ.ά. (βλ. Scheiber, B., 1990:114).   

Τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Αυστρία η περιγραφική αξιολόγηση 
εφαρµόζεται από δασκάλους σε προαιρετική βάση και σε πειραµατικά σχολεία 
(ό.π., σ.115). Επίσης, πραγµατοποιούνται µακρόχρονα ερευνητικά 
προγράµµατα για την αξιολόγηση χωρίς βαθµούς στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. 
Severinski, N., 1990, 1990a επίσης Hanisch, G., 1990: 210-216). 

 
Στη Σουηδία, στα πλαίσια της νοµοθετικής µεταρρύθµισης που άρχισε το 

1991 και συνεχίζεται µέχρι και σήµερα, δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στην 
αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, στη θέσπιση υψηλότερων 
κριτηρίων επίδοσης (standards), στην καθιέρωση εθνικού συστήµατος 
αξιολόγησης όλων των όψεων του εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς και στην 
προσπάθεια να περιοριστεί ο ρόλος της βαθµολογίας στο σχολείο µε 
παράλληλη έµφαση στην ουσία της µάθησης (βλ. Παλαιοκρασάς, Σ./κ.ά., 
1997:153κ.κ.).  

Σε όλες της τάξεις της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (διάρκειας 6 χρόνων) 
οι µαθητές δεν παίρνουν βαθµούς και οι δάσκαλοι είναι υποχρεωµένοι να 
τηρούν ατοµικό µητρώο πληροφοριών για κάθε µαθητή, στο οποίο 
περιγράφεται η πρόοδος του. Οι γονείς ενηµερώνονται ατοµικά από τον 
δάσκαλο της τάξης µε τη διαδικασία της συνέντευξης. Το ίδιο πλαίσιο ισχύει 
και για την 7η τάξη (α΄κύκλος δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης), ενώ οι µαθητές 
παίρνουν βαθµούς στην 8η και 9ητάξη (ό.π., σ.168, πρβλ. Μπουζάκης, Σ., 
1993α:96κ.κ.). 

 
Στη Γερµανία, ήδη από το 1970,  το συµβούλιο υπουργών Παιδείας είχε 

προτείνει την κατάργηση των βαθµών για τις δυο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
σχολείου και την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης. Σύµφωνα µε την 
οδηγία αυτή, στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι µαθητές αντί για ενδεικτικό µε 
βαθµούς παίρνουν µια γενική αξιολόγηση γραµµένη σε ελεύθερη µορφή από 



τον δάσκαλο, στην οποία περιγράφονται τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του 
µαθητή, οι επιδόσεις του στα µαθήµατα, η συµπεριφορά του στον κοινωνικό 
και συµµετοχικό τοµέα, ενώ επίσης διαπιστώνεται αν και κατά πόσο 
ανταποκρίνονται οι επιδόσεις του µαθητή στην νοητική του ικανότητα για 
επίδοση.  

Ο K.-H. Ingekamp υποστηρίζει ότι η εισαγωγή του µέτρου της 
περιγραφικής αξιολόγησης, το οποίο, για πρώτη φορά στον ευρωπαϊκό χώρο, 
εφαρµόστηκε στο δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα της Γερµανίας, ήταν βασικά 
ένα πολιτικό µέτρο, αφού µέχρι τότε δεν υπήρχαν καθόλου ερευνητικά 
δεδοµένα, ούτε ανάλογες προτάσεις ή σκέψεις για την εισαγωγή µιας τέτοιας 
µεταρρυθµιστικής πρότασης3 (Ingenkamp, K.H., 1989:100).  

Παρά τις διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα διάφορα οµοσπονδιακά 
κρατίδια της χώρας, η περιγραφική αξιολόγηση εφαρµόζεται παντού, 
τουλάχιστον στις δυο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. Αν και η 
επέκταση του µέτρου σε µεγαλύτερες τάξεις παρουσιάζει προβλήµατα  λόγω 
της δοµής του γερµανικού εκπαιδευτικού συστήµατος, αυξάνεται σήµερα 
συνεχώς η τάση να διευρυνθεί η περιγραφική αξιολόγηση σε όλο το ∆ηµοτικό 
Σχολείο. Μάλιστα, αυτή η άποψη υποστηρίζεται και από τους 
συνδικαλιστικούς φορείς των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούν επέκταση του 
µέτρου και στον α΄ κύκλο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Παλαιοκρασάς, 
Σ./κ.ά., 1997:100,  Reimers, H., 1991:334). 

Στο κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας η διαδικασία σταδιακής 
εισαγωγής των νέων µέτρων για την περιγραφική αξιολόγηση διήρκεσε δύο 
χρόνια και περιελάµβανε την επεξεργασία και έκδοση πληροφοριακού υλικού 
για γονείς και δασκάλους, οδηγίες για την αξιολόγηση σε κάθε µάθηµα 
χωριστά καθώς και επιµόρφωση - εξάσκηση των εκπαιδευτικών στην 
περιγραφική αξιολόγηση (Τσιάκαλος, Γ., 1992:34). Επίσης πραγµατοποιούνται 
πειραµατικές προσπάθειες εφαρµογής της περιγραφικής αξιολόγησης σε όλο 
το ∆ηµοτικό Σχολείο (Bartnitzky, H., 1992: 15), ενώ στο Αµβούργο, Βερολίνο, 
και Schleswig-Holstein είναι εφικτό µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων 
µερών να επεκταθεί η περιγραφική αξιολόγηση και στην 3η και 4η τάξη του 
∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. Haußer, K., 1991: 349, Hanowski- Zabel, G., 
1992:27/28). 

                                           
3Ανάλογα φαίνεται ότι µεθοδεύτηκε και επιδιώχτηκε πρόσφατα στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο η 
περιγραφική µορφή αξιολόγησης του µαθητή. Όχι µόνο απουσίαζαν παντελώς σχετικές µε το νέο 
µέτρο έρευνες, αλλά και οι αναφορές στην περιγραφική αξιολόγηση ήταν και παραµένουν στην 
ελληνική βιβλιογραφία σχεδόν ανύπαρκτες (βλ. κεφ.4.). 
 



Η επέκταση της περιγραφικής αξιολόγησης και σε µεγαλύτερες τάξεις 
πραγµατοποιείται µετά από σχετική συζήτηση και ψηφοφορία στις 
"συναντήσεις γονέων", οι οποίες διοργανώνονται µε πρωτοβουλία του 
δασκάλου της τάξης στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την επέκταση είναι η σύµφωνη γνώµη του δασκάλου της τάξης και η 
συγκατάθεση της πλειοψηφίας των 2/3 των γονέων. Οι γονείς που ψηφίζουν 
κατά της περιγραφικής αξιολόγησης δεν έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν 
βαθµούς µόνο για τα δικά τους παιδιά (Arbeitskreis Neue Erziehung, 1991:2 
και 7). 

 
Στη Γαλλία από το 1969 µε εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας εισήχθηκε 

ένας συνδυασµός βαθµών και περιγραφικής αξιολόγησης, µέχρι της 4ης τάξης 
του ∆ηµοτικού Σχολείου.  Εφαρµόζεται επίσης ο θεσµός της "Παιδαγωγικής 
αξιολόγησης" για τη διαπίστωση των γνώσεων των µαθητών, προκειµένου να 
εντοπιστούν οι αιτίες και να ληφθούν µέτρα αντιµετώπισης (Σαλαµούρας, Γ., 
1991:84/85). Για κάθε µαθητή τηρείται ένα "σχολικό βιβλίο" µε τα 
αποτελέσµατα των περιοδικών αξιολογήσεων και τις ενδείξεις για τις γνώσεις 
που αποκτήθηκαν. Το περιεχόµενο του "σχολικού βιβλίου" ανακοινώνεται 
στους γονείς. 

Στην Ελβετία κυριαρχεί έντονη συζήτηση τα  τελευταία χρόνια για την 
κατάργηση των βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο ενώ σε µερικά καντόνια 
πραγµατοποιούνται πειραµατικά προγράµµατα µε εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης (βλ. Scheiber, B., 1990:113). 

 
Στα ∆ηµοτικά Σχολεία της Κύπρου το σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή 

είναι παρόµοιο µε εκείνο που είχαµε στη χώρα µας από τα µέσα της δεκαετίας 
του ΄80 µέχρι το 1991 (βλ., κεφ.3.2.4.1.). Υπάρχει βαθµολογία µε τα γράµµατα 
Α, Β, Γ, ∆ και Ε, αλλά δεν ανακοινώνεται σε µαθητές και γονείς. Πρόκειται για 
συνδυασµό περιγραφικής αξιολόγησης και βαθµών (Μπουζάκης, Σ., 1993:98, 
Βουγιούκας, Α., 1989:104). 

 
Τέλος, στην πρώην Σοβιετική Ένωση θεσµοθετήθηκε το 1989 -επί 

"περεστρόϊκα"-η κατάργηση των βαθµών για τις δυο πρώτες τάξεις της 
11χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης (βλ. Μπουζάκης, Σ., 1993:100). Η τάση 
αυτή αναµένεται ότι θα επηρεάσει τις πρακτικές αξιολόγησης και στις άλλες 
ανατολικές χώρες (ό.π., σ.101). 
 
 



2.13. Ανακεφαλαίωση  
 
Ήδη από τις αρχές του αιώνα η αξιολόγηση του µαθητή µε περιγραφικό 

τρόπο αποτέλεσε αντικείµενο επιστηµονικών εργασιών αλλά και επιδίωξη 
εφαρµογής από µεµονωµένους παιδαγωγούς. Από τότε και µέχρι σήµερα η 
περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή βρήκε πεδίο εφαρµογής στα περισσότερα 
εναλλακτικά σχολεία της Ευρώπης, σε πολλά πειραµατικά σχολεία και 
ερευνητικά προγράµµατα, ενώ αντίθετα µόλις τα τελευταία χρόνια εισάγεται 
για πρώτη φορά και στα δηµόσια ∆ηµοτικά Σχολεία πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών.  

Οι σκοποί µε τους οποίους συνδέθηκε η εισαγωγή της περιγραφικής 
αξιολόγησης στο σχολείο αναφέρονται (α) στην ενίσχυση και αξιολόγηση όχι 
µόνο του γνωστικού αλλά και του κοινωνικού, συναισθηµατικού  και 
συµµετοχικού τοµέα, δηλαδή στην πολύπλευρη ανάπτυξη του µαθητή, (β) στον 
περιορισµό του πνεύµατος του ανταγωνισµού το οποίο καλλιεργούν οι βαθµοί 
και στην ενίσχυση της κοινωνικής µάθησης (γ) σε µια ουσιαστικότερη 
παιδαγωγική βοήθεια του µαθητή µέσα από µια εξίσου ουσιαστική 
επανατροφοδότηση (δ) στη συστηµατική παρατήρηση και διαπίστωση των 
αδυναµιών και των θετικών στοιχείων, των κλίσεων, των ενδιαφερόντων κ.ά. 
(ε) στην εξακρίβωση των προϋποθέσεων µάθησης, ώστε να εξατοµικεύονται οι 
απαιτήσεις και αντίστοιχα τα ερεθίσµατα µάθησης, (στ) στην ενίσχυση της 
ετοιµότητας µάθησης µε την ανάδειξη των θετικών πλευρών του µαθητή (ζ) 
στην αξιολόγηση της προσπάθειας και της πορείας µάθησης και όχι µόνο του 
τελικού προϊόντος.  

Η πραγµάτωση των σκοπών αυτών επιδιώκεται, µεταξύ άλλων,  µέσα από 
την επανατροφοδότηση του µαθητή µε τρόπο περιγραφικό είτε κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας είτε ως επίσηµη ενηµέρωση στο τέλος µεγάλων 
διδακτικών ενοτήτων (περιγραφική έκθεση στο τέλος του α΄ εξαµήνου και στο 
τέλος του σχολικού έτους). Η εφαρµογή θέτει µεγάλες απαιτήσεις από τον 
δάσκαλο και επιδιώκει µια ριζικά διαφορετική αντίληψη και οργάνωση των 
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. Παγιωµένες αντιλήψεις, παραδοσιακές 
µέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης και η ανεπάρκεια κατάλληλων 
διαγνωστικών µέσων αποτελούν µερικές µόνον από τις δυσκολίες που 
λειτουργούν ανασταλτικά στην επιτυχή εφαρµογή του νέου µέτρου. 

Η διαπίστωση της αφετηριακής κατάστασης του µαθητή, η παρατήρηση 
της συµπεριφοράς του στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα παράλληλα µε 
τη διακρίβωση των επιδόσεων του στον τοµέα µάθησης απαιτούν κατάλληλα 
διαγνωστικά µέσα, χωρίς τα οποία ο δάσκαλος µένει αβοήθητος και 



εκτεθειµένος. Επίσης, η απαίτηση για εξατοµικευµένες εκθέσεις προϋποθέτει 
και εναλλακτικές µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας, µε εσωτερική 
διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των διδακτικών παρεµβάσεων του 
δασκάλου. Ούτε αυτό βέβαια είναι εύκολο, χωρίς όµως και να σηµαίνει ότι η 
παραδοσιακή παιδαγωγική αντίληψη και πρακτική δεν µπορούν να αλλάξουν. 
Η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο δηµόσιο σχολείο θεωρήθηκε 
από πολλούς ως µια "µικρή εκπαιδευτική µεταρρύθµιση". Ωστόσο, κατά την 
εφαρµογή της δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην περιγραφική έκθεση, ενώ δεν 
δόθηκε η δέουσα σηµασία και δεν συζητήθηκαν όσο έπρεπε άλλες 
σηµαντικότερες διαστάσεις της, όπως η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, οι 
µέθοδοι παρατήρησης, οι νόρµες αναφοράς κ.ά. 

Η αµφισβήτηση της αποτελεσµατικότητας της περιγραφικής αξιολόγησης 
συνδέεται εν µέρει µε τους υψηλούς στόχους µε τους οποίους συνδέθηκε. 
Όπως συνέβη και µε τους βαθµούς, η περιγραφική έκθεση, ως εναλλακτικός 
τρόπος ανακοίνωσης της αξιολόγησης, συνδέθηκε µε πλήθος λειτουργιών που 
οφείλει να επιτελεί στο σχολείο: πληροφόρηση του µαθητή, των γονέων, 
επανατροφοδότηση του δασκάλου, ενδεχόµενη συµπληρωµατική έκθεση σε 
περίπτωση αλλαγής σχολείου κ.ά. Παράλληλα η έκθεση δεν παύει να αποτελεί 
ένα δηµόσιο έγγραφο, αφού ήρθε να αντικαταστήσει  το ενδεικτικό µε 
βαθµούς. Για να ανταποκριθεί στις παιδαγωγικές λειτουργίες, τις οποίες 
υποτίθεται ότι υπηρετεί, πρέπει η έκθεση να περιγράφει τα αποτελέσµατα 
µάθησης και τη συµπεριφορά του µαθητή, να αναφέρεται λεπτοµερώς στην 
ατοµική πορεία µάθησης, να διαφοροποιεί ενδιαφέροντα και κλίσεις, να δίνει 
κατά τρόπο εξατοµικευµένο οδηγίες αλλά και "λύσεις", και γενικώς να 
αποτελεί ταυτόχρονα διαγνωστικό αλλά και παιδαγωγικό εργαλείο. Αυτή η 
διάσταση ανάµεσα στις υψηλές προσδοκίες απέναντι στην περιγραφική 
αξιολόγηση από τη µια και στην αδυναµία της από την άλλη να ανταποκριθεί 
µέχρι σήµερα τουλάχιστον σε µια γενικευµένη χρήση της στα δηµόσια σχολεία 
προκύπτει ανάγλυφα από τα µέχρι στιγµής ερευνητικά δεδοµένα. 

 Ελλείψεις ωστόσο και ανεκπλήρωτες προσδοκίες κατά την εφαρµογή της 
περιγραφικής αξιολόγησης δεν µπορούν κατά κανένα τρόπο να οδηγήσουν στο 
συµπέρασµα ότι αυτή η µορφή αξιολόγησης είναι ακατάλληλη για το 
∆ηµοτικό Σχολείο. Πολλοί δάσκαλοι ανταποκρίνονται ήδη µε επιτυχία στις 
απαιτήσεις του νέου µέτρου, αν και πολλοί είναι επίσης εκείνοι οι οποίοι 
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές. 

Ένα βασικό πλεονέκτηµα της περιγραφικής αξιολόγησης έναντι της 
αριθµητικής βαθµολογίας αποτελεί η δυνατότητα του δασκάλου να διεισδύσει 
µε ευκολία στην ιδιαιτερότητα του παιδιού, ενώ διαφορετικά είναι συνήθως 



αναγκασµένος να το εντάσσει στις προδιαγεγραµµένες κατηγορίες ενός 
βαθµολογικού συστήµατος. Η περιγραφική αξιολόγηση δίνει επίσης στον 
δάσκαλο τη δυνατότητα να παρακολουθεί εξατοµικευµένα την πορεία 
ανάπτυξης και προόδου κάθε µαθητή ξεχωριστά, να ικανοποιεί τις 
ψυχολογικές του ανάγκες και να τον βοηθάει να ξεπερνά τον εαυτό του 
ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του σε σύγκριση µε την οµάδα της σχολικής 
τάξης. Και αυτό γιατί στην περιγραφική αξιολόγηση αλλάζουν οι νόρµες 
αναφοράς. Όπως σηµειώσαµε παραπάνω, στα πλαίσια της περιγραφικής 
αξιολόγησης ισχύει η ατοµική νόρµα αναφοράς, πράγµα που σηµαίνει ότι ο 
µαθητής σηµειώνει πρόοδο τότε µόνον, όταν βελτιώνει τις ατοµικές του 
επιδόσεις και ανεξάρτητα από τις επιδόσεις του µέσου όρου της τάξης. Με την 
έννοια αυτή οι άριστες επιδόσεις του “καλού” µαθητή δεν συνιστούν 
οπωσδήποτε πρόοδο, ενώ οι σηµαντικά κάτω από τον µέσο όρο επιδόσεις ενός 
αδύνατου µαθητή είναι δυνατόν να εκφράζουν θεαµατική πρόοδο.  

 Ο προσανατολισµός των απαιτήσεων στο ατοµικό επίπεδο ανάπτυξης 
και επίδοσης των µαθητών, η θεµελίωση της µάθησης στη βάση του ατοµικού 
ρυθµού µάθησης µε εξατοµικευµένη βοήθεια και η αποφυγή των συγκρίσεων 
µε τον µέσο όρο αποτελούν βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η 
περιγραφική αξιολόγηση. Η εξατοµικευµένη ενίσχυση του µαθητή ανάλογα µε 
την ειδική αφετηριακή του κατάσταση είναι µια γνωστή παιδαγωγική 
απαίτηση. Το πρόβληµα µε την πραγµάτωση αυτής της αρχής έγκειται στη 
δυσκολία να διαπιστωθούν διαφοροποιηµένα οι προϋποθέσεις και η επιτυχία 
µάθησης µε τα συνήθη διαγνωστικά µέσα.  

Στον βαθµό που στο ∆ηµοτικό Σχολείο δεν τίθεται για τον µαθητή θέµα 
επιλογής ή κατανοµής σε κάποιο τύπο σχολείου µε βάση τις επιδόσεις του, 
είναι σχετικώς εύκολο να βιώσει ο µαθητής το σχολείο χωρίς φόβο και να 
νιώσει όσο το δυνατόν περισσότερη χαρά και παρώθηση για µάθηση. Αυτό 
βεβαίως δεν µπορεί να σηµαίνει την υποτίµηση των επιδόσεων στα επιµέρους 
µαθήµατα.  Εξάλλου, οι σχετικές έρευνες διαπίστωσαν ότι οι µαθητές που 
αξιολογούνται µε περιγραφικό τρόπο δεν υπολείπονται σε επιδόσεις των 
µαθητών που αξιολογούνται µε βαθµούς. Μάλιστα εµφανίζουν µεγαλύτερη 
ικανότητα αυτοαντίληψης. Το επιχείρηµα των οπαδών της αριθµητικής 
βαθµολογίας ότι η κατάργησή της θα οδηγήσει σε πτώση του επιπέδου των 
επιδόσεων δεν επιβεβαιώνεται εµπειρικά. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η κατάργηση των βαθµών δεν σηµαίνει και την 
κατάργηση της αξιολόγησης των επιδόσεων στο σχολείο. Η περιγραφική 
αξιολόγηση προσφέρεται µάλιστα ως µια πολύ καλή δυνατότητα για νοητική 
αλλά και κοινωνική και συναισθηµατική ανάπτυξη καθώς και 



δραστηριοποίηση των κινήτρων µάθησης ενός ευρέος φάσµατος µαθητών της 
τάξης. Και είναι ευνόητο ότι ανάµεσα από τους µαθητές αυτούς προέρχονται 
εκείνοι οι οποίοι βελτιώνουν θεαµατικά και τις νοητικές και γνωστικές 
επιδόσεις τους. "Ανθρώπινη αξιολόγηση" δεν σηµαίνει ασφαλώς τη θέσπιση 
χαλαρών κριτηρίων επίδοσης, αλλά την προώθηση µιας τέτοιας µορφής 
αξιολόγησης που να καθιστά τους µαθητές ικανούς για µελλοντικές θετικές 
επιδόσεις. Τον πυρήνα της θα µπορούσε να τον ονοµάσει κανείς και "αρχή 
µιας Παιδαγωγικής της ενθάρρυνσης": κάθε µαθητής παρουσιάζει βελτίωση 
και για αυτό κάθε µαθητής δικαιούται να παίρνει από τον δάσκαλο θετικές 
ενισχύσεις και ενθαρρύνσεις. 

Η αντικατάσταση των ενδεικτικών µε βαθµούς µε περιγραφικές εκθέσεις 
δεν εγγυάται βεβαίως από µόνη της την παιδαγωγική επιτυχία της διδακτικής 
πράξης, αν δεν συνοδεύεται και από τη βελτίωση της διαγνωστικής ικανότητας 
του δασκάλου στη σχολική τάξη. Μια διαφοροποιηµένη περιγραφή της 
πορείας µάθησης του µαθητή στο ενδεικτικό πρέπει να βασίζεται σε µια επίσης 
διαφοροποιηµένη παρατήρηση και καταγραφή της πορείας ανάπτυξης και της 
προόδου κατά τη διάρκεια διδασκαλίας και µάθησης. Η επιλογή αυτή δεν 
µπορεί να αποφέρει αφ΄ εαυτής αποτελέσµατα. Προϋποθέτει µάλιστα διάθεση 
για ενασχόληση µε τα σχετικά θέµατα επί πολύ περισσότερο χρόνο από 
εκείνον που διαθέτει ο δάσκαλος της αριθµητικής βαθµολογίας. Βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία της αποτελεί η σχετική επιµόρφωση των 
δασκάλων σε θέµατα παρατήρησης και καταγραφής της συµπεριφοράς των 
µαθητών. Όπως συµβαίνει εξάλλου και µε άλλα µέτρα εκπαιδευτικών 
µεταρρυθµίσεων, η περιγραφική αξιολόγηση κινδυνεύει να καταλήξει σε 
αποτυχία, όχι διότι η ιδέα δεν είναι ορθή, αλλά επειδή ως εκπαιδευτική πράξη 
εφαρµόστηκε χωρίς την απαιτούµενη προετοιµασία. 

Η περιγραφική έκθεση αδυνατεί να ανταποκριθεί στις αρχικές 
προσδοκίες οι οποίες συνδέθηκαν µε την παιδαγωγική διάσταση του όρου 
επίδοση στο σηµερινό ∆ηµοτικό Σχολείο. ∆εν µπορεί όµως να αµφισβητηθεί 
ότι οι περιγραφικές εκθέσεις παίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην κατεύθυνση 
της ενίσχυσης του µαθητή. Περισσότερο από τους βαθµούς, οι εκθέσεις δίνουν 
τη δυνατότητα στον δάσκαλο να εµβαθύνει στην παιδαγωγική του αποστολή 
δηλαδή στην πολύπλευρη και εξατοµικευµένη πρόοδο όλων των µαθητών της 
τάξης του.  

Η περιγραφική µορφή αξιολόγησης αν και δεν έχει εκπληρώσει µέχρι 
σήµερα όλες τις λειτουργίες µε τις οποίες συνδέθηκε εντούτοις αποτελεί ένα 
βήµα για την υπέρβαση του παραδοσιακού σχολείου. Η κύρια συµβολή της 
έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει µια διαφορετική οργάνωση της διδασκαλίας, 



τονίζει συνεργατικές µορφές σχολικής εργασίας και -κυρίως- επιτρέπει  
καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη µορφή αξιολόγησης τη διαφοροποίηση και 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας. Τα πρώτα αποτελέσµατα εµφανίζονται θετικά, 
ανεξάρτητα αν δεν είναι τα αναµενόµενα. 



3. Η αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο 
 

3.1. Η αξιολόγηση στην ελληνική εκπαίδευση 
 

3.1.1. Προβλήµατα του ελληνικού σχολείου 
 
Ο εκδηµοκρατισµός, η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισµός του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελούν τους βασικούς 
εννοιολογικούς άξονες όλων των  µεταρρυθµιστικών προσπαθειών στη 
µεταπολεµική Ελλάδα, µε κεντρικούς στόχους την κοινωνική δικαιοσύνη και 
τη µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος (βλ. 
Καζαµίας, Α., 1995:42). Στην κατεύθυνση αυτή, οι σηµαντικότερες µεταβολές 
που πραγµατοποιήθηκαν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων τριάντα χρόνων είναι (α) η διευρυµένη συµµετοχή του πληθυσµού 
στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσα από τα µέτρα για τη δωρεάν εκπαίδευση, 
την επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης και την κατάργηση εξεταστικών 
φραγµών στην υποχρεωτική και µεταϋποχρεωτική εκπαίδευση, (β) η 
αναµόρφωση σχολικών προγραµµάτων και βιβλίων, (γ) η διευθέτηση του 
γλωσσικού προβλήµατος, (δ) η δηµιουργία της τεχνικής επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και (ε) ο εκδηµοκρατισµός και η αναδιοργάνωση της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (βλ. Καζαµίας, Α., /Κασσωτάκης, Μ., 1995:13). 

Παρά τις θετικές µεταβολές που σηµειώθηκαν αυτή την περίοδο, οι 
στόχοι µε τους οποίους συνδέθηκαν οι παραπάνω µεταρρυθµιστικές 
προσπάθειες εκπληρώθηκαν µόνο ως ένα βαθµό, µε αποτέλεσµα χρόνια 
προβλήµατα του ελληνικού σχολείου να παραµένουν άλυτα, ενώ καινούρια 
εµφανίζονται στον εκπαιδευτικό ορίζοντα. Μάλιστα, ορισµένοι µελετητές 
διαπιστώνουν µια -τηρουµένων των αναλογιών- "απογοητευτική οµοιότητα" 
µεταξύ των προβληµάτων της ελληνικής εκπαίδευσης των αρχών του αιώνα 
και των σηµερινών (Μπίκος, Κ., 1997:4).  

Η "βαθιά και πολύπλευρη κρίση" που διέρχονται τα εκπαιδευτικά 
συστήµατα των αναπτυγµένων χωρών (Ξωχέλλης, Π., 1989:11), φαίνεται να 
πλήττει και το ελληνικό σχολείο, µε αποτέλεσµα πολλοί να µιλούν για 
παρατεταµένη "εσωτερική εκπαιδευτική κρίση" (Φλουρής, Γ., 1995:357)  και 
για την αδυναµία του εκπαιδευτικού µας συστήµατος να ανταποκριθεί στις 
σύγχρονες απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. 

Ένα από τα πολλά προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει σήµερα το 
ελληνικό σχολείο είναι το γεγονός ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση παραµένει 



µόνο στα χαρτιά, όπως διαπιστώνεται από τα υψηλά ποσοστά διαρροής κατά 
τη διάρκειά της (Πυργιωτάκης, Ι., 1989:149 κ.κ., πρβλ. Μηλιός, Γ., 
1990:71/72, Νουτσος, Μπ., 1990:21). Σύµφωνα µε νεότερες µελέτες, το 
πρόβληµα αυτό εντοπίζεται κυρίως στο Γυµνάσιο, αφού στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
τα ποσοστά διαρροής τα τελευταία χρόνια έχουν σχεδόν εκµηδενιστεί (βλ. 
Σταµέλος, Γ., 1993:168/169 και Ζαµπέτα, Ε., 1995:141κ.κ.). Από τη µαθητική 
γενιά που µπήκε στην Α΄ Γυµνασίου το 1991/92, ένα 9,60% δεν τέλειωσε ποτέ 
το υποχρεωτικό Γυµνάσιο (βλ. Σταµέλος, Γ., 1997:14). Ο σηµαντικός 
περιορισµός της µαθητικής διαρροής στην υποχρεωτική εκπαίδευση κατά τα 
τελευταία χρόνια και η διαφαινόµενη τάση περαιτέρω ελάττωσης των 
ποσοστών, οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στα µέτρα της εκπαιδευτικής 
πολιτικής για την αξιολόγηση (κατάργηση στασιµότητας, εξεταστικών 
φραγµών, βαθµών, "ελαστικοποίηση" των βαθµολογιών κ.ά.).  

Η µαθητική διαρροή κατά τη διάρκεια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και 
η ακώλυτη προαγωγή στο ∆ηµοτικό Σχολείο θεωρούνται ότι συνδέονται άµεσα 
µε το πρόβληµα του λειτουργικού αναλφαβητισµού, το οποίο ωστόσο δεν έχει 
διερευνηθεί σε βάθος, ώστε να υπάρχουν τεκµηριωµένα στοιχεία για το 
µέγεθός του. Επίσης, το αίτηµα της ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών, 
παρά τις θετικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, παραµένει επίκαιρο, αφού 
και στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ισχύει η κοινωνική επιλογή και η 
αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων. Τόσο τα εκπαιδευτικά µέτρα της 
δεκαετίας του ΄80 (κατάργηση πολλών επιλεκτικών εξετάσεων, ακώλυτης 
προαγωγής, βαθµών κ.ά.), όσο και η πρόσφατη εισαγωγή και επέκταση 
αντισταθµιστικών προγραµµάτων, όπως η ενισχυτική διδασκαλία, η λειτουργία 
ειδικών τάξεων και τάξεων υποδοχής, η δηµιουργική απασχόληση,   και το 
ολοήµερο σχολείο κινούνται προς την κατεύθυνση της άµβλυνσης των 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Ο "ασφυκτικός κρατικός έλεγχος" (Σαµατάς, Μ., 1995:121) της 
ελληνικής εκπαίδευσης, ο συγκεντρωτισµός (αποφάσεων, ελέγχου) και η 
οµοιοµορφία (δοµών, προγραµµάτων, εγχειριδίων, διδακτικών µεθόδων) 
αποτελούν ένα άλλο µεγάλο πρόβληµα του ελληνικού σχολείου. Το 
εκπαιδευτικό µας σύστηµα, σχεδόν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους 
µέχρι και σήµερα,  εξακολουθεί να είναι "υπερσυγκεντρωτικό, δύσκαµπτο, 
αναχρονιστικό και πολυδάπανο" (Σαΐτης, Χρ., 1997:110), αλλά και "αυταρχικό 
ως προς τη λήψη των αποφάσεων και αποστασιοποιηµένο από τις απαιτήσεις 
της κοινωνίας των πολιτών" (Καζαµίας, Α., /Κασσωτάκης, Μ., 1995:13 και 
Μουζέλης, Ν., 1997:40/41). Ακόµη πιο επικριτικός εµφανίζεται, ως προς το 
σηµείο αυτό, ο τέως Υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος επί 



υπουργείας του έκανε λόγο για το "απρόσωπο, συγκεντρωτικό, παράλογο και 
ανθρωποβόρο εκπαιδευτικό µας σύστηµα", το οποίο είναι απόρροια µιας 
"νοοτροπίας κρατισµού, βαθιά αυταρχικού που θέλει να επιβάλλει ένα 
τυποποιηµένο, νεκρό πολιτισµό απόλυτης οµοιοµορφίας, για να ελέγξει τον 
εκρηκτικά δηµιουργικό πλούτο που κρύβει η καθε τοπική κοινωνία" 
(Παπανδρέου, Γ., 1995:13).  

Ο συγκεντρωτισµός αυτός αντανακλάται και στον τοµέα της 
αξιολόγησης, µε αποτέλεσµα να δίνεται συχνά η εντύπωση ότι το 
σηµαντικότερο είναι ο έλεγχος, οι εξετάσεις, οι βαθµοί και όχι η συνολική 
λειτουργία του σχολικού συστήµατος. Στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα επιστρατεύονται συχνά τα επιχειρήµατα (α) της ισότιµης 
αντιµετώπισης όλων των µαθητών µπροστά σε εξεταστικές δοκιµασίες, (β) της 
ανάγκης για αποτελέσµατα συγκρίσιµα και (γ) της επίκλησης αξιοκρατικών 
αρχών, προκειµένου να δικαιολογηθεί από την πλευρά του Υπουργείου 
Παιδείας µια "ενιαία συγκεντρωτική ρύθµιση πολλών λεπτοµερειών του 
τρόπου αξιολόγησης  των µαθητών" (Κασσωτάκης, Μ., 1995:424). Αν και η 
τάση που επικρατεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες προσανατολίζεται 
έµπρακτα στην αποκέντρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την ανάπτυξη 
συµµετοχικών θεσµών και την αναβάθµιση του ρόλου της σχολικής µονάδας 
(βλ. Ηλιού, Μ., 1994:19), στη χώρα µας ο έντονος συγκεντρωτισµός 
εξακολουθει να αποτελεί ένα πρόβληµα, το οποίο συµβάλλει, µεταξύ άλλων, 
στον περιορισµό του αυτόνοµου παιδαγωγικού ρόλου του δασκάλου, στην 
αποτροπή και αδυναµία του δασκάλου να επιδιώξει εναλλακτικές µορφές 
αξιολόγησης και στον περιορισµό των περιθωρίων προσαρµογής της 
αξιολόγησης στις ιδιαιτερότητες που χαρακτηρίζουν όχι µόνο τα άτοµα αλλά 
και ολόκληρα σχολεία ή περιοχές (βλ. Κασσωτάκης, Μ., ό.π.). Συναφές 
πρόβληµα του συγκεντρωτισµού και της οµοιοµορφίας είναι η απουσία 
καινοτόµων σχολείων και πειραµατισµών, µε αποτέλεσµα κάθε εκπαιδευτική 
αλλαγή να γίνεται δύσκολη, αφού πρέπει να εφαρµοστεί καθολικά σε όλη την 
επικράτεια µε παράλληλη τροποποίηση πλήθους νοµοθετικών και διοικητικών 
κειµένων (βλ. ∆ηµαράς, Α., 1995:78 κ.κ.). 

Το πρόβληµα της ανάπτυξης, επέκτασης και καταξίωσης της τεχνικής 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης παραµένει άλυτο, η υποβάθµισή της συνεχίζεται, 
ενώ ο θεσµός του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου δεν επεκτείνεται σύµφωνα 
µε τις αρχικές προσδοκίες (Καζαµίας, Α., /Κασσωτάκης, Μ., 1995:14). 

Εκτός των παραπάνω λόγων, η "ποιοτική υστέρηση της ελληνικής 
εκπαίδευσης" (ό.π.) έναντι των εκπαιδευτικών συστηµάτων των αναπτυγµένων 
ευρωπαϊκών χωρών, σχετίζεται µε (α) την ελλιπή βασική κατάρτιση και 



επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, (β) την παρεπόµενη "αυταρχική, 
συντηρητική, περιορισµένη στο διδακτικό εγχειρίδιο από καθέδρας 
διδασκαλία" (Μ. Ηλιού, 1994:20), (γ) την ύπαρξη µονοθεσίων και 
ολιγοθεσίων4 σχολείων σε ορεινές και αποµονωµένες περιοχές της χώρας, και 
(δ) την ανεπάρκεια των δηµοσίων δαπανών για την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών αναγκών.  

Οι περιορισµένες δαπάνες έχουν ως αποτέλεσµα τις γνωστές ελλείψεις σε 
σχολικά κτίρια και αίθουσες διδασκαλίας (διπλή βάρδια, "κυλιόµενες τάξεις"), 
σε υλικοτεχνική υποδοµή (εργαστήρια, βιβλιοθήκες, αίθουσες 
οπτικοακουστικών µέσων, χώροι άθλησης), σε νηπιαγωγεία και 
βρεφονηπιακούς σταθµούς (Ηλιού, Μ., 1994:19-21). Παρά τις επενδύσεις που 
γίνονται στη σχολική στέγη, συχνά γίνεται λόγος για το πρόβληµα των 
πληθωρικών τάξεων, κυρίως στα µεγάλα αστικά κέντρα, το οποίο µολονότι 
βελτιώνεται συνεχώς κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, εντούτοις 
εξακολουθεί να παραµένει άλυτο. 

Στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου τα προβλήµατα αυτά έχουν ελαττωθεί 
σηµαντικά σήµερα, δεδοµένου ότι τα περισσότερα σχολεία λειτουργουν µε 
πρωινό ωράριο και ο µέσος όρος των µαθητών ανά δάσκαλο έχει περιοριστεί 
στους 17 (βλ. Σαλβάρας, Γ., 1997:104). Η ελάττωση του αριθµού των 
πληθωρικών τάξεων συνδέεται µε (α) την ελάττωση του µαθητικού πληθυσµού 
λόγω της υπογεννητικότητας, (β) την θέσπιση του µέτρου της ακώλυτης 
προαγωγής και (γ) την αύξηση του διδακτικού προσωπικού κατά τα τελευταία 
χρόνια. Ωστόσο, θεωρείται γενικά παραδεκτό, ότι σε σχέση µε τις υπάρχουσες 
σοβαρές ελλείψεις σε κτιριακό και εργαστηριακό εξοπλισµό οι δηµόσιες 
δαπάνες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα παραµένουν σε πολύ χαµηλό 
επίπεδο (βλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995:170). 

Ένα άλλο "αιώνιο πρόβληµα" της ελληνικής εκπαίδευσης, αυτό του 
γλωσσικού ζητήµατος, παρά τη διευθέτησή του µε την καθιέρωση της 
δηµοτικής, εξακολουθεί και σήµερα να επανέρχεται στο προσκήνιο και να 
αποτελεί πεδίο κριτικής και αντιπαραθέσεων. Το πρόβληµα αυτό εµφανίζεται 
συχνά µε τη γνωστή διαµάχη περί του τρόπου διδασκαλίας των Αρχαίων 
Ελληνικών (βλ. Κελπανίδης, Μ., 1993:16/17), µε τις αντιπαραθέσεις για την 
καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος και την ύπαρξη ή µη της λεγόµενης 
"λεξιπενίας" (βλ. τις απόψεις των Γ. Μπαµπινιώτη, Α. Φραγκουδάκη, Α.-Φ. 
Χρηστίδη κ.ά. στην εφηµ. "Τα Νέα", 13-2-1995:18-19), καθώς και µε την 

                                           
4Το σχολικό έτος 1987/88 το ποσοστό των µονοθέσιων και ολιγοθέσιων σχολείων της χώρας ήταν 
61% (βλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995, σ.160).Η ύπαρξη των σχολείων αυτών έχει αρνητικές επιπτώσεις για την 
ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης και δηµιουργεί εσωτερικές ανισότητες. 



παλιά αντίθεση µεταξύ κλασικισµού - εκσυγχρονισµού (βλ. τις απόψεις των Φ. 
Κακριδή, Ν. Βαγενά, Χρ. Γιανναρά και Μ. Μερακλή στην εφηµ. 
"Ελευθεροτυπία" 23-2-1997:52/53). 

Το φαινόµενο της λεγόµενης παραπαιδείας σε όλες τις βαθµίδες του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος, το οποίο εµφανίζεται ιδιαίτερα οξυµένο κατά 
την προετοιµασία εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, αναδεικνύει τόσο 
την αδυναµία του δηµόσιου σχολείου να ανταπεξέλθει στις σύγχρονες 
απαιτήσεις (βλ. Παπακωνσταντίνου, Π., 1986:19 κ.κ.), όσο και τη 
"µεταβίβαση" της επιλεκτικής λειτουργίας από το δηµόσιο σχολείο προς τα 
κάθε είδους φροντιστήρια, τα οποία αναλαµβάνοντας την προετοιµασία των 
µαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις, τείνουν να υποβαθµίσουν και να 
"αναλάβουν" το προνόµιο αυτό του σχολείου (βλ. Κωνσταντίνου, Χ., 
1995α:118, Döbrich, P./Pirgiotakis, J., 1991:76 κ.κ.). 

Η υποβάθµιση του Λυκείου, η αποθέωση της παπαγαλίας, η ανάπτυξη 
της παραπαιδείας, η µετανάστευση των νέων για σπουδές σε ιδρύµατα της 
αλλοδαπής, η λειτουργία πλήθους ιδιωτικών σχολών µε σπουδές αµφιβόλου 
ποιότητας και η αναντιστοιχία µεταξύ της προτίµησης του µαθητή και της 
τελικής του "προσγείωσης" σε κάποια σχολή, αποτελούν µερικές από τις 
αρνητικές συνέπειες του σηµερινού τρόπου εισαγωγής των µαθητών στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1993:46-51). 

Η απουσία ενός θεσµικού πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
µέτρων που λαµβάνονται, το χαµηλό επίπεδο επιστηµονικής έρευνας και η 
προχειρότητα και ασυνέπεια που χαρακτηρίζουν συνήθως τη χάραξη και 
υλοποίηση της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελούν επίσης µερικές από τις 
αιτίες που στοιχειοθετούν την "κρίση" του ελληνικού σχολείου (βλ. 
Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά., 1997:51 κ.κ.).  

Στο παραπάνω πλαίσιο προβληµάτων εντάσσεται και η εκπαιδευτική 
αξιολόγηση, η οποία απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική πολιτική τα 
τελευταία τριάντα χρόνια, γεγονός που, µεταξύ άλλων, διαπιστώνεται και από 
το πλήθος των µέτρων και αντίµετρων που λαµβάνονται από την εκάστοτε 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Το πρόβληµα αυτό εντοπίζεται σε 
τρεις κυρίως διαστάσεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Στην αξιολόγηση του 
µαθητή, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και στον τρόπο πρόσβασης σε 
ΑΕΙ και ΤΕΙ µέσω εξεταστικών δοκιµασιών, λόγω του κλειστού αριθµού 
εισαγωγής φοιτητών σε αυτά. Αντίθετα, άλλοι τοµείς της εκπαιδευτικής 
αξιολόγησης, όπως η αξιολόγηση αναλυτικών προγραµµάτων, βιβλίων, 
µεθόδων κ.λπ., παρά τις περί αντιθέτου διακηρύξεις, φαίνεται να µην 



απασχολούν ουσιαστικά την εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα µας (βλ. 
∆ηµητρόπουλος, Στ., 1997:101/102). 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, παρά τις αλλεπάλληλες επιδιώξεις του 
Υπουργείου Παιδείας µετά από την κατάργηση του θεσµού του επιθεωρητή το 
1982 µέχρι και σήµερα να την εφαρµόσει στην πράξη, παραµένει µετέωρη, 
λόγω της άρνησης των οργανώσεων των εκπαιδευτικών να συµµορφωθούν στα 
εκάστοτε προτεινόµενα µέτρα αξιολόγησής τους (βλ. ∆ούκας, Χρ., 
1997:26κ.κ.). Η έκβαση της πρόσφατης επιδίωξης του υπουργού Παιδείας Γ. 
Αρσένη να προωθήσει την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών µε τη θεσµοθέτηση ειδικού Σώµατος Μόνιµων Αξιολογητών 
(ΣΜΑ) έχει προκαλέσει για µια ακόµη φορά τις έντονες αντιδράσεις των 
εκπαιδευτικών, ώστε η εφαρµογή του µέτρου να εµφανίζεται αµφισβητίσηµη 
(βλ. εφηµ. "Ελευθεροτυπία" 24-8-1997:50/51). Αντιθέτως, από το 1977 µέχρι 
σήµερα η αξιολόγηση των µαθητών στο ελληνικό σχολείο -και ιδιαίτερα στο 
∆ηµοτικό- απασχολεί έντονα την εκπαιδευτική πολιτική, υπόκειται σε συνεχείς 
µεταβολές και µε τον τρόπο αυτό έρχεται και επανέρχεται συνεχώς στο 
προσκήνιο.  

 
 

3.1.2. Αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί µια µόνο 
διάσταση του ευρύτερου τοµέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, ο οποίος 
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την αξιολόγηση του προσωπικού της 
εκπαίδευσης, των αναλυτικών προγραµµάτων, διδακτικών βιβλίων, υλικών και 
µέσων, υποδοµής, µεθόδων, καθώς και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
συστήµατος στο σύνολό του. Η αξιολόγηση µε αυτή την έννοια θεωρείται ως 
απαραίτητος µηχανισµός για την εκτίµηση του βαθµού επίτευξης των 
εκπαιδευτικών στόχων και του βαθµού επιτυχίας των εκάστοτε εκπαιδευτικών 
µέτρων. Χωρίς αυτού του είδους την αξιολόγηση τα µέτρα και οι αλλαγές που 
πραγµατοποιούνται στην εκπαίδευση δεν κρίνονται ως προς την 
αποτελεσµατικότητά τους, αλλά "ως αντικείµενα πολιτικής βούλησης ή και 
κοινωνικού κόστους" (Παλαιοκρασάς, Σ./κ.ά., 1997:12).  

Η έµφαση σε αυτή τη γενικότερη διάσταση της αξιολόγησης 
εµφανίστηκε κατά τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο ως αποτέλεσµα των 
εκπαιδευτικών περικοπών, του αυξανόµενου ανταγωνισµού, ο οποίος αποτελεί 
κεντρικό µοχλό ανάπτυξης στην Ενωµένη Ευρώπη, καθώς και του αιτήµατος 
για αποδοτικότητα και αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. 



Όσο πιο έντονη παρουσιάζεται η οικονοµική κρίση, τόσο περισσότερο 
προβάλλεται η ανάγκη για ορθολογική διάθεση των πόρων, για αξιολόγηση και 
ποιότητα των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων. Η αντίληψη αυτή οδηγεί µερικούς 
µελετητές του προβλήµατος στο συµπέρασµα ότι µε τον τρόπο αυτό 
επιδιώκεται η αναδόµηση της εκπαίδευσης σε βάρος της αυτονοµίας των 
εκπαιδευτικών και γενικότερα "µια µορφή επιβολής πειθαρχικών εξουσιών και 
επίβλεψης των σχολικών συµπεριφορών" (∆ούκας, Χρ., 1997:75). Απώτερος 
σκοπός η υπαγωγή της εκπαίδευσης στις ανάγκες που επιβάλλονται από τις 
οικονοµικές εξελίξεις της ανταγωνιστικότητας, θέτοντας σε δεύτερη µοίρα το 
άνοιγµα της µόρφωσης στην κοινωνία και τον περιορισµό των εκπαιδευτικών 
ανισοτήτων (ό.π.).  

Ωστόσο, η συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων 
τέθηκε στο προσκήνιο της επικαιρότητας από νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, οι 
οποίες έθεταν ώς αίτηµα την απόδοση λόγου στους "καταναλωτές της 
εκπαίδευσης", δηλαδή στους γονείς των µαθητών, στο όνοµα της ατοµικής 
ελευθερίας και της δυνατότητας ελεύθερης επιλογής σπουδών για τα παιδιά 
τους (βλ. Ματθαίου, ∆., 1996:70.  Ζαµπέτα, Ε., 1995:37/38). Οι αντιλήψεις 
αυτές στρεφόταν κατά των θεωρήσεων και πρακτικών του κράτους πρόνοιας, 
το οποίο περιοριζόταν σε εσωτερικούς ελέγχους από πλευράς διοικητικής 
ιεραρχίας µε στόχο την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και τη 
διασφάλιση των εθνικών ελάχιστων κριτηρίων επίδοσης (βλ. ό.π., σ.65/66). Τα 
τελευταία µόλις χρόνια, παράλληλα µε την υποχώρηση του κράτους Πρόνοιας, 
εµφανίζονται οι λεγόµενες πλουραλιστικές θεωρήσεις της εκπαίδευσης, οι 
οποίες προτείνουν την αξιολόγηση και τον έλεγχο του εκπαιδευτικού έργου 
µέσα από µια "συµµετοχική διαχείριση" από τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς (ό.π., σ.80 κ.κ.). 

Ενώ λοιπόν η συζήτηση για την αξιολόγηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
συνεχίζεται µε έµφαση σε όλο το φάσµα της εκπαίδευσης (βλ. Ηλιού, Μ., 
1993:19 και 1994:19), στην Ελλάδα, τόσο η σχετική συζήτηση, όσο και τα 
µέτρα της εκπαιδευτικής πολιτικής που προτείνονται ή εφαρµόζονται, 
περιορίζονται στην αξιολόγηση του µαθητή και του εκπαιδευτικού. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στο "Β΄ µέρος των προτάσεων του Υπουργείου" (1991), 
ενώ γίνεται λόγος για "αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος" σε 
τέσσερις µόνο σειρές, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αφιερώνονται 9 
σελίδες του φυλλαδίου (ΥΠΕΠΘ, 1992:26κ.κ.). 

Εκτός από την αξιολόγηση του µαθητή στην τάξη για τις αναγκες της 
διδασκαλίας, η αξιολόγηση των επιδόσεων του µαθητή όταν εντάσσεται στον 
γενικότερο τοµέα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης αποκτά ένα διαπιστωτικό 



χαρακτήρα, προκειµένου να εκτιµηθεί ο βαθµός επίτευξης των σκοπών και 
στόχων του εκπαιδευτικού συστήµατος, η αποδοτικότητά του συνολικά ή σε 
επιµέρους τοµείς (π.χ. Αναλυτικά Προγράµµατα, διδακτικό έργο). Μια τέτοια 
µορφή εξωτερικής αξιολόγησης του µαθητή είναι για παράδειγµα η 
δειγµατοληπτική σε εθνική ή περιφερειακή κλίµακα αξιολόγηση των 
επιδόσεων σε συγκεκριµένες στιγµές της σχολικής του σταδιοδροµίας. Ως προς 
το σηµείο αυτό, όλες οι µέχρι σήµερα νοµοθετικές επιδιώξεις να αξιολογηθεί 
συνολικά το εκπαιδευτικό έργο µέσα από την αξιολόγηση της επίδοσης των 
µαθητών σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο, παρέµειναν µόνο στα χαρτιά και δεν 
εφαρµόστηκαν ποτέ στην πράξη (βλ. σχ. Π.∆.8/88, άρθρο 20 και Π.∆. 8/94, 
άρθρο 2).  

Στην ελληνική πραγµατικότητα η µόνη διαδικασία συνολικής εκτίµησης 
της κατάστασης στην εκπαίδευση και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
που προβλέπεται µέχρι σήµερα, απορρέει από τον Ν.1566/85 και αναφέρεται 
στην εισηγητική έκθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προς το ΥΠΕΠΘ. Πιο 
συγκεκριµένα, η έκθεση αυτή οφείλει να συντάσσεται αφού ληφθούν υπόψη οι 
εκθέσεις αξιολόγησης των Σχολικών Συµβούλων. Ωστόσο, από έρευνες 
προκύπτει ότι δεν έχει γίνει γενική και συστηµατική επεξεργασία των 
εκθέσεων των Σχολικών Συµβούλων και δεν έχει συνταχθεί σχετική έκθεση 
αξιολόγησης της εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια (βλ. Ζαµπέτα, Ε., 
1995:197). Συνεπώς, η αξιολόγηση προσωπικού (διδακτικού, συµβουλευτικού, 
εποπτικού-διευθυντικού και διοικητικού), αναλυτικών προγραµµάτων, 
διδακτικών βιβλίων, υλικών, µέσων, µεθόδων αξιολόγησης, υποδοµής κ.λ.π. 
ουδέποτε εφαρµόστηκε συστηµατικά από την πολιτεία.  

Μόλις πρόσφατα, µετά από την ανακοίνωση των προθέσεων του 
Υπουργείου Παιδείας να επιδιώξει για µια ακόµη φορά τη θεµοθέτηση της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (βλ.  Ν.2525/1997, αρ.8), οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις των εκπαιδευτικών αντέδρασαν έντονα και απορρίπτοντας τις νέες 
ρυθµίσεις αντιπρότειναν ένα σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 
µέσα από συλλογικές διαδικασίες. Το προτεινόµενο σύστηµα περιλαµβάνει την 
αξιολόγηση όλων των συντελεστών και όψεων της εκπαίδευσης, ενώ 
προβλέπει επιπλέον εξεταστικές διαδικασίες για τον µαθητή. Οι εξετάσεις 
αυτές "αποτελούν καρπό του Συλλόγου ∆ιδασκόντων και αποκαλύπτουν την 
πορεία του έργου σε µαθησιακό επίπεδο" (∆ιδασκαλικό Βήµα, φ.1089, 1997:9). 
Αν και οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών αναφερόµενοι στην 
αξιολόγησή τους υποστηρίζουν ότι "οι ατοµικές εκτιµήσεις, κρίσεις και 
αποφάσεις που διατυπώνονται ιδιαίτερα από µονοπρόσωπα όργανα, ως 
υποκειµενικές, αγγίζουν την αυθαιρεσία" (ό.π., σ.6, οι υπογραµµίσεις στο 



κείµενο), εντούτοις δεν αµφισβητούν την αξιολόγηση του µαθητή και µάλιστα 
µε αριθµητικούς βαθµούς. Φαίνεται ότι στην περίπτωση της αξιολόγησης του 
µαθητή δεν πρόκειται για "αυθαιρεσία", αφού έχουν εξασφαλισµένη την 
"αντικειµενικότητα". 

Γενικά, τα όποια µέτρα λαµβάνονται για την αξιολόγηση δεν στηρίζονται 
σε εµπεριστατωµένες έρευνες, οι οποίες εξάλλου είναι λιγοστές και 
πραγµατοποιούνται περισσότερο από ιδιωτικές επιδιώξεις και λιγότερο από 
επίσηµες προσπάθειες ενταγµένες στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
(βλ. Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά., 1997:42-45, και Παπαναούµ-Τζίκα, Ζ., 1985:50, 
Ηλιού, Μ., 1998:27/28). Εξάλλου, πολλές από τις έρευνες και εργασίες που 
πραγµατοποιούνται και µάλιστα µε χρηµατοδότηση της πολιτείας αγνοούνται 
και τα αποτελέσµατα τους ή οι προτάσεις που κατατίθενται δεν λαµβάνονται 
τελικά υπόψη στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ανεξάρτητα από το 
ποιο κόµµα είναι στην εξουσία, η εκπαιδευτική πολιτική  δείχνει "να 
σχεδιάζεται (αν πράγµατι σχεδιάζεται) και να εφαρµόζεται όχι µονο 
περιστασιακά και αποσπασµατικά αλλά και ενάντια στις επιταγές της καθ΄ 
ύλην αρµόδιας Παιδαγωγικής Επιστήµης και Εκπαιδευτικής Έρευνας, δηλαδή 
ερήµην της επιστηµονικής τεκµηρίωσης" (Ξωχέλλης, Π., 1993:51).   

Πράγµατι, όλα τα σχετικά µε την αξιολόγηση ζητήµατα αντιµετωπίζονται 
από τις εκάστοτε ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας αποσπασµατικά, µε 
προχειρότητα και αποτελούν κατά κανόνα αντικείµενο πολιτικών ή/και 
κοµµατικών αντιπαραθέσεων. Η απουσία κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης 
για εκπαιδευτικά θέµατα ανάµεσα στα κόµµατα και ειδικότερα για θέµατα που 
άπτονται της εσωτερικής λειτουργίας του σχολείου (εξετάσεις, ακώλυτη 
προαγωγή, αξιολόγηση του µαθητή, περιεχόµενα µαθηµάτων), έχει ως 
συνέπεια, σχεδόν κάθε νέο µέτρο να µετατρέπεται σε αντικείµενο πολιτικής 
διαµάχης ανάµεσα στην εκάστοτε κυβέρνηση και τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης (βλ. Γέρου, Θ., 1996:16). Οι ιδεολογικές αυτές αντιπαραθέσεις 
οδηγούν σε πόλωση και υποχώρηση του ορθολογικού τρόπου αντιµετώπισης 
των προβληµάτων, ο οποίος είναι αναγκαίος για να βρεθούν, πιθανές 
"ενδιάµεσες" λύσεις (Κελπανίδης, Μ., 1993:15).  

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα πόλωσης, αντιπαράθεσης και 
"αντιµεταρρυθµιστικών παλινδροµήσεων" µεταξύ των δύο µεγάλων κοµµάτων 
είναι το σύστηµα αξιολόγησης των µαθητών, ο τρόπος διδασκαλίας των 
Αρχαίων Ελληνικών, η µονιµότητα ή µη των ηγετικών στελεχών της 
εκπαίδευσης, το σύστηµα αξιολόγησης και επιλογής των Σχολικών Συµβούλων 
και των διοικητικών στελεχών (βλ. Σαΐτης, Χρ., 1997:113κ.κ.). Το φαινόµενο 
αυτό δεν είναι βέβαια µόνο ελληνικό, όπως υποστηρίζεται από µερικούς, αλλά 



απαντά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για παράδειγµα στη Σουηδία, την  
Αυστρία και τη Γερµανία τα µέτρα για την αξιολόγηση του µαθητή στο 
∆ηµοτικό Σχολείο αποτέλεσαν αντικείµενο πολλών και έντονων 
ιδεολογικοπολιτικών αντιπαραθέσεων µεταξύ των κοµµάτων (βλ. κεφ.2.12.). 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τον Ι. Πυργιωτάκη, οι διαφωνίες και οι 
αντιπαραθέσεις ιδίως µεταξύ των δυο µεγάλων κοµµάτων εξουσίας στην 
Ελλάδα, "κινούνται περισσότερο στην επιφάνεια και αποσκοπούν µάλλον στη 
δηµιουργία εντυπώσεων, παρά σε µια ουσιαστική και σε βάθος συζήτηση που 
θα έφερνε στην επιφάνεια την ανυπαρξία των ενδοσυστηµικών µέτρων" 
(Πυργιωτάκης, Ι., 1995:106). Με άλλα λόγια, η έµφαση που δίνουν τα δυο 
µεγάλα κόµµατα στις διαφωνίες τους για τις εξετάσεις, τους βαθµούς, το 
σύστηµα επιλογής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και την αξιολόγηση 
γενικότερα, αποκρύπτει τόσο το πρόβληµα της ανανέωσης και βελτίωσης των 
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης στο σύνολό τους, όσο και το πρόβληµα 
της εκπαιδευτικής ανισότητας, που χρήζει ουσιαστικών και απαιτητικών 
µέτρων αντισταθµιστικής αγωγής.  

Έτσι ερµηνεύεται και η σπουδή όλων σχεδόν των υπουργών Παιδείας να 
µεταβάλουν το σύστηµα αξιολόγησης, το οποίο θεωρούν ως πανάκεια των 
προβληµάτων του σχολείου. Γενικά, κάθε νέα κυβέρνηση αναπτύσσει την 
τάση να αλλάξει πάραυτα τα εκπαιδευτικά πράγµατα και ειδικότερα τα της 
αξιολόγησης. Η τάση αυτή εµφανίζεται ακόµη και σε περιπτώσεις που αλλάζει 
µόνο ο υπουργός Παιδείας. Η διαπίστωση αυτή οδηγεί τον  Θ. Γέρου στο 
συµπέρασµα, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει κυβερνητική εκπαιδευτική 
πολιτική, αλλά υπουργική (προσωπική πολιτική), µε αποτέλεσµα να 
επικρατούν τελικά "οι µονοµερείς απόψεις του εκάστοτε υπουργού και η 
πεισµατική επιδίωξή τους" (Γέρου, Θ., 1996:17). Εύστοχα ο Σ. Μπουζάκης 
κάνει λόγο για πολιτική "πυγολαµπίδας" ή "δραµατουργίας" (Μπουζάκης, Σ., 
1992:259). Εύλογα τίθεται επίσης το ερώτηµα: "Γιατί τότε ο κάθε υπουργός 
Παιδείας θεωρεί περίπου σαν καθήκον του να προτείνει ένα πάντα 'νέο' 
σύστηµα αξιολόγησης και εξέτασης και γιατί αυτό συνήθως αντιµετωπίζεται 
από την αντιπολίτευση σαν να είναι περίπου η καταστροφή;" (Αναστασιάδης, 
Τ., 1994:42).  

Παρόµοιες απόψεις εκφράζουν πολλοί µελετητές του προβλήµατος, οι 
οποίοι θεωρούν ότι η απουσία ενός ενιαίου συστήµατος αξιολόγησης επιτρέπει 
στον εκάστοτε πολιτικά υπεύθυνο "να παίρνει ό,τι αποφάσεις θέλει, αν θέλει 
και όποτε θέλει, σύµφωνα µε τα κατά περίπτωση συµφέροντα του ίδιου ή της 
παράταξής του" (Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά., 1997:52). Με γρήγορα και 
εντυπωσιακά µέτρα ο κάθε υπουργός επιδιώκει να παρουσιάσει νέο έργο, αντί 



να προσπαθήσει να βελτιώσει τα υφιστάµενα που καθιερώθηκαν από τον 
προκάτοχό του (∆ηµαράς, Α., 1995:80, Σαµατάς, Μ., 1995:131).  

Η ερµηνεία των παραπάνω διαπιστώσεων είναι προφανής: η κατάργηση, 
για παράδειγµα, µιας βαθµολογικής κλίµακας και η αντικατάστασή της µε 
κάποια άλλη µπορεί να γίνει εύκολα, "εν µία νυκτί", ανέξοδα και µάλιστα µε 
τον τρόπο αυτό να εµφανίζεται έργο και να δηµιουργείται η εντύπωση ότι "τα 
πράγµατα αλλάζουν". Αν συνεκτιµήσουµε και την κατά µέσο όρο πολύ 
βραχεία διάρκεια παραµονής του εκάστοτε υπουργού Παιδείας στη θέση αυτή 
(1,5 έτη), τότε γίνεται κατανοητό, γιατί τα µέτρα αυτά κατέχουν την πρώτη 
θέση στις προτιµήσεις της πολιτικής ηγεσίας.  

Αντίθετα, η αλλαγή νοοτροπίας και πρακτικής µέσα στη σχολική τάξη 
µέσω της επιµόρφωσης των δασκάλων, η βελτίωση και ανανέωση της 
διδασκαλίας µε σύγχρονα οπτικο-ακουστικά µέσα και εποπτικό υλικό, η 
δυνατότητα εσωτερικής διαφοροποίησης και εφαρµογής µεθόδων 
εξατοµικευµένης διδασκαλίας, η προώθηση της κοινωνικής µάθησης, η 
ολόπλευρη ανάπτυξη των µαθητών και όχι µόνο στον γνωστικό τοµέα, το 
άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία, η ουσιαστική εφαρµογή µέτρων 
ενισχυτικής διδασκαλίας και άλλων αντισταθµιστικών ρυθµίσεων, η βελτίωση 
της υλικοτεχνικής υποδοµής κ.ά.π., απαιτούν χρονοβόρες λύσεις και µέτρα 
µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και αποτελεσµατικότητας, τα οποία, µεταξύ 
άλλων, αξιώνουν και γενναίες δαπάνες για την Παιδεία. ∆εν είναι λοιπόν 
τυχαίο ότι τα νέα µέτρα τα οποία λαµβάνονται για την αξιολόγηση δεν 
συνοδεύονται από αντίστοιχες αλλαγές στο σύστηµα διδασκαλίας και δεν 
παίρνουν υπόψη άλλες παραµέτρους του σχολικού συστήµατος. Όµως µε τον 
τρόπο αυτό, οι εξαγγελίες και οι εκπαιδευτικές ρυθµίσεις µοιάζουν µετέωρες 
συνοδευόµενες από πολιτικο - ιδεολογικές απόψεις.  

Τα εκάστοτε εκπαιδευτικά µέτρα για την αξιολόγηση φαίνεται τελικά να 
ακολουθούν την ίδια πορεία µε τις γενικότερες µεταρρυθµιστικές επιδιώξεις 
του ελληνικού σχολείου: από τη µια, αδυναµία να ολοκληρωθούν και από την 
άλλη, απουσία στοιχείων, προκειµένου να αποτιµηθούν. Το αποτέλεσµα είναι 
ότι "ο εκάστοτε νέος σχεδιασµός στηρίζεται σε αυθαίρετη βάση, αφού δεν 
υπάρχει το υπόβαθρο των προηγούµενων εµπειριών από τις οποίες θα 
εξάγονταν ιδιαίτερα χρήσιµα διδάγµατα" (∆ηµαράς, Α., 1995:76). Οι συνεχείς 
αλλαγές στον τοµέα της αξιολόγησης χαρακτηρίζονται από τη "γενικότερη 
ασθένεια της πολυνοµίας και πολυµορφίας", µε αποτέλεσµα να µην επιτρέπουν 
να δοκιµαστεί ένα µέτρο, να µελετηθεί και να αποτελέσει µια σοβαρή βάση για 
την οριστική λύση ενός διαπιστωµένου προβλήµατος (Παλαιοκρασάς, Σ./ κ.ά., 
1997:52).  



Συχνά, οι αλλαγές αυτές δεν προκύπτουν από άµεσες εκπαιδευτικές 
ανάγκες, αλλά από αποσπασµατικές επιδιώξεις εµβαλωµατικών 
εκσυγχρονιστικών λύσεων ή από παραδοσιακές αντιλήψεις που επανέρχονται 
στο προσκήνιο (Καψάλης, Α., 1993:17). Ενδεικτικό των παραπάνω είναι το 
γεγονός ότι οι όποιες αλλαγές επιχειρούνται, όχι µόνο δεν στηρίζονται σε µια 
προηγούµενη πειραµατική εφαρµογή ή αξιολόγηση, αλλά ούτε και µετά 
γίνεται προσπάθεια αποτίµησης και αξιολόγησης του νέου µέτρου. 
Χαρακτηριστική είναι η άποψη του ∆. Βεργίδη για αυτόν τον τρόπο χάραξης 
και υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής: "Εµείς πως κάνουµε αξιολόγηση; 
Φτιάχνουµε ένα προεδρικό διάταγµα, το δηµοσιεύουµε στην εφηµερίδα της 
κυβέρνησης και το στέλνουµε στα σχολεία. Χωρίς βέβαια κανένα πρόγραµµα, 
καµία µελέτη" (Βεργίδης, ∆., 1991:21). Παρεµφερείς απόψεις εκφράζουν και 
άλλοι µελετητές του προβλήµος της εκπαιδευτικής πολιτικής και θεωρούν ότι 
"οι ελληνικές κυβερνήσεις ξοδεύουν περισσότερο χρόνο αλλάζοντας τους 
νόµους των προκατόχων τους απ΄ ότι αφιερώνουν για να σκεφτούν τη 
βελτίωση του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος" (Σαΐτης, Χρ., 1997:117, 
πρβλ. ∆ούκας, Χρ., 1997:70κ.κ.).  

Κοντολογίς, η απουσία ενός συστήµατος αξιολόγησης των µέτρων που 
λαµβάνονται για την αξιολόγηση έχει ως αποτέλεσµα η εκάστοτε πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να αποφασίζει κατά το δοκούν, στην 
προσπάθειά της να εµφανίσει έργο και µάλιστα σε ένα τοµέα που είναι πολύ 
ευαίσθητος για µαθητές, γονείς και δασκάλους, χωρίς να αγγίζει όµως την 
ουσία του προβλήµατος που είναι η αναθεώρηση και ριζική αναδιάρθρωση της 
παραδοσιακής εκπαιδευτικής πράξης.  

Όσο αφορά τη στάση που τηρούν οι οργανώσεις εκπαιδευτικών και 
γονέων σε θέµατα αξιολόγησης, είναι χαρακτηριστική η απουσία µιας 
επίσηµης και συστηµατικής προσπάθειας εκ µέρους τους να αξιολογηθούν 
όψεις ή συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παλαιοκρασάς, Σ./κ.ά., 
1997:46).  Συνήθως παρουσιάζονται θέσεις και προτάσεις όταν 
προ(σ)καλούνται από το Υπουργείο Παιδείας ή εµφανίζονται ως αντιδράσεις 
σε προτεινόµενα µέτρα (πρβλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995:131). Είναι αµφισβητήσιµο 
αν η στάση που τηρούν οι οµοσπονδίες των εκπαιδευτικών σε θέµατα 
αξιολόγησης αντανακλά πάντοτε τη στάση της πλειοψηφίας των 
εκπαιδευτικών και όχι τους κοµµατικούς συσχετισµούς στα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια ή τις κυρίαρχες ιδεολογικές ή κοµµατικές θέσεις της πλειοψηφίας 
των ηγετικών οµάδων (∆ούκας, Χρ., 1997:48). Εξάλλου, η στάση αυτή δεν 
είναι διαχρονικά ενιαία και όπως θα φανεί παρακάτω µε το παράδειγµα της 
αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο, υπόκειται σε συχνές 



παλινωδίες. Σε σχέση µε την αξιολόγηση του µαθητή δεν υπάρχει βέβαια 
αµφισβήτηση της αναγκαιότητάς της από τις ενώσεις των εκπαιδευτικών (κάτι 
που εµφανίζεται πολύ έντονα στην αξιολόγηση των ίδιων), παρουσιάζονται 
όµως αντίθετες θέσεις και απόψεις για συγκεκριµένες όψεις της αξιολόγησης 
που επενδύονται µε ιδεολογικό περιεχόµενο (βαθµοί, εξετάσεις, προαγωγή και 
απόρριψη κ.α.). 

Όσον αφορά τους µαθητές, η συµµετοχή τους µε οποιοδήποτε τρόπο στη 
διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για την αξιολόγησή τους είναι 
σχεδόν ανύπαρκτη. Η µοναδική τους εµπλοκή και έκφραση απόψεων για τον 
τρόπο που αξιολογούνται είναι αυτή του 1991 κατά τη διάρκεια του "εθνικού 
διαλόγου για την παιδεία" µε την διαδικασία των ερωτηµατολογίων. 

Από την αρχή της µεταπολίτευσης µέχρι σήµερα το θέµα της 
αξιολόγησης στην εκπαίδευση βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο και 
απασχολεί  έντονα όλους τους εµπλεκοµένους στην εκπαιδευτική διαδικασία: 
δασκάλους, µαθητές, γονείς, ερευνητές, "κοινή γνώµη", εκπαιδευτικές αρχές 
κ.ά. Ιδιαίτερα, όµως, από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80, το θέµα της 
αξιολόγησης εµφανίζεται έντονα φορτισµένο ιδεολογικά και συναισθηµατικά, 
οι αλλαγές οι οποίες γίνονται απορρέουν από κοµµατικές εξαγγελίες και 
προβάλλονται ως νεωτερισµοί των εκάστοτε κυβερνήσεων µε συνοδεία 
πολιτικο-κοµµατικού λόγου, ενώ µερικές φορές οι συνέπειες των αλλαγών 
µεγενθύνονται υπερβολικά και ταυτίζονται είτε µε την καταστροφή είτε µε την 
πανάκεια. 

 
 

3.1.3.  Η αξιολόγηση του µαθητή 
 
Είναι γνωστό ότι εξετάσεις και βαθµοί σε συνδυασµό µε την πίεση των 

γονέων για υψηλές επιδόσεις αποτελούν πηγή άγχους και φόβου για τους 
µαθητές (βλ. κεφ. 1.5.1.4. και Βασιλάκη, Ε./ Παληός, Ζ., 1995:11). Ιδιαίτερα 
στην ελληνική κοινωνία η πίεση για υψηλές επιδόσεις στο σχολείο σχετίζεται 
άµεσα µε τη µεγάλη ζήτηση για εκπαίδευση. Το φαινόµενο αυτό ερµηνεύεται 
κοινωνιολογικά και ιστορικά µε βάση τη συνεχή διόγκωση του τριτογενούς 
τοµέα κατά το παρελθόν και µε την απουσία σαφώς οριοθετηµένων µεταξύ 
τους κοινωνικών τάξεων. Πιο συγκεκριµένα, η κοινωνική κινητικότητα των 
χαµηλών και µέσων στρωµάτων  στη χώρα µας ευνοήθηκε τα µέγιστα από τη 
δυνατότητα κατάληψης υπαλληλικών θέσεων µε βάση το διαπιστωµένο 
επίπεδο σπουδών. Σύµφωνα µε τον Μ. Κασσωτάκη, "η είσοδος, αλλά και η 
εξέλιξη στο υπαλληλικό σώµα, µε βάση τη δοµή του οποίου διαρθρώθηκε η 



ιεραρχία της ελληνικής κοινωνίας, ήταν και είναι ακόµη σε µεγάλο βαθµό 
συνάρτηση των τυπικών εκπαιδευτικών προσόντων" (Κασσωτάκης, Μ., 
1995:436 και Καζαµίας, Α., 1995:57).  

Όµως, τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή τείνει να µεταβληθεί στην 
ελληνική κοινωνία, αφού η αποτελεσµατικότητα του σχολείου ως µηχανισµού 
κοινωνικής κινητικότητας περιορίζεται συνεχώς, λόγω της αύξησης του 
αριθµού των πτυχιούχων και της ανεργίας. Αν και το τυπικό προσόν είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για τον διορισµό, την εύρεση εργασίας, την 
επαγγελµατική εξέλιξη, είναι γεγονός ότι άλλοι εξωσχολικοί παράγοντες 
καθορίζουν την κοινωνική και επαγγελµατική επιτυχία (κοινωνικές 
διασυνδέσεις, οικονοµική ευµάρεια, φροντιστήρια, επάγγελµα γονέων, 
ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες, όπως οι ξένες γλώσσες και η χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών κ.ά.). Ενδεχοµένως η συνειδητοποίηση της νέας 
κατάστασης που διαµορφώνεται να οδηγήσει σε αλλαγή στάσεων απέναντι 
στην εκπαίδευση, στις επιδόσεις και  στις εξετάσεις. Προς το παρόν η 
πλειοψηφία εξακολουθεί να αντιµετωπίζει το πρόβληµα από την παλιά οπτική 
γωνία. 

Υπό την επίδραση της πίεσης και του άγχους των εξετάσεων και των 
βαθµών, αλλά και γενικότερα ως αποτέλεσµα καταστάσεων που σχετίζονται µε 
την αξιολόγηση και τη βαθµολογία, εµφανίζονται στη σύγχρονη ελληνική 
πραγµατικότητα "αντιεκπαιδευτικές, αντιακαδηµαϊκές και αντικοινωνικές 
ενέργειες µαθητών, σπουδαστών και φοιτητών" (∆ηµητρόπουλος, Ευστ., 
1984:23). Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ως αντικοινωνικές και 
αντιεκπαιδευτικές ενέργειες αναφέρονται οι καταλήψεις σχολείων, επειδή 
κάποιες εξετάσεις θεωρήθηκαν δύσκολες, οι "ψηφοφορίες" φοιτητών για 
αφαίρεση από καθηγητή του δικαιώµατος να εξετάζει, το κάψιµο ή σχίσιµο 
των βιβλίων µετά από τις εξετάσεις, τα "γιαουρτώµατα" ή και ξυλοδαρµοί 
καθηγητών που άφησαν στάσιµους µαθητές, οι εµπρησµοί σχολείων ενόψει 
εξετάσεων, οι βανδαλισµοί σε σχολικά κτίρια από µαθητές που απορρίφθηκαν, 
αλλά και αρνητικά φαινόµενα στον µαθητικό πληθυσµό, όπως διαταραχές της 
ψυχικής υγείας, αυτοκτονίες ή απόπειρες αυτοκτονιών, βαθµοθηρία, δολίευση 
των εξετάσεων κ.ά. (∆ηµητρόπουλος, Ευστ., 1984:23/24 και Κασσωτάκης, Μ., 
1995: 435-436, Βουγιούκας, Α., 1989:95 κ.κ.). Αποτέλεσµα της µεγάλης 
σηµασίας των εξετάσεων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα και του 
καθοριστικού τους ρόλου θεωρείται και η όξυνση κατά τα τελευταία χρόνια 
του φαινοµένου της λεγόµενης παραπαιδείας (βλ. Μυλωνάς, Θ., 1990:69). 

Με το σύστηµα εξετάσεων και βαθµολογίας που εφαρµόζεται στο 
ελληνικό σχολείο δίνεται έµφαση και προωθείται κυρίως ο γνωστικός τοµέας 



και µάλιστα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να καλλιεργείται η στείρα αποµνηµόνευση 
σε βάρος της κριτικής σκέψης, της δηµιουργικότητας και της ικανότητας 
εφαρµογής των γνώσεων του µαθητή. Ο κοινωνικός και συµµετοχικός τοµέας, 
παρά τις πολλές σχετικές αναφορές στα τελευταία νοµοθετικά κείµενα, δεν 
αξιολογούνται ή όταν αξιολογούνται, ενσωµατώνονται στον βαθµό 
(Κασσωτάκης, Μ., 1995:430-431).  

Σύµφωνα µε εµπειρική έρευνα του Π. Ξωχέλλη και συνεργατών του, η 
οργάνωση της διδασκαλίας στα σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
(Γυµνάσιο και Λύκειο) εξακολουθεί να είναι µετωπική, χαρακτηρίζεται από 
δασκαλοκεντρικό στιλ, κυριαρχεί ο βερµπαλισµός και η ερωτηµατική ή 
µονολογική µορφή διδασκαλίας (Ξωχέλλης, Π./κ.ά., 1986:86).  Στη διαδικασία 
αξιολόγησης των µαθητικών επιδόσεων επικρατούν οι παραδοσιακές µέθοδοι, 
οι οποίες αποσκοπούν κυρίως στον έλεγχο αναπαραγωγής γνώσεων, ενώ οι 
παιδαγωγικές λειτουργίες της αξιολόγησης διαδραµατίζουν δευτερεύοντα ρόλο 
(ό.π.).  

Από µια άλλη έρευνα συνάγεται ότι οι εκπαιδευτικοί "βγαίνουν από την 
τάξη µε τεράστια κούραση και µε µια φθαρτική αίσθηση µαταιότητας" 
(Φραγκουδάκη, Α., 1993:26). Ως αίτιο της διαπιστωµένης µαθητικής 
αδιαφορίας θεωρείται το περιεχόµενο των µαθηµάτων και οι παιδαγωγικές 
αρχές που εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί (ό.π.). Η διδακτική αντίληψη που 
κυριαρχεί σε όλα τα σχολεία είναι η γνωστή "παράδοση" και "εξέταση". Ως 
προς την υπέρβαση του προβλήµατος, η συγγραφέας καταλήγει στο 
συµπέρασµα, ότι "οποιαδήποτε αλλαγή, π.χ. βελτίωση των σχολικών βιβλίων, 
καλές επίσηµες οδηγίες ή κατάλληλα προγράµµατα, είναι καταδικασµένη στην 
αποτυχία, αν οι εκπαιδευτικοί δεν ξέρουν πως να την εφαρµόσουν" 
(Φραγκουδάκη, Α., ό.π., σ.30). 

 
Στη συζήτηση για την αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό σχολείο, 

όπως αυτή εκφράζεται στη σχετική βιβλιογραφία, επικρατεί συχνά µια τάση 
γενίκευσης και ισοπέδωσης των διαφορών που υπάρχουν µεταξύ των 
διαφορετικών σχολικών βαθµίδων, έτσι ώστε η κριτική και οι θέσεις που 
αναπτύσσονται να απέχουν συχνά από την εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Αν 
και θα µπορούσε κανείς µεµονωµένα να ανιχνεύσει οµοιότητες στον τοµέα της 
αξιολόγησης µεταξύ των διαφορετικών βαθµίδων, είναι γεγονός ότι τα 
συστήµατα που εφαρµόστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
το Γυµνάσιο και το Λύκειο χαρακτηρίζονται περισσότερο από τις διαφορές 
που υπάρχουν µεταξύ τους παρά από τις οµοιότητες. Ιδιαίτερα στο χώρο του 
∆ηµοτικού Σχολείου οι αλλαγές που έγιναν προοδευτικά από το 1977 µέχρι το 



1991 τείνουν να διαφοροποιούνται άρδην από τον "εξετασιοκεντρικό 
χαρακτήρα" ο οποίος αποδίδεται συνολικά στο ελληνικό σχολείο. Ο 
χαρακτήρας αυτός εµφανίζεται σχετικά χαλαρός στο Γυµνάσιο και γίνεται 
κυρίαρχος στο Λύκειο, ενώ στο ∆ηµοτικό Σχολείο απουσιάζει µέχρι το 1991, 
οπότε και έχουµε τη συντηρητική στροφή της  εκπαιδευτικής πολιτικής (βλ. 
κεφ.3.2.2.).  

Εκτός δηλαδή από τις διαφορές που υπάρχουν στα νοµοθετικά κείµενα 
για την αξιολόγηση στις διάφορες βαθµίδες, παρατηρούνται και 
καταγράφονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις και σε επίπεδο εκπαιδευτικής 
πράξης. Εξάλλου, η παντελής απουσία παιδαγωγικής κατάρτισης στους 
εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µπορεί να στοιχειοθετήσει 
από µόνη της πολλές διαφορές σε σύγκριση µε το ∆ηµοτικό Σχολείο. 
Ενδεχοµένως, πολλές εργασίες που πραγµατεύονται γενικώς την αξιολόγηση 
του µαθητή στο ελληνικό σχολείο, περιγράφουν και αναλύουν µια διδακτική 
πράξη η οποία αναφέρεται κυρίως σε Λύκειο και Γυµνάσιο και αφορά πολύ 
λίγο το ∆ηµοτικό Σχολείο, χωρίς όµως αυτό να διευκρινίζεται.  
Παρόµοιες διαπιστώσεις ισχύουν και για τις "λύσεις" που συχνά προτείνονται 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αξιολόγησης. Οι διαφορές µεταξύ των 
βαθµίδων ως προς την ηλικία των µαθητών, τους σκοπούς, τους στόχους και 
τις λειτουργίες της κάθε βαθµίδας φαίνεται να αγνοούνται και συχνά 
προτείνεται µια ενιαία αντιµετώπιση του τρόπου αξιολόγησης. Αν για 
παράδειγµα τα σταθµισµένα τεστ για συγκεκριµένους λόγους είναι κατάλληλα 
για την µέτρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων στο Λύκειο, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι οι ίδιοι λόγοι συντρέχουν και στο ∆ηµοτικό, ώστε να καθίσταται 
απαραίτητη η εισαγωγή τους στη βαθµίδα αυτή.  

Με τις επιφυλάξεις αυτές, η κριτική που έχει ασκηθεί τα τελευταία 
τριάντα χρόνια στο σύστηµα αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο µπορεί να 
συνοψιστεί στα εξής σηµεία: 
(α) Το σύστηµα αξιολόγησης αποτελεί ένα µηχανισµό επιβολής  και ελέγχου 
στην εκπαίδευση από την εκάστοτε κυβέρνηση (Αβδάλη, Α., 1989). Σύµφωνα 
µε την ίδια άποψη, ο βασικός στόχος αυτού του ελέγχου είναι "η αύξηση της 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας του σχολείου στην κατεύθυνση που 
θέλουν οι άρχουσες δυνάµεις του αστικού κράτους"  (Αβδάλη, Α., 1989, σ.8). 
Κατά συνέπεια, "στον εκπαιδευτικό αποµένει ένα είδος 'καθησυχαστικής' 
αξιολόγησης των µαθητών του, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος του 
τεχνοκρατικού µοντέλου αναλυτικού προγράµµατος και διδασκαλίας, που είναι 
η δηµιουργία του 'συναινετικού' πολίτη σε µια κοινωνία του 
κρατικοµονοπωλιακού καπιταλισµού" (όπ., σ.9). Συνεπίκουρος σε αυτή την 



επιδίωξη είναι η "αστική τεχνοκρατική παιδαγωγική" στο χώρο της ελληνικής 
εκπαίδευσης (όπ.π., σ.10) 
(β) Η κοινωνική ανισότητα στο σχολείο δεν αντισταθµίστηκε από το σύστηµα 
αξιολόγησης, αντίθετα το σύστηµα αξιολόγησης συµβάλει πολλές φορές στη 
διατήρηση αυτής της ανισότητας. Βαθµοί και εξετάσεις σε συνδυασµό µε τις 
δοµές του ίδιου του σχολείου και του "εκπαιδευτικού λόγου" συµβάλλουν στην 
αναπαραγωγή της κοινωνικής ιεραρχίας προς όφελος των ανώτερων και 
µεσαίων αστικών στρωµάτων (βλ. Χιωτάκης, Στ., 1993, σ.9). 
(γ) Το σύστηµα αξιολόγησης αντί να αποτελεί ένα µέσο για τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής πράξης, έχει µετατραπεί σε αυτοσκοπό, αφού τόσο η πολιτεία 
όσο και οι µαθητές επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στις εξετάσεις και όχι 
στη µάθηση. Οι εξετάσεις αποκτούν έτσι ένα "φετιχιστικό χαρακτήρα" 
(Βασιλάκη, Ε./Παληός, Ζ., 1995, σ.10), αντιµετωπίζονται κυρίως ως 
"πρόβληµα διοικητικό και όχι επιστηµονικό, ως ζήτηµα ποσοτικό και όχι 
ποιοτικό" (Φράγκος, Χρ., 1983, σ.29) και το σχολείο χαρακτηρίζεται ως 
εξετασιοκεντρικό (Κασσωτάκης, Μ., 1995, Παπαναούµ-Τζίκα, Ζ., 1985, σ.50). 
Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος µε τον οποίο περιγράφει ο Θ. Μυλωνάς τον 
εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου: "ο,τιδήποτε γίνεται 
πλέον µέσα στην τάξη του σχολείου είτε ως σχέση είτε ως µετάδοση παίρνει 
νόηµα µόνο από το κατά πόσο συµβάλλει στην επιτυχία κάποιων µελλοντικών 
εξετάσεων. Έφτασαν σε τέτοιο σηµείο επέκτασης και κυριαρχίας, ώστε 
µπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνοµα, ως σύνοψη και συµπύκνωση όλων 
των παιδευτικών διαδικασιών: Αν είχαν τη δυνατότητα π.χ. οι µαθητές του 
Λυκείου θα εµφανιζόταν, όπως κάνουν και οι φοιτητές, µόνο στις εξετάσεις. Οι 
εξετάσεις λειτουργούν 'φετιχιστικά', νοµιµοποιούν ένα τίτλο (ένα χαρτί) και 
τον µεταβάλλουν σε 'διαπιστευτήριο', σε επίσηµα αναγνωρισµένο και 
αναγνωρίσιµο δείκτη 'προσόντων', είτε αυτά υπάρχουν είτε όχι" (Μυλωνάς, Θ., 
1990, σ.69). Κατά συνέπεια, οι εξετάσεις στο ελληνικό σχολείο χάνουν τον 
ενδοσχολικό - παιδαγωγικό τους ρόλο, δεν προωθούν τις διαδικασίες µάθησης 
και µεταβάλλονται σε υπόθεση κοινωνική (όπ.π., σ.70).  

 
 

3.2. Η αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
 

3.2.1. Από το 1830 έως τη µεταρρύθµιση του 1929 
 



Οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της Ελλάδας στις αρχές του 
19ου αιώνα και ο επηρεασµός του Ι. Καποδίστρια από τις παιδαγωγικές ιδέες 
του Pestalozzi, οδήγησαν τον πρώτο κυβερνήτη της χώρας στη χάραξη και 
πραγµάτωση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής µε βασικό στόχο την ανάπτυξη της 
χώρας  µέσα από  τη λαϊκή παιδεία (βλ. Pirgiotakis, J., 1988:12 κ.κ.). Στο 
εκπαιδευτικό σύστηµα αυτής της περιόδου εµφανίζονται οι εξετάσεις να 
παίζουν κυρίως ρόλο ταξινόµησης για τις ανάγκες της εσωτερικής 
διαφοροποίησης στα πλαίσια της αλληλοδιδακτικής µεθόδου που εισήχθηκε 
από τον Ι. Κοκώνη (βλ. σχετ. Λέφας, Χρ., 1942:128 κ.κ., ∆ηµαράς, Α., 
1988:92κ.κ.,  Ράπτης, Π., 1995:99 κ.κ.). Οι εξετάσεις αυτές γινόταν κάθε έξι 
εβδοµάδες και αποτελούσαν προϋπόθεση για την προαγωγή των µαθητών στην 
επόµενη µαθησιακή βαθµίδα: "Ο ευδοκιµών κατά τας εξετάσεις ταύτας 
µαθητής προήγετο εις την αµέσως ανωτέραν κλάσιν" (Λέφας, Χρ., ό.π., σ.154, 
βλ. Kanakis, Ι., 1994:5). 

Τελικές, γενικές εξετάσεις γινόταν στο τέλος τους σχολικού έτους στο 
προαύλιο του σχολείου, παρουσία των τοπικών αρχών, επιτρόπων, γονέων και 
συγγενών των µαθητών, καθώς και άλλων προσώπων τα οποία προσκαλούσαν 
οι σχολικές αρχές. Οι µαθητές παρελάµβαναν τα βραβεία, που ήταν, ανάλογα 
µε τις επιδόσεις, στέφανα "εκ κλάδου βαΐων" ή "ελαίας" ή δάφνης, 
θρησκευτικά βιβλία, αντίτυπα του Ευαγγελίου ή της "ιεράς Κατηχήσεως", 
καθώς και γραπτές "αποδείξεις ευδοκιµήσεως", όπως η "προσέγγιση βραβείου" 
και "η 'δευτεροβάθµιος προσέγγισις', ήτις συνίστατο εις δηµόσιον έπαινον" 
(Λέφας, Χρ., ό.π., σ.155). Η αυλή του σχολείου ήταν συνήθως στολισµένη µε 
µυρτιές και δάφνες αλλά και µε έργα των µαθητών (Κανάκης, Ι., 1988:274). O 
επίσηµος, τελετουργικός και δηµόσιος χαρακτήρας των εξετάσεων είχε 
αρνητικές επιδράσεις για τους αδύνατους µαθητές, ενώ στους καλούς 
καλλιεργούσε τον εγωισµό (Kanakis, Ι., 1994:5). 

Ο προσανατολισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής στα χρόνια του Όθωνα 
(1833-1862) προς τον µεταφυτευµένο από τη Βαυαρία κλασικισµό, την 
αρχαιολατρία και την αριστοκρατική παιδεία αγνόησε τα ελληνικά δεδοµένα 
και είχε ως αποτέλεσµα την παραµέληση της µόρφωσης του λαού και βέβαια 
την υποβάθµιση του ∆ηµοτικού Σχολείου, το οποίο παρέµεινε επί δεκαετίες 
"ξένον προς την ψυχήν του µαθητού και ο µαθητής ξένος προς το πνεύµα του 
σχολείου" (Λέφας, Χρ., 1942:41, βλ. και Pirgiotakis, J., 1988:54 κ.κ.). Την 
περίοδο αυτή χρησιµοποιούνται ως αναγνωστικά βιβλία το Ψαλτήρι, η Καινή 
∆ιαθήκη και οι Μύθοι του Αισώπου σε αρχαΐζουσα γλώσσα (Ράπτης, Π., 
1995α:459).   



Από το 1834 και µετά στο τύποις επτατάξιο5 ∆ηµοτικό Σχολείο 
εξακολουθεί να κυριαρχεί η αλληλοδιδακτική µέθοδος, οι εξετάσεις διατηρούν 
τον επίσηµο και δηµόσιο χαρακτήρα τους, διεξάγονται στο τέλος κάθε 
εξαµήνου και µάλιστα µε δικαίωµα των παρισταµένων να θέτουν ερωτήσεις 
προς τους µαθητές µέσω του δασκάλου. Στο διάταγµα του 1834 για την 
οργάνωση των ∆ηµοτικών Σχολείων ορίζεται ρητά ότι "η εξέτασις είναι 
δηµοσία και ουδείς αποκλείεται της εις αυτήν εισόδου" (άρθ. 56: ∆ηµαράς, Α., 
1988:48).  

Το σύστηµα αυτών των εξετάσεων, το οποίο διατηρήθηκε µέχρι το 1892, 
αποσκοπούσε "εις το να αποδώσει ο διδάσκαλος λόγον εις τον δήµον περί του 
πνεύµατος και του τρόπου διδασκαλίας, περί των παραδιδοµένων µαθηµάτων 
και των προόδων των µαθητών του εις το παρελθόν εξάµηνον και δεύτερον εις 
το να πληροφορήσει τους παρόντας δια των εις την κατά την ώραν των 
εξετάσεων διδοµένων πρακτικών δειγµάτων περί της ορθής και δικαίας 
κρίσεως του" (Λέφας, Χρ., ό.π., σ.164). Εκτός των παραπάνω επιδιώξεων, οι 
εξετάσεις αυτές αποσκοπούσαν επίσης στην επιβράβευση  των αριστευσάντων 
µαθητών, προκειµένου να αποκτήσουν καλύτερη σειρά για την απόκτηση 
υποτροφίας. Πάντως, µε τις ρυθµίσεις του 1834  δεν προβλεπόταν 
συστηµατικές εξετάσεις, ούτε συγκεκριµένη βαθµολογία για τους µαθητές του 
∆ηµοτικού Σχολείου (Μυλωνάς, Θ., 1993:318, Κασσωτάκης, Μ., 1995:422). 
Οι εξετάσεις αυτής της περιόδου είχαν κυρίως χαρακτήρα επικύρωσης της 
αξιολόγησης, την οποία είχε ήδη διενεργήσει ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια του 
σχολικού έτους. Η αξιολόγηση αυτή από τον δάσκαλο στηριζόταν τόσο στις 
παρατηρήσεις του για την πρόοδο, τη διαγωγή, την καλλιγραφία κ.ά. των 
µαθητών του, όσο και στις άτυπες εξετάσεις που διενεργούσε στην τάξη του µε 
σκοπό την προαγωγή των µαθητών στην επόµενη τάξη, ακόµη και στο µέσο 
του σχολικού έτους (Σιπητάνου, Α., 1992:38).  

Το 1842 στον "Νέο οδηγό" που επανεκδόθηκε (βλ. ∆ηµαράς, Α., 1988:92 
κ.κ.), προτείνεται στους δασκάλους µια τρίβαθµη κλίµακα (4, 3, 2) για τους 
εξεταζόµενους µαθητές, σύµφωνα µε την οποία το 4 σήµαινε άριστος, το 3 
καλός και το 2 µέτριος. Την ίδια χρονιά το Υπουργείο Παιδείας µε µια σειρά 
εκγκυκλίων επιδιώκει να περιορίσει τη σηµασία των δηµόσιων εξετάσεων, 
ώστε να αποτρέψει τις παρεµβάσεις των δηµάρχων και των πολιτικών 
παραγόντων στο έργο των εξεταστικών επιτροπών (βλ. Σιπητάνου, Α., 
1992:39). 

                                           
5"Η νοµοθετική πρόβλεψη γαι 7/ετή υποχρεωτική στοιχειώδη εκπαίδευση παρέµεινε νεκρό γράµµα και 
ουδέποτε εφαρµόστηκε σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα" (Ράπτης Π., 1995α, σ.456). 



 Ο περιορισµός του δηµόσιου χαρακτήρα των εξετάσεων συνοδεύτηκε 
µερικά χρόνια αργότερα και από την υπόδειξη να αποφεύγεται η 
δηµοσιοποίηση των βαθµών, προκειµένου να προστατευτούν οι µαθητές από 
τις αρνητικές τους επιδράσεις. Πιο συγκεκριµένα, το 1867 ο τότε υπουργός 
Παιδείας Χ. Χριστόπουλος σε έγγραφό του υποστηρίζει ότι η βαθµολογία του 
µαθητή στα διάφορα µαθήµατα "είναι κτήµα διανοητικόν αυτού του 
εκφέροντος αυτήν",  δηλαδή του δασκάλου, στον οποίο και επαφίεται "να 
εκφέρει αυτήν ιδία ή δηµοσία, να τηρήση αυτήν µυστικήν εν τοις πρακτικοίς 
του συλλόγου των καθηγητών ή διδασκάλων ή να διαδηλώσει αυτή εις το 
κοινόν" (βλ. ∆ηµαράς, Α., 1988:207). Με την επίκληση παιδαγωγικών αρχών, 
όπως η αποφυγή αντιζηλίας µεταξύ των µαθητών που δηµιουργείται από τους 
βαθµούς, ο υπουργός απαγορεύει τη δηµοσιοποίηση της βαθµολογίας των 
µαθητών: "αξιούµεν µάλιστα όπως ουχί µόνον επισήµως, αλλά και ιδιαιτέρως 
τηρήται η αυστηροτέρα εχεµύθεια εκ µέρους των διδασκόντων, περί της 
βαθµολογίας εκάστου" (ό.π., σ.208). Οι γονείς, βέβαια, µπορούν να 
ενηµερώνονται για την επίδοση των παιδιών τους από τους δασκάλους στο 
σχολείο (ό.π.). Αξίζει πάντως να αναφερθεί εδώ, ότι η  λογική αυτή περί 
µυστικής βαθµολογίας που δεν δηµοσιοποιείται, εµφανίζεται ξανά στο 
∆ηµοτικό Σχολείο 120 χρόνια αργότερα, µε τις ρυθµίσεις του 1986, σύµφωνα 
µε τις οποίες, υπάρχει µεν βαθµολογία (Α, Β, Γ) για τον µαθητή,  καταχωρείται 
στα βιβλία του σχολείου, αλλά δεν εµφανίζεται πουθενά, ούτε στους ελέγχους 
επίδοσης, ούτε στους τίτλους σπουδών και προόδου των µαθητών (βλ. 
κεφ.3.2.4.1.). 

Αντίθετα µε το ∆ηµοτικό Σχολείο, στις υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθµίδες 
οι εξετάσεις και οι βαθµοί αποκτούν σταδιακά όλο και µεγαλύτερο ρόλο και 
συχνότητα, ιδιαίτερα µετά από την αύξηση του µαθητικού πληθυσµού λόγω 
της συνεχούς οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της ελληνικής 
κοινωνίας (Κanakis, Ι., ό.π., σ.6). Παρατηρείται δηλαδή το γεγονός ότι "η 
προοδευτική τυποποίηση, η λεπτοµερής οργάνωση των εξεταστικών 
διαδικασιών και ο συγκεντρωτικός έλεγχος τους από τη κεντρική εξουσία 
αρχίζει όχι από την πρωτοβάθµια, αλλά από τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, η 
οποία σε εποχές υπανάπτυξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, έπαιξε κυρίαρχο 
ρόλο στη διάρθρωση της κοινωνικής ιεραρχίας της χώρας και στη στελέχωση 
του κράτους µε υπαλλήλους" (Κασσωτάκης, Μ., ό.π., σ.422).  

Η θέσπιση αυστηρότερων εξετάσεων και βαθµών αυτή την περίοδο έχει 
ως αποτέλεσµα να εµφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής 
εκπαίδευσης αντικοινωνικές και αντιεκπαιδευτικές εκδηλώσεις συµπεριφοράς 
εκ µέρους των µαθητών. Ήδη από το 1872 ο τότε υπουργός  Παιδείας 



Μαυροκορδάτος σε σχετικό έγγραφο αναφέρει ότι "Εις διάφορα του Κράτους 
παιδευτήρια µαθηταί θρασείς και αυθάδεις, απειλήσαντες, και δι΄ όπλων 
βαλόντες διδασκάλους και καθηγητές αυτών, διότι ενόµισαν εαυτούς ήτοι 
[=είτε] αδίκως τιµωρηθέντες ή εν τοις προβιβασµοίς δήθεν αδικηθέντας" 
(∆ηµαράς, Α., 1988:215).  

H συστηµατοποίηση και ο έλεγχος των εξετάσεων της ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης από την κεντρική εξουσία επιδιώκεται για πρώτη φορά το 1884 
από την κυβέρνηση του Χ. Τρικούπη µε στόχους, από τη µια  την καθιέρωση 
της αξιοκρατίας στον δηµόσιο τοµέα και από την άλλη τη στροφή του 
µαθητικού πληθυσµού είτε προς την τεχνικοεπαγγελµατική εκπαίδευση είτε 
προς την αγορά εργασίας (Μυλωνάς, Θ., ό.π., σ.292 κ.κ.). Οι στόχοι αυτοί, οι 
οποίοι επιδιώχτηκαν µέσα από την ίδρυση τεχνικών σχολών, την προσπάθεια 
εκσυγχρονισµού των αναλυτικών προγραµµάτων, τις αυστηρές και συχνές 
εξετάσεις και τα εκπαιδευτικά τέλη, ήταν απόρροια της συνειδητοποίησης του 
γεγονότος, ότι το σχολείο όφειλε να ανταποκριθεί στις νέες εξελίξεις της 
αγοράς εργασίας, στις ανάγκες δηλαδή της εκβιοµηχάνισης της χώρας 
παρέχοντας εξειδίκευση. Είχαν µόλις αρχίσει να εµφανίζονται φαινόµενα όπως 
η άνοδος της αστικής τάξης, η βελτίωση της οικονοµίας, η κατασκευή 
µεγάλων έργων και η εκβιοµηχάνιση της χώρας (Pirgiotakis, J., 1988:18-22, 
Μυλωνάς, Θ., 1990:65 και Μυλωνάς, Θ./ κ.α, 1991:64 κ.κ.).  

Σε µια τέτοια κατεύθυνση και µε δεδοµένο τον συνεχώς αυξανόµενο 
αριθµό µαθητών στη Μέση εκπαίδευση ήταν απαραίτητη και η µεγαλύτερη 
διακριτική ικανότητα της βαθµολογικής κλίµακας, η οποία από εξάβαθµη 
γίνεται δεκάβαθµη, "ώστε να καταστεί ευχρηστότερο και ικανότερο µέσο 
υλοποίησης της κοινωνικής διάκρισης και επιλογής των µαθητών" (Μυλωνάς, 
Θ., 1993:302). Αυτό επιδιώκεται µε το ∆ιάταγµα της 11ης Μαΐου 1884 στο 
οποίο καθορίζεται λεπτοµερώς η διαδικασία εξετάσεων και βαθµολογίας. Οι 
εξετάσεις συστηµατοποιούνται και  γίνονται είτε προφορικά "άπαξ 
τουλάχιστον κατά δεκαπενθηµερίας εν τοις ολίγοις έχουσι µαθητάς γυµνασίοις, 
κατά µήνα δε εν τοις έχουσι πολλούς" είτε γραπτά µε χειµερινές στο τέλος του 
1ου εξαµήνου και γενικές εξετάσεις στο τέλος της σχολικής χρονιάς (βλ. 
∆ηµαράς, Α., 1988:250/251). Την περίοδο αυτή οι µαθητές έρχονται 
αντιµέτωποι µε ένα πλήθος εξεταστικών δοκιµασιών, (εισαγωγικές, 
προαγωγικές,  απολυτήριες εξετάσεις) τόσο στο Ελληνικό Σχολείο όσο και στο 
Γυµνάσιο. Είναι οι απαρχές του εξετασιοκεντρικού χαρακτήρα του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος, ο οποίος θα το ταλανίσει για πολλές δεκαετίες 
ακόµη, µέχρι της εποχής της µεταπολίτευσης. 



Ως συνέπεια των µέτρων του 1884 προέκυψε η ενίσχυση της επιλεκτικής 
λειτουργίας του σχολείου για την κατάληψη θέσεων στον δηµόσιο τοµέα και 
µάλιστα σε µια εποχή, κατά την οποία υπήρχε αύξηση του µαθητικού 
πληθυσµού στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Εκτός από τις πολλές και 
αυστηρές εξετάσεις και τα εκπαιδευτικά τέλη, η ύπαρξη µικρών σχολείων στα 
χωριά µε δασκάλους, συχνά ανεπαρκείς, η κυριαρχία της καθαρεύουσας στη 
διδασκαλία, ο µικρός αριθµός Ελληνικών Σχολείων και Γυµνασίων καθώς και 
το ένα και µοναδικό Πανεπιστήµιο στην Αθήνα αποτελούν µερικές από τις 
αιτίες που λειτουργούσαν ανασταλτικά στην σχολική εξέλιξη των παιδιών από 
αγροτικά στρώµατα (Kanakis, Ι., ό.π., σ.6/7, πρβλ. Λέφας, Χρ., ό.π., σ.34 κ.κ., 
Pirgiotakis, J., 1988:59, Ράπτης, Π., ό.π., σ.99).  

Πάντως, συνοψίζοντας τη διαµόρφωση και εξέλιξη των εξεταστικών 
δοκιµασιών από το 1830 µέχρι το 1884, προκύπτει ότι οι εξετάσεις στην 
περίοδο αυτή ήταν κυρίως προφορικές, µε δηµόσιο και εορταστικό χαρακτήρα, 
στόχευαν στην επιβράβευση των µαθητών, προκειµένου να καλλιεργηθεί η 
άµιλλα, αφορούσαν στην εσωτερική λειτουργία του σχολείου µε γενικές 
εκτιµήσεις του δασκάλου (χρήση µικρών βαθµολογικών κλιµάκων), ενώ 
παράλληλα υπήρχε ο έλεγχος από την κοινότητα για την αποδοτικότητα του 
σχολείου. Στην περίοδο αυτή δεν τίθεται θέµα επιλεκτικής λειτουργίας των 
εξετάσεων και των βαθµών. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο επιλεκτικός ρόλος των 
εξετάσεων και βαθµών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ξεκινάει από τη 
Μέση εκπαίδευση περίπου το 1884 και εµφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: οι 
περισσότερες εξετάσεις από προφορικές γίνονται γραπτές, αυξάνει η εξεταστέα 
ύλη, διευρύνεται η αριθµητική κλίµακα, γίνονται πιο αυστηρές οι εξετάσεις και 
στρέφονται περισσότερο προς την επίδοση  και λιγότερο προς το "πρόσωπο" 
του µαθητή και γενικά η παρέµβαση του κράτους γίνεται πιο έντονη και 
συγκεντρωτική, ενώ περιορίζεται η επιρροή της κοινότητας (βλ. Μυλωνάς, Θ./ 
κ.α., 1991:64 κ.κ.). Η διαδικασία αυτή επιδιώκει να συνδέσει τις επιδόσεις στο 
σχολείο µε την οικονοµία και την αγορά εργασίας, έχοντας ως ρυθµιστή την 
κρατική παρέµβαση µε το εξεταστικό σύστηµα. Αν συνυπολογίσουµε και την 
αυστηρότερη διαδικασία εξετάσεων για προσλήψεις στον δηµόσιο τοµέα και 
µάλιστα σε µια περίοδο υπανάπτυξης της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, τότε 
γίνεται πιο κατανοητός ο επιλεκτικός ρόλος των εξετάσεων και των βαθµών. Η 
τυποποίησή και η οµοιοµορφία των εξεταστικών δοκιµασιών που επιβάλλεται 
από την κρατική γραφειοκρατία αυτή την περίοδο, συµβάλλει αποφασιστικά 
στη διαµόρφωση της κοινωνικής ιεραρχίας και στη στελέχωση του κράτους µε 
υπαλλήλους (Κασσωτάκης, Μ., 1995:422). 



Στον χώρο της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, παρά τις συνεχείς αλλαγές 
και επιρροές από τη Μέση εκπαίδευση, η ανάγκη για "καθιέρωση ενός 
αυστηρότερου συστήµατος ελέγχου της ροής των µαθητών µέσα από ένα 
κεντρικά ελεγχόµενο σύστηµα εξετάσεων" (Κασσωτάκης, Μ., ό.π., σ.423) θα 
προκύψει αργότερα, το 1929, όταν οι νέες συνθήκες το επιβάλλουν (βλ. 
παρακάτω). Εντωµεταξύ, µε διάταγµα του 1892 οι εξετάσεις στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο συστηµατοποιούνται, διεξάγονται ενώπιον πενταµελούς εξεταστικής 
επιτροπής δυο φορές τον χρόνο, ενώ η απονοµή των ενδεικτικών και 
απολυτηρίων γίνεται στο τέλος του σχολικού έτους ανεξάρτητα από τις 
εξετάσεις (Λέφας, Χρ., ό.π., σ.166). 

Η σταδιακή επέκταση και τυποποίηση των εξεταστικών δοκιµασιών, έχει 
ως αποτέλεσµα την αµφισβήτησή τους και την εµφάνιση -για πρώτη φορά στα 
ελληνικά δεδοµένα- του αιτήµατος για κατάργησή τους:  "η κατάργησις των 
δηµοσίων εξετάσεων καθίσταται καθήκον πλέον της Κυβερνήσεως". Το 
σχετικό ανώνυµο άρθρο στο περιοδικό "Εκπαίδευσις" (αποδίδεται από τον Α. 
∆ηµαρά στον Π. Οικονόµου) αποτελεί µια τεκµηριωµένη κριτική κατά των 
εξετάσεων µε ενδελεχή ανάλυση όλων των αρνητικών τους όψεων (βλ. 
∆ηµαράς, Α., 1988:278). Η κριτική αυτή αφορά σε όλες τις µορφές των 
εξετάσεων, ("εισιτηρίους", "προβιβαστικάς", "συµπληρωµατικάς ή 
επαναληπτικάς" "απολυτηρίους" κ.ά.) και επικαλείται -ήδη από το 1892 - όλα 
τα βασικά παιδαγωγικά επιχειρήµατα κατά των εξετάσεων, που 
χρησιµοποιούνται και σήµερα, προκειµένου να µεθοδευτεί η κατάργησή τους: 
(α) η απώλεια πολύτιµου διδακτικού χρόνου λόγω των εξετάσεων, οι οποίες 
(β) αποτελούν εξωτερικό κίνητρο µάθησης (γ) προκαλούν προβλήµατα στην 
ψυχική υγεία του µαθητή, (δ) υποθάλπουν την αποµνηµόνευση και όχι την 
ουσιαστική µάθηση κ.ά. (βλ. ό.π., σ.278-282). 

Παρά τις όποιες µεµονωµένες αµφισβητήσεις, οι εξετάσεις στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο τα επόµενα δύο χρόνια τυποποιούνται και αρχίζουν να αποκτούν 
επιλεκτικό χαρακτήρα. Με τον νόµο ΒΤΜΘ΄ του 1895 δίνεται ιδιαίτερη 
έµφαση στην οργάνωση και λειτουργία του ∆ηµοτικού Σχολείου, το οποίο 
εµφανίζεται µε τρεις  διαφορετικές µορφές που χαρακτηρίζονται από 
εκπαιδευτικές ανισότητες : τα πλήρη (έξι τάξεις) στις πόλεις, τα κοινά 
(τέσσερις τάξεις) στα µεγάλα χωριά και τα γραµµατοδιδασκαλεία (Λέφας, Χρ., 
ό.π., σ.40). Η µετάβαση του µαθητή από ένα τύπο σχολείου σε κάποιον άλλο 
είναι δυνατή µετά από κατατακτήριες εξετάσεις, ενώ η εισαγωγή στο Ελληνικό 
Σχολείο γίνεται και αυτή µε εξεταστικές δοκιµασίες (Νόµος ΒΤΜΘ΄ του 1895 
στο : ∆ηµαράς, Α., 1988:3-6). Στις υπόλοιπες σχολικές βαθµίδες οι εξετάσεις 



γίνονται ακόµη πιο αυστηρές και στην αξιολόγηση κυριαρχεί η επιλεκτική 
λειτουργία (Kanakis, Ι., ό.π., σ.8).  

Ένα χρόνο αργότερα, το 1896, αλλάζει το σύστηµα αξιολόγησης στο 
∆ηµοτικό σχολείο, στο οποίο εµφανίζονται για πρώτη φορά επίσηµα οι βαθµοί. 
Εισάγεται η τετράβαθµη αριθµητική κλίµακα (άριστα: 4, λίαν καλώς: 3, 
καλώς: 2 και ενδεώς: 1), καθιερώνονται  γραπτές και προφορικές εξετάσεις 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς, καθώς και το µηνιαίο και τριµηνιαίο 
ενδεικτικό για τους γονείς (Kanakis, Ι., ό.π., σ.8/9). H συστηµατοποίηση των 
εξετάσεων και η επίσηµη εισαγωγή των βαθµών αυτή την περίοδο, οδηγούν 
µερικούς µελετητές στο συµπέρασµα, ότι το 1896 εδραιώνεται ο επιλεκτικός 
χαρακτήρας του ∆ηµοτικού Σχολείου (Σιπητάνου, Α., 1993:52/53). Αντίθετα 
άλλοι προσδιορίζουν την επικράτηση της επιλεκτικής λειτουργίας των 
εξετάσεων και βαθµών του ∆ηµοτικού Σχολείου στο 1929 (βλ. Κασσωτάκης, 
Μ., 1995). 

H εµφάνιση του Ε. Βενιζέλου στην πολιτική σκηνή της χώρας µετά το 
1909 συνδέεται µε την προσπάθεια εκσυγχρονισµού του ελληνικού κράτους, 
την εδραίωση της αστικής τάξης και την καθιέρωση και επέκταση της αρχής 
της επίδοσης στην ελληνική εκπαίδευση και κοινωνία (βλ. Pirgiotakis, J., 
1988:80). Οι συνθήκες της εποχής επιβάλλουν περισσότερο παρά ποτέ την 
προσαρµογή του εκπαιδευτικού συστήµατος στις νέες οικονοµικές και 
κοινωνικές ανάγκες τη χώρας, κάτι που θα επιδιωχτεί µε τη συµµετοχή των 
πρωτεργατών του Εκπαιδευτικού Οµίλου στις µεταρρυθµιστικές προσπάθειες 
του 1913 και του 1917 (Γληνός, ∆ελµούζος κ.ά.). Η άρση της "λειτουργικής 
αδυναµίας" (Πυργιωτάκης, Ι., 1992:184) του ελληνικού σχολείου, η 
απαγκίστρωσή του δηλαδή από την αρχαιολατρία και η προσαρµογή του στη 
σύγχρονη ελληνική πραγµατικότητα, η εισαγωγή της δηµοτικής γλώσσας στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, η αναδιοργάνωση της δοµής του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, η βελτίωση της βασικής κατάρτισης και επιµόρφωσης των 
δασκάλων και η συγγραφή νέων βιβλίων αποτελούν τις βασικές επιδιώξεις 
αυτής της µεταρρύθµισης (βλ. Μπουζάκης, Σ., 1994:32 κ.κ.). Αυτός ο 
αναπροσανατολισµός της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι σηµαντικός και µας 
ενδιαφέρει ιδιαίτερα, στον βαθµό που σηµατοδοτεί το πέρασµα από την 
παιδεία για τους λίγους ("αριστοκρατία") στην αρχή της αξιοκρατίας, δηλαδή 
στην εκπαίδευση όλων µε βάση την αρχή της επίδοσης (Pirgiotakis, J., 
1988:80). Η ήττα όµως του Βενιζέλου στις εκλογές θα ανακόψει για άλλη µια 
φορά τη µεταρρύθµιση και η πραγµάτωση της θα µετατεθεί για αργότερα 
(1929). 



Ήδη από το 1912 είχαν καθιερωθεί οι γραπτές εξετάσεις, τα τριµηνιαία 
διαγωνίσµατα για τους µαθητές από την τρίτη τάξη και πάνω καθώς και η 
εξάβαθµη αριθµητική κλίµακα στο ∆ηµοτικό σχολείο: άριστα (6), λίαν καλώς 
(5), καλώς (4), µετρίως (3), µετριώτατα (2) και κακώς (1). Όχι µόνο στο 
∆ηµοτικό αλλά και στα Ελληνικά Σχολεία και Γυµνάσια οι εξετάσεις γίνονται 
αυστηρότερες και αποκτούν περισσότερο επιλεκτικό χαρακτήρα (Kanakis, I., 
1994:8/9 και Κανάκης, Ι., 1988:274). 

 
 

3.2.2. Από το 1929 έως τη Μεταπολίτευση 
 
Το 1929  θεωρείται ως ορόσηµο για τη συστηµατοποίηση των 

εξεταστικών διαδικασιών στο ∆ηµοτικό Σχολείο και την υπαγωγή τους στον 
πλήρη έλεγχο της κρατικής εξουσίας (Κασσωτάκης, Μ., ό.π., σ.423, βλ. και 
Kanakis, I., 1994:21). Οι λόγοι για αυτή τη συστηµατοποίηση και τυποποίηση 
των εξετάσεων είναι πολλοί. Η εδραίωση της αστικής τάξης στην Ελλάδα, που 
είδε τις εκπαιδευτικές της επιδιώξεις του 1899, του 1913 και του 1917 να 
µαταιώνονται και να παραµένει η αποσύνδεση σχολείου και κοινωνίας, καθώς 
και η οικονοµική και βιοµηχανική ανάπτυξη που ακολούθησε µετά από το 
1922, επαναφέρουν το παλιό πρόβληµα της στροφής του µαθητικού 
πληθυσµού προς την τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση, µε στόχο την 
ειδίκευση και την ανταπόκριση του σχολείου στις ανάγκες της παραγωγής (βλ. 
Λέφας, Χρ., ό.π., σ18/19, Pirgiotakis, J., 1988:93, Μπουζάκης, Σ., 1994:40/41).  

H ίδρυση κατώτερων επαγγελµατικών σχολείων (γεωργικά, ναυτικά, 
βιοτεχνικά, οικοκυρικές σχολές κ.α.), η ίδρυση του εξατάξιου Γυµνασίου και 
του εξατάξιου πρακτικού Λυκείου και αργότερα των Αστικών Σχολείων 
αποτελούν τις πρώτες δοµικές αλλαγές του συστήµατος µε στόχο να ανακοπεί 
τόσο ο µέχρι τότε µονόδροµος της Μέσης Εκπαίδευσης (Μυλωνάς, Θ., 
1990:68), όσο και ο µονόπλευρος θεωρητικός και κλασικιστικός 
προσανατολισµός που εξακολουθούσε να είναι κυρίαρχος. Επίσης, η 
"δυνάστευση" του ελληνικού σχολείου για πολλές δεκαετίες από την 
Ερβαρτιανή παιδαγωγική είχε ως αποτέλεσµα τον αυταρχισµό, τον 
βερµπαλισµό, την τυπολατρεία, την παντοδυναµία του δασκάλου και τον 
"ηθικισµό" (Μπουζάκης, Σ., 1986:15 κ.κ.). Για τους λόγους αυτούς, στη 
σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου του Ν.4397 του 1929 δεν γίνεται λόγος 
για θρησκευτική, ηθική και εθνική διαπαιδαγώγηση, αλλά για απόκτηση 
λειτουργικών γνώσεων και προσαρµογή του σχολείου στις οικονοµικές 
ανάγκες της χώρας (βλ. Μπουζάκης, Σ., 1994:41). Ωστόσο η ιστορικά 



διαµορφωµένη εκπαιδευτική κουλτούρα θα λειτουργήσει ανασταλτικά σε αυτή 
την κατεύθυνση (ό.π., σ.47). 

Το αίτηµα αυτής της περιόδου για άνοιγµα του σχολείου σε όλα τα 
στρώµατα του πληθυσµού έγινε κατανοητό κυρίως ως προς την άρση των 
οικονοµικών εµποδίων και όχι ώς προς την κατάργηση των εκπαιδευτικών 
φραγµών όπως είναι οι εξετάσεις. Συνεκτιµώντας και την επέκταση του 
σχολικού θεσµού µε την ίδρυση νέων σχολείων, διαπιστώνεται ότι πρόκειται 
για εξωσυστηµικές αλλαγές µικρής εµβέλειας που θα αποκρυσταλλωθούν πολύ 
αργότερα στη µεταρρύθµιση του 1964 (βλ. Πυργιωτάκης, Ι., 1995, 87 κ.κ.). Σε 
µια τέτοια λογική εγγράφεται και η καθιέρωση πλήθους εισιτηρίων, 
προαγωγικών, κατατακτηρίων και προαγωγικών εξετάσεων, ιδιαίτερα σε 
σχολικές βαθµίδες στις οποίες "οι απολυτήριοι τίτλοι τους είχαν αποκτήσει 
σοβαρή ανταλλάξιµη αξία στην αγορά εργασίας" (Μυλωνάς, Θ., ό.π., σ.69 και 
Πυργιωτάκης, Ι., 1988:19/20).  

Με τη µεταρρύθµιση του 1929 καταργούνται τα τριµηνιαία διαγωνίσµατα 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο, καθώς και η εξάβαθµη κλίµακα, η οποία 
αντικαθίσταται από τη δεκάβαθµη: κακώς (0), µετριώτατα (1-2), µετρίως (3-4), 
σχεδόν καλώς (5), καλώς (6-7), λίαν καλώς (8-9) και άριστα (10). Οι γονείς 
παραλαµβάνουν κάθε δυο µήνες τον "ειδικό έλεγχο προόδου και διαγωγής", 
ενώ µόνο οι µαθητές των δυο τελευταίων τάξεων υπόκεινται σε εξαµηνιαίες 
εξετάσεις (Kanakis, I., ό.π., σ.12). Οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις 
των δυο τελευταίων τάξεων του εξατάξιου τώρα ∆ηµοτικού Σχολείου γίνονται 
δυσκολότερες και οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα είτε να συνεχίσουν στη 
Μέση Εκπαίδευση, η οποία οδηγεί στο Πανεπιστήµιο, είτε σε επαγγελµατικές 
σχολές, οι οποίες οδηγούν αποκλειστικά στην αγορά εργασίας. 

Η συνεκτίµηση δύο σηµαντικών παραµέτρων αυτής της περιόδου, από τη 
µια η ραγδαία αύξηση του αριθµού των µαθητών που φοιτούσαν στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και από την άλλη η κατάργηση πολλών σχολείων της Μέσης 
Εκπαίδευσης (Ηµιγυµνασίων και Ελληνικών Σχολείων), οδηγούν τον Θ. 
Μυλωνά στο συµπέρασµα, ότι τα νέα µέτρα αποτελούν προέκταση του 
ελέγχου "ροής" του µαθητικού πληθυσµού, όχι µόνο στη Μέση Εκπαίδευση, 
αλλά και στην υποχρεωτική (Μυλωνάς, Θ., 1993:321). Σύµφωνα µε την ίδια 
εκτίµηση, η πολιτική ρύθµιση, η οποία περιελάµβανε εκτός των άλλων και 
αυστηρές εισαγωγικές εξετάσεις για το εξατάξιο Γυµνάσιο (1938), είχε ως 
στόχο την αποθάρρυνση των "πολλών" να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη 
Μέση Εκπαίδευση και τη στροφή του µαθητικού πληθυσµού προς τα 
τεχνικοεπαγγελµατικά σχολεία που είχαν µόλις ιδρυθεί (βλ. Λέφας, Χρ., ό.π., 
σ.89). "Αυτό το 'κλίµα' -υποστηρίζει ο Θ. Μυλωνάς- δεν ήταν δυνατόν να το 



εξυπηρετεί µια εξάβαθµη, µάλλον λεκτική, κλίµακα όπως αυτή που ίσχυε από 
το 1912. Γι΄ αυτό και άλλαξε." (Μυλωνάς, Θ., ό.π.). 

Η µεταρρύθµιση του 1929 θα ανακοπεί τελικά µετά από την κυβερνητική 
αλλαγή του 1933, ενώ η δικτατορία του Μεταξά επιδεινώνει την εκπαιδευτική 
κατάσταση ακόµη περισσότερο (Pirgiotakis, J., 1988:99). Το 1937 επανέρχεται 
το τετρατάξιο ∆ηµοτικό Σχολείο το οποίο συνυπάρχει µε το εξατάξιο, ενώ ένα 
χρόνο αργότερα (1938) καθιερώνονται οι εισαγωγικές εξετάσεις για το 
εξατάξιο Γυµνάσιο, όχι µόνο για τους απόφοιτους του ∆ηµοτικού Σχολείου 
αλλά και για τους µαθητές της τετάρτης και πέµπτης τάξης· µε τον τρόπο αυτό 
η λειτουργία της επιλογής πραγµατοποιείται ακόµη πιο νωρίς (Κanakis, Ι., ό.π., 
σ.13). Γενικά, όλοι οι αναγκαστικοί νόµοι και ρυθµίσεις του καθεστώτος αυτή 
την περίοδο χαρακτηρίζονται από αυστηρούς και αλλεπάλληλους µηχανισµούς 
επιλογής περισσότερους από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν (Σιπητάνου, Α., 
1992:86).  

Στη µετεµφυλιακή περίοδο, κατά την οποία κυριαρχεί η δεξιά παράταξη, 
οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη 
µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων, παρά τις φιλελεύθερες προτάσεις της 
Επιτροπής Παιδείας του 1957 και παρά τις αλλαγές στο οικονοµικό επίπεδο 
και την για µια ακόµη φορά ανάγκη προσαρµογής της εκπαίδευσης στην αρχή 
της αποτελεσµατικότητας. Η έµφαση από πλευράς κράτους δίνεται στην 
ιδεολογικοπολιτική λειτουργία του σχολείου εµποδίζοντας έτσι τον 
εκσυγχρονισµό του (βλ. Μπουζάκης, Σ., 1995:16). 

Το 1964 µετά από την επικράτηση σε πολιτικό επίπεδο των κοινωνικών 
και ριζοσπαστικών δυνάµεων µε αίτηµα την αλλαγή, την ισότητα και την 
κοινωνική δικαιοσύνη θα δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για νέες 
µεταρρυθµιστικές παρεµβάσεις στην εκπαίδευση (βλ. Μπουζάκης, Σ., 
1995:21/22). Οι βασικές συνιστώσες της µεταρρύθµισης του 1964, η οποία 
επιδιώχτηκε από την "Ένωση Κέντρου", ήταν η σύνδεση οικονοµίας και 
εκπαιδευτικού συστήµατος, η διεύρυνση της εκπαίδευσης προς όλα τα 
κοινωνικά στρώµατα, η απαγκίστρωση από την παρελθοντολογία και τη 
θεωρητική µόνο µόρφωση που παρείχε το σχολείο, η δωρεάν εκπαίδευση, η 
καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, η καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας σε 
όλες τις βαθµίδες και η ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση (βλ. Pirgiotakis, J., 
1988:104 και Μπουζάκης, Σ., 1995:23). Στη µεταρρύθµιση αυτή, η οποία, 
σύµφωνα µε τον Πυργιωτάκη, χαρακτηριζόταν από "ένα πνεύµα µορφωτικού 
ενθουσιασµού και εκπαιδευτικής έξαρσης" (Πυργιωτάκης, Ι., 1988:20), 
εµπεριεχόνται αρχές του Κράτους πρόνοιας, οι οποίες επηρεασµένες από τη 



θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου επιδιώκουν την καθιέρωση της αρχής της 
επίδοσης και της αξιοκρατίας (Πυργιωτάκης, Ι., 1995:93).   

Όµως, όπως συνέβη και στη µεταρρύθµιση του 1929, έτσι και το 1964 η 
καθιέρωση της αρχής της επίδοσης επιδιώχτηκε κυρίως µέσα από την 
επέκταση του σχολικού δικτύου (ίδρυση νέων Γυµνασίων και Πανεπιστηµίων), 
την κατάργηση των οικονοµικών φραγµών για τους µαθητές από χαµηλά 
κοινωνικά στρώµατα και όχι µε µέτρα κοινωνικής εξίσωσης ή 
αντισταθµιστικής αγωγής. ∆όθηκε, δηλαδή ιδιαίτερη έµφαση στα 
εξωσυστηµικά µέτρα που αναφέραµε και λιγότερο στα ενδοσυστηµικά, όπως η 
η καθιέρωση της δηµοτικής γλώσσας, η κατάργηση εξετάσεων, και η 
αναµόρφωση προγραµµάτων (Πυργιωτάκης, Ι., 1995:97). Εξάλλου, σύµφωνα 
µε την αντίληψη της εκπαιδευτικής πολιτικής της εποχής, η επίδοση ήταν 
αποτέλεσµα κυρίως κληρονοµικών καταβολών και δεν συσχετιζόταν µε το 
οικογενειακό ή κοινωνικό περιβάλλον του µαθητή (βλ. Pirgiotakis, J., 
1988:136 και Πυργιωτάκης, Ι., 1995:100). 

Με τη µεταρρύθµιση του 1964 δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην 
αναδιοργάνωση και βελτίωση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ενώ το 
σύστηµα εξετάσεων και βαθµών στο ∆ηµοτικό σχολείο υφίσταται ελάχιστες 
αλλαγές: Καταργούνται οι εξετάσεις του χειµερινού εξαµήνου των δυο 
τελευταίων τάξεων, καθώς και οι εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυµνάσιο, αφού 
η υποχρεωτική εκπαίδευση επεκτείνεται από έξι σε εννέα χρόνια (Νοµοθετικό 
∆ιάταγµα 4379/64, βλ. και Kanakis, I., ό.π., σ.16). Οι εξετάσεις αυτές 
επανέρχονται το 1967 από τη χούντα, αφού η υποχρεωτική εκπαίδευση 
περιορίζεται πάλι στα έξι χρόνια, ενώ η δηµοτική γλώσσα θα επιτραπεί µόνο 
στις τρεις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου (ό.π., σ.17). Οι αριθµητικοί 
βαθµοί εξακολουθούν να είναι το σηµαντικότερο µέσο για "την 
ψυχολογικοπνευµατικήν διάπλασιν των µαθητών" του ∆ηµοτικού Σχολείου, 
αφού χαρακτηρίζονται από "δηµιουργικήν, αλλά και φονικήν δύναµιν" 
(Παναγοπούλου-∆ατχιώτου, 1968:48). 

H µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη που ακολούθησε τον β΄ παγκόσµιο 
πόλεµο, οι ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο παραγωγής και η µεγάλη αύξηση του 
µαθητικού πληθυσµού κατά τη δεκαετία του '60 σε συνδυασµό µε τη θεωρία 
του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ιδεολογία περί εκδηµοκρατισµού και ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση έθεταν καινούργιες απαιτήσεις από το ελληνικό 
σχολείο: όχι µόνο την απαραίτητη ειδίκευση, αλλά και τη γενικότερη µόρφωση 
του ατόµου, ώστε να "αναπροσαρµόζεται" στις νέες συνθήκες της 
παραγωγικής διαδικασίας και της οικονοµίας (Μυλωνάς, Θ., ό.π., σ.313, πρβλ. 
Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ., 1983:53 κ.κ.).  



Το πρόβληµα αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες επιδιώχτηκε να 
αντιµετωπιστεί µε την ορθολογικότερη οργάνωση της τεχνικής και 
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, µε την αύξηση των χρόνων υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και την οργάνωση της εκπαίδευσης των ενηλίκων (δια βίου 
εκπαίδευση). Παράλληλα εµφανίστηκε µια τάση περιορισµού της σηµασίας 
εξετάσεων και βαθµών, ως επιλεκτικών µηχανισµών, στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση, ενώ εισήχθησαν αυστηρότερες εξετάσεις και Numerus Clausus 
για το Πανεπιστήµιο. Στην Ελλάδα όµως  η ανακοπείσα µεταρρύθµιση του 
1964 έπρεπε να περιµένει την πτώση της χούντας. 

Συνοψίζοντας την ιστορική αυτή παρουσίαση των συστηµάτων 
αξιολόγησης, τα οποία εφαρµόστηκαν στο ελληνικό σχολείο από το 1830 
µέχρι τη Μεταπολίτευση, διαπιστώνεται ότι οι βαθµοί και οι εξετάσεις 
αποκτούν σταδιακά ένα νέο ρόλο και παύουν πια να έχουν απλά επιβεβαιωτικό 
και τελετουργικό χαρακτήρα. Ο νέος ρόλος συνίσταται στη δηµιουργία ενός 
τέτοιου συστήµατος εξετάσεων και βαθµών, το οποίο µέσα από την αυστηρή 
τυποποίηση και οµοιοµορφία να ελέγχει την πρόοδο των µαθητών: εξετάσεις 
και βαθµοί ασκούν επιλεκτική λειτουργία και αποκτούν έτσι κοινωνική 
βαρύτητα. Ορόσηµο για την εξέλιξη αυτή θεωρείται για τη δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση το 1884, περίοδος κατά την οποία "κορυφώνεται ο 
γραφειοκρατικός έλεγχος του συστήµατος" (Κασσωτάκης, Μ., 1995:423), ενώ 
για το χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου η συστηµατοποίηση και αυστηρή 
τυποποίηση των εξετάσεων τοποθετείται στο 1929. Τη χρονιά αυτή 
εγκαθιδρύεται ένα αυταρχικό και τυποποιηµένο σύστηµα ελέγχου της προόδου 
των µαθητών, το οποίο θα κυριαρχήσει µέχρι τέλους της δεκαετίας του ' 70. Η 
σταδιακή εξέλιξη των εξετάσεων και των βαθµών στο ελληνικό σχολείο 
συµβαδίζει µε τις αλλαγές της ελληνικής κοινωνίας, η οποία σταδιακά 
µεταβάλλεται "από µια κοινωνία αγροποιµενικού χαρακτήρα σε µια κοινωνία 
δοµηµένη γύρω από την κρατική δηµοσιοϋπαλληλική ιεραρχία" ό.π., σ.422).  

 
 

3.2.3. Από τη Μεταπολίτευση µέχρι το 1981 
 
Τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης χαρακτηρίζονται από την 

οµαλοποίηση του πολιτικού βίου, την εδραίωση της κοινοβουλευτικής 
δηµοκρατίας, την κατάρρευση της παλιάς τάξης πραγµάτων και τις ραγδαίες 
µεταβολές στο οικονοµικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και ιδεολογικοπολιτικό 
επίπεδο. Μελετητές αυτής της περιόδου διαπιστώνουν από τη µια, την 
κυριαρχία του αιτήµατος για ισότητα, εκδηµοκρατισµό και κοινωνική 



δικαιοσύνη και από την άλλη, την άσκηση πίεσης για αποδοτικότητα και 
αποτελεσµατικότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος (βλ. Μπουζάκης, Σ., 
1995:26/27). Η Ε. Ζαµπέτα από την πλευρά της οριοθετεί τις αντιθέσεις αυτής 
της περιόδου "µεταξύ µιας εκσυγχρονιστικής τάσης και ενός συντηρητικού 
φιλελευθερισµού" µε επίκεντρο για µια ακόµη φορά το γλωσσικό ζήτηµα 
(Ζαµπέτα, Ε., 1995:127).  

Με τη µεταρρύθµιση η οποία ξεκινάει το 1976/77 και "ολοκληρώνεται" 
το 1981 από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας, επιδιώκεται µια συγκροτηµένη 
δοµική αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος και η  επίλυση 
συσσωρευµένων εκπαιδευτικών προβληµάτων, τα οποία είχαν οξυνθεί κατά 
την περίοδο της δικτατορίας. Οι πολλαπλές εξετάσεις και ο επιλεκτικός ρόλος 
του σχολείου εξακολουθούν να θέτουν ως µείζον πρόβληµα την ανισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών. Ο εκδηµοκρατισµός της εκπαίδευσης παραµένει ως 
αίτηµα και υποστηρίζεται η κατάργηση των φραγµών στη µόρφωση.  

Οι µεταρρυθµιστικές προσπάθειες κατά τα πρώτα χρόνια της 
µεταπολιτευτικής περιόδου υιοθετούν σε µεγάλο βαθµό τις επιδιώξεις της 
εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης του 1964 (βλ. Πυργιωτάκης, Ι., 1995:104 και 
Μπουζάκης, Σ., 1995:28). Σύµφωνα µε τα νέα µέτρα, η υποχρεωτική 
εκπαίδευση επεκτείνεται από έξι σε εννέα χρόνια, η διδασκαλία των Αρχαίων  
Ελληνικών στο Γυµνάσιο γίνεται πια από µεταφράσεις και όχι από το 
πρωτότυπο, πραγµατοποιείται µερική ανανέωση των Αναλυτικών 
προγραµµάτων και των διδακτικών βιβλίων, καθιερώνεται η δηµοτική γλώσσα 
σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, επεκτείνεται η δωρεάν παιδεία και 
αλλάζει η δοµή της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα µέτρα της 
µεταρρύθµισης του ΄64. Καθιερώνεται διπλό εκπαιδευτικό δίκτυο µε τη 
δηµιουργία της Τεχνικής Επαγγελµατικής εκπαίδευσης, ενώ θεσπίζονται 
εξετάσεις για τη µετάβαση από το Γυµνάσιο προς το Λύκειο.  

Ωστόσο, οι µεταρρυθµιστικές αυτές επιδιώξεις δεν κατάφεραν να 
ανταποκριθούν στους αρχικούς στόχους, λόγω (α) της αδυναµίας να στραφεί ο 
µαθητικός πληθυσµός προς την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και να 
αρθεί η απαξίωσή της σε σχέση µε τη Γενική (β) της αδυναµίας να εφαρµοστεί 
στην πράξη η εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση (µεγάλη διαρροή του 
µαθητικού πληθυσµού, ιδιαίτερα από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο) και (γ) της 
αδυναµίας να ενιαιοποιηθούν τα προγράµµατα και οι σκοποί της εννιάχρονης 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης (βλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995:130).  

Η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αν και αποτελεί βέβαια ένα 
θετικό µέτρο, έχει ως αποτέλεσµα -λόγω της απουσίας ενός ενιαίου 
εννιάχρονου σχολικού προγράµµατος και της "ανεξαρτησίας" του ∆ηµοτικού 



Σχολείου-  να ανατρέπεται το νόηµα του νέου θεσµού. Ωστόσο, λογική 
συνέπεια του µέτρου ήταν οι ρυθµίσεις του 1977 που ακολούθησαν: ακώλυτη 
προαγωγή των µαθητών από τάξη σε τάξη στο ∆ηµοτικό Σχολείο και 
κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για το Γυµνάσιο. Τα µέτρα αυτά 
αποτελούν µια πρώτη προσπάθεια να αλλάξει η εσωτερική λειτουργία του 
σχολείου. 

 
 

3.2.3.1. Κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας και της απόρριψης 
 
Μέχρι το 1977 το σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο στηριζόταν σε Βασιλικό ∆ιάταγµα του 1965, σύµφωνα µε το οποίο 
προβλεπόταν, µεταξύ άλλων και τελικές γραπτές εξετάσεις στο τέλος του 
σχολικού έτους (βλ. ∆ηµητρόπουλος, Στ., 1997:94).  

Το 1977 το σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
υφίσταται πολλές αλλαγές. Καταργούνται οι προαγωγικές και απολυτήριες 
εξετάσεις στις δυο τελευταίες τάξεις, ενώ οι σχολικές επιδόσεις ελέγχονται 
κάθε τρίµηνο µε άτυπες προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Οι "Έλεγχοι" 
παραλαµβάνονται κάθε τρίµηνο από τους γονείς και στα ενδεικτικά των δυο 
τελευταίων τάξεων αναγράφονται οι βαθµοί συνοδευόµενοι από λεκτικούς 
χαρακτηρισµούς· για τις υπόλοιπες τάξεις προβλέπονται µόνο λεκτικοί 
χαρακτηρισµοί της επίδοσης του µαθητή. Οι βαθµοί αυτοί είναι: "άριστα" (10), 
"πολύ καλά" (8-9), "καλά" (6-7), "σχεδόν καλά" (5) και "ανεπαρκώς" (1-4). Η 
συµπεριφορά του µαθητή αξιολογείται µε τους χαρακτηρισµούς "κοσµιωτάτη", 
"κοσµία" και "καλή" (Π.∆. 483/1977). 

Εισάγεται επίσης το "δελτίο ατοµικότητας" του µαθητή, στο οποίο 
προβλέπεται η καταγραφή πληροφοριών για την προσωπικότητά του, τις 
επιδόσεις, την οικογενειακή κατάσταση, τη σωµατική κατάσταση, τη 
συµπεριφορά του στο παιγνίδι, τις δραστηριότητες εκτός σχολείου και τη 
νοηµοσύνη του (ό.π.). Στο δελτίο ατοµικότητας ασκήθηκε έντονη κριτική, 
αφού θεωρήθηκε ένα είδος "φακελώµατος" του µαθητή, µε κίνδυνο 
ανεπιθύµητης δηµοσιοποίησης πληροφοριών σχετικά µε την ατοµική ή 
οικογενειακή κατάσταση του µαθητή. (βλ. Βουγιούκας, Α., 1986:57 κ.κ., 
Χάρης, Κ., 1995:63). Τελικά η καινοτοµία αυτή δεν εφαρµόστηκε ποτέ. 

Από το σχολικό έτος 1980-1981 καταργούνται στο ∆ηµοτικό Σχολείο η 
αριθµητική βαθµολογία και η επανάληψη της τάξης. Ο υφυπουργός Παιδείας 
Β. Κοντογιαννόπουλος σε εγκύκλιο του, η οποία θα αντικατασταθεί αργότερα 
από το Π.∆. 497/81, µεταξύ άλλων, αναφέρει:  



"1. Επειδή έχει διαπιστωθεί ότι η στασιµότητα του µαθητή στην ίδια τάξη 
προκαλεί κατά κανόνα τραυµατικές καταστάσεις χωρίς να εξασφαλίζει 
βελτίωση στην απόδοση του, από τη φετινή σχολική χρονιά µαθητές των 
∆ηµοτικών Σχολείων θα προάγονται κανονικά από τάξη σε τάξη χωρίς να 
απορρίπτεται κανένας. Θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια το µέτρο αυτό να 
συνδυαστεί µε την εξατοµίκευση της διδασκαλίας µέσα στην τάξη και ιδαίτερη 
υποβοήθηση των αδύνατων µαθητών από τώρα, ώστε ως τον Ιούνιο να έχουν 
αξιοποιηθεί όλες οι µορφωτικές τους δυνατότητες και να είναι δυνατόν να 
παρακολουθήσουν κατά το επόµενο σχολ. έτος τα µαθήµατα µε όσο το 
δυνατόν µικρότερη δυσκολία.  

2. Η αριθµητική βαθµολογία των µαθητών καταργείται και 
αντικαθίσταται µε τρεις γενικούς λεκτικούς χαρακτηρισµούς που θα 
απεικονίζουν τη στάθµη της µαθητικής προόδου. Οι λεκτικοί αυτοί 
χαρακτηρισµοί είναι οι ακόλουθοι: Πολύ καλά (Α), Καλά (Β) και Σχεδόν Καλά 
(Γ), και συµβολίζονται αντίστοιχα µε τα αναγραφόµενα εντός των 
παρενθέσεων κεφαλαία γράµµατα του Αλφαβήτου µας" (Γ./9425/29-11-1980). 
Ο τελικός βαθµός τριµήνου προκύπτει από το µέσο όρο των τριών 
γραµµατικών βαθµών(ό.π.). 

 Οι παραπάνω ρυθµίσεις για την εισαγωγή της ακώλυτης προαγωγής και 
την αντικατάσταση των αριθµητικών βαθµών από τα γράµµατα Α, Β, Γ  
στηρίχτηκαν σε σχετική γνωµάτευση του Κ.Ε.Μ.Ε. Παρά τις διαφορετικές 
προτάσεις των εισηγητών Ι. Χριστιά και Κ. Πασσάκου για πεντάβαθµη 
γραµµατική κλίµακα και όχι τρίβαθµη, επεκράτησε τελικά η τρίβαθµη (βλ. 
ΥΠΕΠΘ/Κ.Ε.Μ.Ε., πράξη 17/1981:4 και 10). Το Υπουργείο Παιδείας 
επανέρχεται στο θέµα αργότερα µε σχετικές εγκυκλίους, προκειµένου να 
τεκµηριώσει και να εξηγήσει τους λόγους εισαγωγής της γραµµατικής 
κλίµακας. Επισηµαίνει την ανάγκη για µια διαφορετική αντίληψη του τρόπου 
αξιολόγησης του µαθητή, σύµφωνα µε την οποία, ένας γενικός δείκτης 
επίδοσης δεν µπορεί να έχει, ως προς τη διαπίστωση των γνώσεων και την 
πρόγνωση για την πρόοδο του µαθητή, την ακρίβεια που εξυπονοείται ότι 
έχουν οι αριθµητικοί βαθµοί. Παράλληλα, προτείνεται η αποφυγή συσχετισµού 
των γραµµατικών βαθµών µε αριθµητικά δεδοµένα, ενώ ο γενικός βαθµός της 
ετήσιας προόδου του µαθητή είναι αυτός "που κατά την κρίση του διδάσκοντος 
προσιδιάζει στο µαθητή" (Γ/4280/185-81). Κοντολογίς, δεν πρέπει ο δάσκαλος 
να µετατρέπει τα γράµµατα σε αριθµούς, ούτε να βγάζει µέσους όρους, αλλά 
να αξιολογεί σε σχέση µε τη συνολική του εκτίµηση για τον µαθητή.  

Πρέπει τέλος να σηµειώσουµε ότι µε το Π.∆. 497/81 καταργούνται και οι 
εισαγωγικές εξετάσεις από το ∆ηµοτικό προς το Γυµνάσιο και έτσι, µε το 



µέτρο αυτό ο επιλεκτικός χαρακτήρας των εξεταστικών φραγµών µετατίθεται 
από το Γυµνάσιο προς το Λύκειο (βλ. Kanakis, Ι., 1994:20).  

 
 

3.2.3.2. Συζήτηση και κριτική των µέτρων 
 
Η κριτική που ασκήθηκε στα σχετικά µε την αξιολόγηση του µαθητή 

µέτρα της περιόδου 1977-81 επικεντρώθηκε -όπως ήταν αναµενόµενο- στα δύο 
βασικά σηµεία των νέων ρυθµίσεων: την καθιέρωση της ακώλυτης προαγωγής 
από τάξη σε τάξη και την κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας. Οι 
αντιδράσεις στα µέτρα αυτά υπήρξαν έντονες και ποικίλες, και κινήθηκαν 
µεταξύ δύο αντιθετικών πόλων: της πλήρους αποδοχής και της ολοκληρωτικής 
άρνησης. 

Όσον αφορά το µέτρο της κατάργησης της στασιµότητας πρέπει να 
υπογραµµίσουµε το γεγονός, ότι λίγα χρόνια πριν από την εφαρµογή του είχε 
παρατηρηθεί µια τάση -µε τη σιωπηρή συγκατάθεση της πολιτείας- να 
περιορίζεται προοδευτικά στο ελάχιστο ο αριθµός των στάσιµων µαθητών. Το 
νέο µέτρο ήρθε απλά να επισπεύσει αυτή την τακτική. Παρά ταύτα, η ακώλυτη 
προαγωγή, όσο επιδοκιµάστηκε από ορισµένους, άλλο τόσο επικρίθηκε από 
άλλους. Αντιµετωπίστηκε κατ΄ αρχήν θετικά, επειδή θεωρήθηκε ότι 
"ελευθέρωσε το ∆ηµοτικό από τον εφιάλτη της απόρριψης", η οποία έθετε τη 
"σφραγίδα του φόβου, της απειλής, του καταναγκασµού" (Κυνηγός, Μ., 
1985:13). Σύµφωνα µε την ίδια άποψη, το µέτρο της στασιµότητας αποτελεί 
ουσιαστικά "ποινή και όχι βοήθεια για το µαθητή" (Καψάλης, Α., 1993:71, 
πρβλ. Τσιάγκης, Ι., 1981:443, Βουγιούκας, Α., 1986:82/83, Τελόπουλος, Θ., 
1992:90).  

Ωστόσο, πρέπει να διευκρινίσουµε εξ αρχής ότι το µέτρο της ακώλυτης 
προγαγωγής αν και κινείται σε παιδαγωγικές κατευθύνσεις και θεµελιώνεται µε 
βάση τα δεδοµένα σχετικών εµπειρικών ερευνών, ήταν ηµιτελές, αφού δεν 
συνοδεύτηκε από παράλληλες υποστηρικτικές ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση 
εκείνων των µαθητών, οι οποίοι αν και δεν απορρίπτονταν, εντούτοις δεν είχαν 
τις βασικές και απαραίτητες γνώσεις για να µπορέσουν να παρακολουθήσουν 
χωρίς προβλήµατα τα µαθήµατα της επόµενης τάξης. Το Υπουργείο Παιδείας, 
έχοντας προφανώς υπόψη την ανάγκη λήψης παράλληλων µέτρων και ίσως για 
να προλάβει τις αναµενόµενες αντιδράσεις, έσπευσε να διευκρινήσει ότι "θα 
καταβληθεί κάθε προσπάθεια το µέτρο αυτό να συνδυαστεί µε την 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας µέσα στην τάξη και ιδαίτερη υποβοήθηση των 
αδύνατων µαθητών" (Γ./9425/29-11-1980). Ωστόσο, οι προθέσεις παρέµειναν 



µόνο στα λόγια και δεν καταβλήθηκε καµία προσπάθεια για την παιδαγωγική 
υποστήριξη του µέτρου (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία, δοµικές και οργανωτικές 
αλλαγές, ώστε να διευκολυνθεί η διαφοροποίηση και εξατοµίκευση της 
διδασκαλίας στην τάξη, επιµόρφωση των δασκάλων κ.ά.).  

Το µέτρο της ακώλυτης προαγωγής σε συνδυασµό µε την απουσία 
παράλληλων υποστηρικτικών ρυθµίσεων για την εξατοµίκευση της 
διδασκαλίας και την ενίσχυση των αδύνατων µαθητών, ώστε να κατακτήσουν 
τουλάχιστον τις βασικές δεξιότητες, θεωρήθηκε από πολλούς ως η βασική 
αιτία  αύξησης των ποσοστών του λειτουργικού αναλφαβητισµού· πρόβληµα 
που πλήτει ιδιαίτερα τα παιδιά από χαµηλά κοινωνικά στρώµατα (βλ. 
Pirgiotakis, J., 1988:152).  

Η σύνδεση του προβλήµατος του λειτουργικού αναλφαβητισµού µε τα 
µέτρα της ακώλυτης προαγωγής και της κατάργησης των αριθµητικών βαθµών 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο αποτέλεσε πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων µεταξύ 
υποστηρικτών και αντιπάλων των νέων ρυθµίσεων. Από τη µία πλευρά, οι 
υποστηρικτές των νέων µέτρων, µε αφετηρία τη διαπίστωση ότι το ποσοστό 
του λειτουργικού αναλφαβητισµού είναι 9%, τον αποσυνδέουν πλήρως από τα 
µέτρα για την κατάργηση της στασιµότητας και της αριθµητικής βαθµολογίας, 
υποστηρίζοντας ότι "τα φαινόµενα αυτά προϋπήρχαν της καταργήσεως και 
µάλιστα σε οξύτερο βαθµό" (Κανακάκης, Η., 1987:29).  

Από την άλλη πλευρά υποστηρίζεται η αντίθετη άποψη, ότι δηλαδή 
"βγαίνουν σήµερα από το ∆.Σ. τα παιδιά αγράµµατα" (Μπίντας, Χρ., 1988:35), 
και ότι το ποσοστό του λειτουργικού αναλφαβητισµού στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
ανέρχεται στο 36% (βλ. Μάτση, Α., 1988:3, Στεργίου, ∆., 1995:43). Οι 
επικριτές των νέων µέτρων, συνεπείς προς τις παραπάνω διαπιστώσεις, και 
προκειµένου να αντιµετωπιστεί η "χαλάρωση" και η "αγραµµατοσύνη" που 
διαπιστώνουν, τάσσονται αναφανδόν υπέρ της επαναφοράς του µέτρου της 
απόρριψης (Γιαννίκος, Γ., 1982:250 κ.κ., ∆ηµητρίου, Π., 1982:159/160, 
Παυλίδης, ∆., 1981:177). 

Τις απόψεις αυτές φαίνεται να ενστερνίζονται και πολλοί δάσκαλοι του 
∆ηµοτικού Σχολείου. Όπως προκύπτει από τρεις διαφορετικές έρευνες µικρής 
όµως εµβέλειας, η πλειοψηφία των δασκάλων υποστηρίζει το µέτρο της 
απόρριψης, το οποίο θεωρεί απαραίτητο, ιδιαίτερα για την Α΄ τάξη. Από 
έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε το σχολικό έτος 1987-88 µε δείγµα 120 
δασκάλων διαπιστώνεται ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό (25%) των ερωτηθέντων 
δασκάλων είναι βέβαιοι για τις αρνητικές επιπτώσεις της επανάληψης της 
τάξης. Από τους υπόλοιπους, οι οποίοι µε ή χωρίς επιφυλάξεις τάσσονται υπέρ 



της απόρριψης, το 60% θεωρεί την Α΄ τάξη ως την πιο κατάλληλη για να 
απορρίπτονται οι µαθητές (Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., 1994:124).  

Από άλλη έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε το 1987 µε τη µέθοδο του 
ερωτηµατολογίου σε 369 δασκάλους του ∆ηµοτικού Σχολείου προκύπτει ότι το 
46,6% των ερωτηθέντων είναι υπέρ της απόρριψης του µαθητή, το 32,9% των 
δασκάλων είναι κατά, ενώ οι υπόλοιποι δεν παίρνουν θέση (Βάµβουκας, 
Μ./Τρούλης, Γ., 1993:217).  

Παρόµοια δεδοµένα συνάγονται και από τρίτη έρευνα µε δείγµα 100 
δασκάλων, η οποία έγινε το 1985 µε τη διαδικασία της συνέντευξης 
(Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 1991). Η πλειοψηφία των δασκάλων 
τάσσεται υπέρ της στασιµότητας γενικώς, και ιδίως στην Α΄ τάξη, προκειµένου 
οι στάσιµοι µαθητές να αναπληρώσουν τα κενά γνώσεων που έχουν 
συσσωρευτεί (ό.π., σ.214). Σύµφωνα µε τις απόψεις των ερωτηθέντων 
δασκάλων, ο µεγάλος αριθµός παιδιών ανά τάξη σε συνδυασµό µε τον όγκο 
και την πίεση της διδακτέας ύλης δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν 
εξατοµικευµένα µε τους αδύνατους µαθητές, ώστε να αποκτηθούν οι 
απαραίτητες γνώσεις και να είναι σε θέση οι µαθητές αυτοί να 
παρακολουθήσουν τα µαθήµατα της επόµενης τάξης (ό.π., σ.215). Σύµφωνα µε 
την άποψη ορισµένων παλαιότερων δασκάλων, το µέτρο της στασιµότητας 
θεωρείται ορθό, διότι αποτελεί ένα µοχλό επιβολής στην τάξη (ό.π., σ.216). 
Αντίθετα, οι δάσκαλοι εκείνοι οι οποίοι τάσσονται υπέρ της ακώλυτης 
προαγωγής προβάλλουν ως σηµαντικότερους λόγους την αποφυγή του 
στιγµατισµού και της ταπείνωσης του µαθητή, καθώς και την ανάγκη 
περιορισµού των ποσοστών εγκατάλειψης του ∆ηµοτικού Σχολείου (ό.π., 
σ.217). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δυο ακόµη στοιχεία της έρευνας. Από τη 
µια επιβεβαιώνεται η γνωστή για τα ελληνικά δεδοµένα ταύτιση της 
αξιολόγησης µε τη βαθµολογία (ό.π., σ.224) και από την άλλη συνδέεται σε 
πολύ µεγάλο βαθµό (93% των ερωτηθέντων δασκάλων) η παρουσία των 
βαθµών µε την ποιότητα της σχέσης µεταξύ δασκάλων και γονέων. Πιο 
συγκεκριµένα, µια µερίδα δασκάλων αντιµετωπίζει την κατάργηση των 
βαθµών µε ανακούφιση, λόγω αποφυγής των προστριβών και της πίεσης των 
γονέων για καλούς βαθµούς, ενώ άλλοι ανησυχούν επειδή ακριβώς πιστεύουν 
ότι θα ενταθούν οι πιέσεις των γονέων οι οποίοι θα απαιτούν αριθµητικούς 
βαθµούς (Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 1991:223/224). 

Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα µπορούµε να συµπεράνουµε 
ότι η σχετική συζήτηση και αντιπαράθεση για τις συνέπειες του µέτρου της 
ακώλυτης προαγωγής γίνεται ερήµην εµπειρικών δεδοµένων (π.χ. ποσοστά 
λειτουργικού αναλφαβητισµού, "αγραµµατοσύνη") µε αποτέλεσµα προσωπικές 



εκτιµήσεις και απόψεις να γενικεύονται και ταυτόχρονα να εµφανίζονται ως 
αντιφατικές µεταξύ τους.  

Ένα δεύτερο συµπέρασµα σχετίζεται µε τις εµπειρικές έρευνες για τη 
στάση των δασκάλων απέναντι στο µέτρο της στασιµότητας του µαθητή:  
µολονότι οι σχετικές έρευνες έγιναν αρκετά χρόνια µετά από την πρώτη 
εφαρµογή του µέτρου, οι περισσότεροι δάσκαλοι εξακολουθούν να µην είναι 
πεπεισµένοι για την ορθότητά του και θεωρούν ότι η στασιµότητα "κάνει 
καλό" στον µαθητή. Επιπλέον, στις αντιλήψεις ορισµένων δασκάλων 
ανιχνεύονται οι αρχές µιας παραδοσιακής, αυταρχικής Παιδαγωγικής, 
σύµφωνα µε τις οποίες η στασιµότητα θεωρείται ως µέσο επιβολής του 
δασκάλου στην τάξη. Οι παραπάνω διαπιστώσεις µπορούν να ερµηνευτούν ως 
αποτέλεσµα της ανεπαρκούς ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των δασκάλων εκ 
µέρους της πολιτείας για τις τελευταίες εξελίξεις της εκπαιδευτικής έρευνας 
στο συγκεκριµένο θέµα. 

Από πολλές έρευνες6 που πραγµατοποιήθηκαν στις ΗΠΑ και στη 
Γερµανία (βλ. σχετ. Καψάλης, Α., 1993:62 κ.κ.), αλλά και στη Γαλλία (βλ. 
σχετ. Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., 1994:114 κ.κ.) συνάγεται το συµπέρασµα, ότι 
παρά τις περί αντιθέτου αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, το µέτρο της 
απόρριψης δεν έχει θετικές συνέπειες για τον µαθητή που επαναλαµβάνει την 
ίδια τάξη. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε πολυάριθµα ερευνητικά δεδοµένα, η 
πρόοδος των αδύνατων µαθητών οι οποίοι δεν επαναλαµβάνουν την τάξη, αν 
και θα "έπρεπε", είναι µεγαλύτερη από την πρόοδο των αδύνατων µαθητών οι 
οποίοι αναγκάζονται να παραµείνουν στην ίδια τάξη. Εκτός από την πρόοδο 
του µαθητή στα επιµέρους µαθήµατα και τις επιδόσεις τους στα τεστ 
νοηµοσύνης, αρνητικές επιπτώσεις διαπιστώθηκαν και στο αυτοσυναίσθηµα 
του στάσιµου µαθητή, στα κίνητρα µάθησης, στην κοινωνιοµετρική του θέση 
στην τάξη και στην στάση του απέναντι στο σχολείο. Τα αποτελέσµατα αυτά 
επιβεβαιώνονται και για τους µαθητές της Α΄ τάξης (βλ. Καψάλης, Α., 1993:65 
και Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., ό.π., σ.115).  

Συνεπώς, το νοµιµοποιητικό επιχείρηµα του µέτρου της απόρριψης, ότι 
δηλαδή µε την επανάληψη της τάξης ο µαθητής µπορεί να συµπληρώσει τα 
γνωστικά του κενά, είναι έωλο και αστήριχτο από ψυχολογική άποψη. Η 
προβολή του µέτρου της στασιµότητας ως προάσπιση του ατοµικού 
συµφέροντος του µαθητή αποκρύπτει το γεγονός ότι η απόρριψη του µαθητή 
"υπηρετεί τη βαθύτερη επιλεκτική ιδεολογία του εκπαιδευτικού συστήµατος" 
(Καψάλης, Α., ό.π., σ.69, πρβλ. ∆ηµητρόπουλος, Ευστ., 1984).  

                                           
6 Στην Ελλάδα δεν έχουµε έρευνες για τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της ακώλυτης προαγωγής 
του µαθητή. 



Η θέσπιση του µέτρου της στασιµότητας αντανακλά τελικά τη λειτουργία 
ενός εκπαιδευτικού συστήµατος, στο οποίο κυριαρχεί ένας ελιτιστικός 
χαρακτήρας, µε εξεταστικούς φραγµούς και αυστηρή επιλογή για τη 
διατήρηση υψηλών ακαδηµαϊκών κριτηρίων. Από την άλλη, η θεσµοθέτηση 
της ακώλυτης προαγωγής αναδεικνύει ένα σχολείο ανοιχτό στους 
περισσότερους, έστω και µε ενδεχόµενο τίµηµα την πτώση του γενικού 
επιπέδου σπουδών. Από κοινωνιολογική λοιπόν άποψη, η κατάργηση της 
απόρριψης εντάσσεται στη λογική της άµβλυνσης των κοινωνικών 
ανισοτήτων. Η ακώλυτη προαγωγή "ευνοεί αποδεδειγµένα τους µαθητές από 
χαµηλή κοινωνική προέλευση, γιατί αυτοί κυρίως βρίσκονται ανάµεσα στους 
αργοπορηµένους" (Φραγκουδάκη, Α., 1985:211). Πρέπει να τονίσουµε τέλος, 
την τάση που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες 
να εσωµατώνονται σε κανονικές τάξεις ακόµη και παιδιά µε ειδικές ανάγκες, 
αφού µε τον τρόπο αυτό δηµιουργούνται καλύτερες συνθήκες εξέλιξης και 
κοινωνικής ένταξης για τον µαθητή. 

Ένα δεύτερο σηµείο των νέων µέτρων το οποίο ξάφνιασε και αποτέλεσε 
την αιτία αντιπαραθέσεων και συζητήσεων ήταν η κατάργηση των 
αριθµητικών βαθµών και η αντικατάστασή τους από την τρίβαθµη γραµµατική 
κλίµακα. Πρέπει να υπογραµµίσουµε το γεγονός, ότι πριν από την εισαγωγή 
του µέτρου δεν προηγήθηκαν σχετικές επιστηµονικές έρευνες ή µελέτες ούτε 
συζητήσεις ή παρόµοιες προτάσεις από τις ενώσεις των εκπαιδευτικών ή την 
επιστηµονική κοινότητα. Από αυτή την άποψη, η κατάργηση των αριθµητικών 
βαθµών ήταν µάλλον ένα πολιτικό µέτρο, µια ξαφνική "έµπνευση" του 
Κ.Ε.Μ.Ε., η οποία υιοθετήθηκε και εφαρµόστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, 
χωρίς να προετοιµαστεί το έδαφος, να ενηµερωθούν και να πειστούν οι 
δάσκαλοι για την ορθότητα του µέτρου. 

Οι υποστηρικτές των αριθµητικών βαθµών άσκησαν έντονη κριτική στην 
εισαγωγή της γραµµατικής κλίµακας (Α, Β, Γ) επειδή αποτελεί ένα 
"χονδροειδές όργανο" που δεν προσφέρεται για "λεπτότερες αξιολογήσεις των 
ατοµικών διαφορών", ενώ αντίθετα η αριθµητική κλίµακα θεωρείται "ακριβής 
άρα επιστηµονική" και κατάλληλη για "αντικειµενική κατάταξη των ατόµων 
µε τακτικούς αριθµούς 1ος, 2ος κλπ." (Κυριαζόπουλος, Γ., 1988:14/15, πρβλ. 
Λιόλιος, Ν., 1985:277). Εκπλήσσει πάντως στην παραπάνω επιχειρηµατολογία 
η άµεση επίκληση της κοινωνικής νόρµας αναφοράς, η οποία στηρίζεται στη 
σύγκριση των µαθητών µεταξύ τους και για πολλούς λόγους θεωρείται από 
παιδαγωγική άποψη απαράδεκτη (βλ. κεφ.1.4.1.).  Το µέτρο επικρίθηκε επίσης 
για το γεγονός, ότι µετά από την κατάργηση των αριθµητικών βαθµών το 
σχολείο "έµεινε χωρίς κίνητρα, και για το µαθητή και για το δάσκαλο" 



(Κυνηγός, Μ., 1985 :16). Σύµφωνα δηλαδή µε αυτή την άποψη, οι αριθµητικοί 
βαθµοί αποτελούν κίνητρα µάθησης, ενώ οι γραµµατικοί όχι (!).  

Ωστόσο, η εισαγωγή της βαθµολογικής κλίµακας Α, Β, Γ  διατηρεί, ίσως 
σε πιο ήπια µορφή, τα παιδαγωγικά µειονεκτήµατα κάθε βαθµολογικού 
συστήµατος (π.χ. ανταγωνισµός, ιεραρχήσεις και συγκρίσεις). Η κατάταξη των 
µαθητών σε τρεις κατηγορίες έχει ως αποτέλεσµα, τόσο τα ίδια τα παιδιά, όσο 
και οι γονείς τους να αντιλαµβάνονται ότι ο βαθµός Γ έχει ένα έντονα µειωτικό 
χαρακτήρα, δεδοµένου ότι αποτελεί το χαµηλότερο σκαλοπάτι της κλίµακας.  

Ίσως για αυτούς τους λόγους, ένα χρόνο µετά από την εισαγωγή του 
µέτρου, δηλαδή αµέσως µετά από την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού τον 
Οκτώβριο του 1981, η νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας επεδίωξε να 
καταργήσει προοδευτικά και την γραµµατική κλίµακα (βλ. κεφ.3.2.4.1.). Η 
άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από έναν βασικό συντελεστή των µέτρων 
αυτής της περιόδου, τον σύµβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Α. 
Βουγιούκα, ο οποίος αν και δέχεται ότι η τρίβαθµη γραµµατική κλίµακα έχει 
περισσότερα πλεονεκτήµατα από την δεκάβαθµη αριθµητική, επειδή θεωρεί 
ότι κάθε είδους βαθµολογία προωθεί τον ανταγωνισµό και τις διακρίσεις 
µεταξύ των µαθητών, καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι η εισαγωγή της 
γραµµατικής κλίµακας "µπορεί να χαιρετιστεί µόνο ως πρώτο βήµα προς την 
οριστική κατάργησή της" (Βουγιούκας, Α., 1986:81, οι υπογραµµίσεις δικές 
µας, πρβλ. ΥΠΕΠΘ/Κ.Ε.Μ.Ε., πράξη 17/1981). Όπως θα δούµε και στη 
συνέχεια, η υλοποίηση αυτής της πρότασης επιτεύχθηκε τελικά και 
ολοκληρώθηκε το 1986. 

 
 

3.2.4. Από το 1981 έως το 1989  
 
Με την ανάληψη της κυβέρνησης το 1981 από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. επιδιώκεται 

η ανάπτυξη και εδραίωση ενός συµβατικού κράτους πρόνοιας -αν και χωρίς τις 
αναγκαίες οικονοµικές προϋποθέσεις λόγω της µεγάλης κρίσης της δεκαετίας 
του ΄80- το οποίο σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής στοχεύει στην 
µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε ιδιαίτερη έµφαση στην 
ανανέωση και τον εκδηµοκρατισµό του σχολείου µέσα από τη λαϊκή 
συµµετοχή και την προσπάθεια περιορισµού των εκπαιδευτικών ανισοτήτων.  
Η εκπαίδευση θεωρείται ως επενδυτικό αγαθό, ως αυτοσκοπός για τον 
άνθρωπο και ταυτόχρονα ως "θεµέλιο αλλαγής" των κοινωνικών διαδικασιών 
(βλ. Μπουζάκης, Σ., 1995:33). Επίσης, τονίζεται ιδιαίτερα η συµβολή της 
εκπαίδευσης στην αυτοδύναµη κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της χώρας και 



συνδέεται µε την ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης (βλ. 
Μπουζάκης, Σ., 1992:253). Ωστόσο, όπως ήδη αναφέραµε, τα βασικότερα 
σηµεία των µεταρρυθµιστικών επιδιώξεων αυτής της περιόδου είναι ο 
εκδηµοκρατισµός του εκπαιδευτικού συστήµατος µέσα από τη συµµετοχή, την 
αποκέντρωση, τον κοινωνικό έλεγχο και τον δηµοκρατικό προγραµµατισµό 
καθώς και η προώθηση της ισότητας ευκαιριών και η απονοµή κοινωνικής 
δικαιοσύνής.  

Στην κατεύθυνση αυτή δροµολογήθηκε µια σειρά µέτρων όπως (α) η 
θέσπιση τριών επιπέδων διοίκησης της εκπαίδευσης (εθνικό, νοµαρχιακό, 
τοπικό) και τριών επιπέδων εκπαιδευτικού προγραµµατισµού (διοικητικό, 
επιστηµονικό, λαϊκή συµµετοχή), (β) η δηµιουργία των Μεταλυκειακών 
Προπαρασκευαστικών Κέντρων, (γ) η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων 
για το Λύκειο και άλλων εξεταστικών φραγµών, (δ) η αύξηση του αριθµού των 
εισακτέων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ, (ε) η ίδρυση του Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, 
(στ) η πειραµατική εισαγωγή του θεσµού της ενισχυτικής διδασκαλίας7 και 
των Προγραµµάτων ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Μαθητών-παιδιών 
Εργαζόµενων Γονέων (Π∆ΑΜΕΓ), (ζ) η ουσιαστική κατάργηση των 
γραµµατικών βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο και άλλες µεταβολές του 
συστήµατος αξιολόγησης, που θα παρουσιάσουµε παρακάτω.   

 Εκτός από τις παραπάνω αλλαγές, άλλες σηµαντικές καινοτοµίες που 
επιχειρήθηκαν αυτή την περίοδο ήταν η αναδιάταξη των ισορροπιών στο 
Πανεπιστήµιο µε την κατάργηση της καθηγητικής έδρας και τη θέσπιση 
διαδικασιών συµµετοχής των φοιτητών στη διοίκηση των ΑΕΙ, η κατάργηση 
των ΚΑΤΕΕ και η ίδρυση των ΤΕΙ, η γενίκευση της δηµοτικής ως επίσηµης 
γλώσσας του κράτους, η καθιέρωση του µονοτονικού συστήµατος, ο θεσµός 
τόυ Σχολικού Συµβούλου αντί του Επιθεωρητή, η επανίδρυση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (πρώην Κ.Ε.Μ.Ε.), η αναβάθµιση της εκπαίδευσης 
δασκάλων και νηπιαγωγών µε την ίδρυση Παιδαγωγικών Τµηµάτων στα 
Πανεπιστήµια, ο εκσυγχρονισµός των Αναλυτικών Προγραµµάτων και των 
σχολικών βιβλίων, η εισαγωγή νέων µαθηµάτων (π.χ. Κοινωνιολογία, 
Πολιτική Οικονοµία), η πρόβλεψη διδασκαλίας ξένων γλωσσών στην 
πρωτοβάθµια επαίδευση κ.ά.π. (βλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995:132 κ.κ., Μπουζάκης, 
Σ., 1992:240κ.κ., Σαλβαράς, Γ., 1997:106). 

Το βασικό πλαίσιο των µεταρρυθµιστικών επιδιώξεων αυτής της 
περιόδου εκφράστηκε µε τον ν.1566/85, ο οποίος επρόκειτο να υλοποιηθεί µε 
                                           
7Η ενισχυτική διδασκαλία εφαρµόστηκε κατά την περίοδο που εξετάζουµε µόνο αποσπασµατικά σε 
ελάχιστα σχολεία των αστικών κέντρων. Τα Προεδρικά ∆ιατάγµατα που προέβλεπε ο Ν.1824/88 δεν 
εκδόθηκαν κι έτσι δεν προχώρησε στο διάστηµα αυτό η γενίκευση του θεσµού. Κάτι τέτοιο θα 
επιδιωχθεί αργότερα µε την πολιτική αλλαγή του 1990 και θα συνεχιστεί και µετά το 1993. 



τα υπό έκδοση προεδρικά διατάγµατα. Ωστόσο, πολλά από τα Προεδρικά 
∆ιατάγµατα που προβλέπονταν ουδέποτε εκδόθηκαν, πολλά από τα µέτρα δεν 
προωθήθηκαν ικανοποιητικά, µε αποτέλεσµα τον εκφυλισµό τους στην πράξη: 
π.χ. η αποκέντρωση και η λαϊκή συµµετοχή (βλ. Σαµατάς, Μ., 1995:128, 
Καζαµίας, Α., 1995:53), τα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα  (βλ. 
Παπακωνσταντίνου, Π., 1986:19 κ.κ.), η ενισχυτική διδασκαλία 
(Πυργιωτάκης, Ι., 1995:105), τα Προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 
(βλ. Ζαµπέτα, Ε., 1995:210/211), και η εκπόνηση ενιαίου αναλυτικού 
προγράµµατος της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης το οποίο τελικά 
παρέµεινε µόνο ως προβληµατισµός. Έτσι, η εκπαιδευτική µεταρρύθµιση, 
ιδιαίτερα κατά την δεύτερη κυβερνητική περίοδο, "είτε θα προχωρεί µε 
βραδείς ρυθµούς είτε θα αναστέλλεται είτε θα οδηγείται σε αδράνεια µε σαφείς 
τάσεις εκφυλισµού σηµαντικών νέων θεσµών" (Μπουζάκης, Σ., 1992:257). 
Από την άλλη όµως διαφάνηκε µια "τάση διοχέτευσης µεγαλυτέρων 
µαθητικών ροών προς τα πάνω" (Πυργιωτάκης, Ι., 1995:105).  

Η υπονόµευση πολλών νεωτερισµών της δεκαετίας του ΄80 συνδέται 
µεταξύ άλλων µε την επιµονή στον συγκεντρωτισµό και τον κεντρικό έλεγχο 
του εκπαιδευτικού συστήµατος, την επιδείνωση των οικονοµικών µεγεθών και 
την εφαρµογή του σταθεροποιητικού προγράµµατος 1985-89 καθώς και µε την 
κυρίαρχη πολιτική κουλτούρα. Η ταυτόχρονη συµβολή του σχολείου στην 
απονοµή κοινωνικής δικαιοσυνής και στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας 
δεν ανταποκρίθηκε στις αρχικές προσδοκίες. Ενδεχοµένως λόγω και της 
απουσίας γενικότερων οικονοµικο-κοινωνικών αλλαγών και συνεπώς 
εκπαιδευτικής εσωστρέφειας: "το σχολείο δεν αλλάζει όταν αλλάζουµε µόνο 
το σχολείο" (Καζαµίας, Α./Κασσωτάκης, Μ., 1995:15, πρβλ. ∆ούκας, Χρ., 
1997:85). 

Ένα νέο στοιχείο στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτέλεσε η 
µικτή επιστηµονική επιτροπή µε πανεπιστηµιακούς, παιδαγωγούς και 
σχολικούς συµβούλους η οποία συγκροτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ το 1988, 
προκειµένου να επεξεργαστεί τα προεδρικά διατάγµατα που προέβλεπε ο 
ν.1566. Τρία σχέδια προεδρικών διαταγµάτων τα οποία προέκυψαν αφορούσαν 
στην αξιολόγηση των µαθητών, των εκπαιδευτικών καθώς και στην 
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην συνολική 
αξιολόγηση και προγραµµατισµό του εκπαιδευτικού έργου. Όµως η εκπόνηση 
και δηµοσιοποίηση των σχεδίων Π.∆. από την επιτροπή στο τέλος του 1989 
δεν ενεργοποίησε τον εκπαιδευτικο-κοινωνικό διάλογο και τα σχέδια για την 
αξιολόγηση δεν έφτασαν ποτέ στη φάση της υλοποίησης, αφού τα πρόλαβαν οι 
πολιτικές εξελίξεις µε κατάληξη την αλλαγή της διακυβέρνησης για το χρονικό 



διάστηµα 1990-1994. Ένα από τα σχέδια αυτά προέβλεπε την εισαγωγή της 
περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. κεφ.4.1.) 

Αν και οι µεγάλοι στόχοι µε τους οποίους συνδέθηκαν τα νέα 
µεταρρυθµιστικά µέτρα σε γενικές γραµµές δεν επιτεύχθηκαν, παραµένουν 
αναµφισβήτητες οι βελτιώσεις σε επιµέρους τοµείς του εκπαιδευτικού 
συστήµατος, οι οποίες ωστόσο "δεν συγκρότησαν µια διαφορετική ποιοτική 
διάρθρωση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών σχέσεων" (∆ούκας, Χρ., 
1997:118). Σηµαντική καινοτοµία αυτής της περιόδου υπήρξε η δηµιουργία για 
πρώτη φορά στα ελληνικά δεδοµένα, θεσµών για τη συµµετοχή των γονέων 
και άλλων κοινωνικών φορέων στην εκπαίδευση, έστω και αν οι θεσµοί αυτοί 
δεν είχαν αποφασιστικές αρµοδιότητες, µε αποτέλεσµα να εκφυλιστούν. 

 
 

3.2.4.1. Κατάργηση των βαθµών Α, Β, Γ 
 
Μετά από το 1982 επιδιώκονται σηµαντικές αλλαγές στον χώρο του 

∆ηµοτικού Σχολείου, οι οποίες αφορούν στην οργάνωση της διδασκαλίας, τη 
ριζική αναθεώρηση του Αναλυτικού Προγράµµατος, τη συγγραφή νέων 
βιβλίων για τον µαθητή και τον δάσκαλο, τη διδασκαλία µιας ξένης γλώσσας 
και την αξιολόγηση του µαθητή. Οι αλλαγές αυτές αποτελούν, σύµφωνα µε 
την άποψη ενός "πρωτεργάτη" των νέων ρυθµίσεων αυτής της περιόδου, µια 
"µορφή εσωτερικής µεταρρύθµισης" στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου 
(Βουγιούκας, Α., 1989:98) 

Τα νέα προγράµµατα και τα βιβλία για τον µαθητή και τον δάσκαλο 
αρχίζουν να εκδίδονται τον Σεπτέµβριο του 1982 και εισάγονται σταδιακά σε 
όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, χωρίς ωστόσο να περάσουν από ένα 
στάδιο πειραµατικής εφαρµογής. Οι νέες οδηγίες για την αξιολόγηση των 
επιδόσεων αφορούν και στη διόρθωση των σχολικών εργασιών του µαθητή. Η 
διόρθωση σχετίζεται άµεσα µε την αξιολόγηση, δεδοµένου ότι αποτελεί ένα 
συγκεκριµένο στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας (µέτρηση/διαπίστωση), το 
οποίο προσφέρει πληροφορίες στον δάσκαλο και τον µαθητή για τον βαθµό 
επίτευξης των διδακτικών στόχων. Οι υποδείξεις του υπουργείου προς τους 
δασκάλους για τη διόρθωση των εργασιών, την αξιολόγησή τους και την 
επανατροφοδότηση του µαθητή στηρίζονται σε δυο βασικές παιδαγωγικές 
αρχές: από τη µια στην όσο το δυνατόν µικρότερη χρονική απόσταση ανάµεσα 
στην εκτέλεση της εργασίας και στη διόρθωσή της (βλ. Μαυροµµάτης, Γ., 
1997:66) και από την άλλη στην ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στην 
αναγνώριση και αποκατάσταση των λαθών του από τον ίδιο (βλ. Βουγιούκας, 



Α., 1989:94, και ∆.Ο.Ε., 1984/85:57). Η αυτοδιόρθωση του µαθητή µε την 
αρωγή του δασκάλου θέτει ως κύριο στόχο, όχι τον έλεγχο και την αποτίµηση 
των επιδόσεων, αλλά την ωφέλεια του µαθητή από τα λάθη του.  

Οι κατ΄ οίκον εργασίες περιορίζονται σηµαντικά, προκειµένου να 
αποφευχθούν αρνητικά φαινόµενα του παρελθόντος, όπως η διεκπεραίωση των 
εργασιών του µαθητή από τους γονείς του, η υπερφόρτωση των παιδιών στο 
σπίτι σε βάρος του χρόνου για παιγνίδι, και γενικότερα η µετατροπή του 
σπιτιού "σ΄ ένα δεύτερο σχολείο επαχθέστερο από το πραγµατικό" (∆.Ο.Ε., 
1984/85:58). Ο περιορισµός των κατ΄ οίκον εργασιών τεκµηριώνεται και από 
κοινωνικολογική άποψη: όταν µετατίθεται η δουλειά του σχολείου στο σπίτι, 
τότε ευνοούνται τα παιδιά εκείνων των οικογενειών -" της αστικής κατά 
κανόνα τάξης"- οι οποίες εξασφαλίζουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για 
ενίσχυση του παιδιού, όπως άνετοι χώροι, πηγές και βοηθήµατα, µορφωµένα 
και διαθέσιµα πρόσωπα της οικογένειας, δάσκαλοι για ιδιαίτερη βοήθεια κ.ά. 
(∆.Ο.Ε., ό.π., σ.59).   

Ο χρόνος διεκπεραίωσης των κατ΄ οίκον εργασιών καθορίζεται 
επακριβώς µε οδηγίες που εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας, στηριζόµενο σε 
µια παλαιότερη γνωµάτευση του Κ.Ε.Μ.Ε.: "Οι ελάχιστες εργασίες, που ίσως 
είναι απαραίτητο να δίνονται για το σπίτι" δεν πρέπει να απασχολούν τους 
µαθητές περισσότερο από "περίπου 20 λεπτά για τις Α΄και Β΄, 40΄ για τις Γ΄ 
και ∆΄ και 60΄ για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις" (ΥΠΕΠΘ, 1981:8/9).  

Οι γραπτές ασκήσεις της αντιγραφής καταργούνται, αλλάζει ο τρόπος 
διδασκαλίας της Γραµµατικής, ενώ η Έκθεση αντικαθίσταται από την άσκηση 
"Σκέφτοµαι και γράφω". Στην άσκηση αυτή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
εκφραστικό µέρος και όχι στη διόρθωση των ορθογραφικών λαθών, όπως 
γινόταν στο παρελθόν. Η αξιολόγηση της άσκησης περιορίζεται στον 
εντοπισµό των συχνότερων λαθών από τον δάσκαλο και στην οµαδοποίησή 
τους, προκειµένου να προχωρήσει σε επανορθωτική άσκηση, εάν χρειαστεί. Η 
ενηµέρωση του µαθητή για τα λάθη τα οποία έκανε γίνεται από τον 
δάσκαλο"µε µια µονογραφή ή ένα σηµάδι ότι τα είδε" (∆.Ο.Ε, ό.π., σ.57).  

Γενικώς, όλες οι γραπτές εργασίες που γίνονται στην τάξη διορθώνονται 
είτε από τον ίδιο τον µαθητή µε τη βοήθεια του δασκάλου είτε από τον 
δάσκαλο, ο οποίος επισηµαίνει τα σηµαντικότερα λάθη "χωρίς κόκκινο στυλό" 
και χωρίς να βάζει βαθµό (ό.π., σ.55). Πρέπει να τονίσουµε ιδιαίτερα ότι 
αµέσως µετά από  την εισαγωγή των νέων βιβλίων στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
επιδιώκεται η κατάργηση της οποιασδήποτε βαθµολογικής αποτίµησης των 
µαθητικών εργασιών. Σύµφωνα µε τον Α. Βουγιούκα, η παρουσία της 



βαθµολογίας στις εργασίες των µαθητών καθίσταται περιττή8, διότι "η 
δηµοσιοποίηση της αξίας ή της απαξίας κάθε µαθητή σε σύγκριση µε τους 
συµµαθητές του, που γίνεται µε τη βαθµολογία, καταστρέφει την παιδαγωγική 
διάσταση που πρέπει να έχει η διόρθωση" (Βουγιούκας, Α., ό.π.). 

Η προσπάθεια να καταργηθεί η βαθµολόγηση µε τα γράµµατα (Α, Β, Γ) 
προωθείται είτε από τους σχολικούς συµβούλους (βλ. Βουγιούκας, Α., 
1989:102), είτε από τις οδηγίες για τα νέα βιβλία: "Μέσα στη νέα αντίληψη για 
τη σχολική µάθηση, που εισάγεται µε τα νέα Α.Π. και βιβλία, η βαθµολογία 
δεν έχει θέση" (∆.Ο.Ε., 1984/85:61). Από τον Α. Βουγιούκα προτείνεται 
µάλιστα και η επέκταση του µέτρου σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης: "Μετά την αντικατάσταση της αριθµητικής βαθµολογίας µε 
γράµµατα πριν από µερικά χρόνια, το επόµενο βήµα πρέπει να είναι η οριστική 
κατάργησή της στο δηµοτικό και στο γυµνάσιο" (ό.π., σ.61/62). Η αντίληψη 
αυτή υποστηρίζεται µε όλα τα γνωστά ψυχοπαιδαγωγικά και κοινωνιολογικά 
επιχειρήµατα, τα οποία έχουµε ήδη αναφέρει σε άλλο σηµείο της εργασίας 
αυτής (βλ. κεφ.1.5).  

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην αποφυγή της επικύρωσης και 
επισηµοποίησης της αποτυχίας του µαθητή µέσα από τη βαθµολογία: Αν και 
χωρίς βαθµούς κάθε µαθητής γνωρίζει περίπου ποια είναι η θέση του στην 
τάξη ως προς τις επιδόσεις του, εντούτοις η βαθµολογία θεωρείται αρνητική 
επειδή "επισηµοποιεί µε πανηγυρικό τρόπο µια υφιστάµενη κατάσταση" 
(∆.Ο.Ε., 1984/85:61). Η χρήση της κοινωνικής και της αντικειµενικής νόρµας 
αναφοράς (βλ. κεφ.1.4.1.) πρέπει να αποφεύγεται µε βάση το σκεπτικό ότι "ο 
σωστός δάσκαλος δεν είναι εκεί για να αποτιµά τις επιδόσεις των µαθητών σε 
σύγκριση του ενός µε τον άλλο", και ούτε πρέπει να τον ενδιαφέρουν "οι 
επιδόσεις καθεαυτές ανεξάρτητα από την προσπάθεια και τα κίνητρα" (ό.π., 
σ.74). Αντίθετα, προτείνεται στον δάσκαλο η χρήση της εξατοµικευµένης 
νόρµας αναφοράς µέσα από συνεργατική και συµµετοχική µάθηση. Αποκτάει 
δηλαδή ιδιαίτερη σηµασία η προσπάθεια και η προσφορά του κάθε παιδιού 
ανάλογα µε τις δυνατότητές του: "Η σύγκρισή του είναι χρήσιµη όταν γίνεται 
ανάµεσα σε διαδοχικά δείγµατα εργασίας του ίδιου µαθητή, γιατί αποκαλύπτει 
τις συγκεκριµένες δυσκολίες που τυχόν αντιµετωπίζει και την έκταση της 
ατοµικής του προόδου" (ό.π.). 

                                           
8Είναι χαρακτηριστικός και ρεαλιστικός ο τρόπος που περιγράφει ο Βουγιούκας την κατάσταση που 
επικρατούσε στο παρελθόν, και την οποία επεδίωξαν να µεταβάλουν οι νέες ρυθµίσεις: "Το πράγµα 
στράβωνε ακόµα περισσότερο στη συνέχεια, όταν µοιράζονταν τα τετράδια. Οι µαθητές µε τα πολύ 
λίγα λάθη και τους µεγάλους βαθµούς (κατά κανόνα οι ίδιοι πάντα) άνοιγαν τα τετράδια διάπλατα και 
τα έδειχναν δεξιά και αριστερά, ενώ οι κατακοκκινισµένοι (οι 'κακοί') τα µισάνοιγαν για επιβεβαίωση 
της ανηµπόριας τους και τα έχωναν βιαστικά κάτω από το θρανίο" (1989, σ.95). 



Ο δάσκαλος "καταγράφει τις παρατηρήσεις του πάνω σε συγκεκριµένες 
αδυναµίες των µαθητών του", ώστε τελικά να είναι σε θέση "να σχηµατίσει µια 
έγκυρη εικόνα της επιτυχίας ή αποτυχίας του µαθήµατος σε επίπεδο µαθητή 
και τάξης" (ό.π.). Για τον τρόπο όµως, σύµφωνα µε τον οποίο ο δάσκαλος θα 
παρατηρεί, θα καταγράφει, θα αξιολογεί και θα ανακοινώνει την επίδοση του 
µαθητή δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό. Στα βιβλία ελέγχου των µαθητών, τα 
οποία τηρούνται στο σχολείο, καθώς και στα ενδεικτικά και απολυτήρια, τα 
οποία δίνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, οι δάσκαλοι συνεχίζουν να 
καταχωρούν τη βαθµολογία (Α, Β, Γ).  

Τα περισσότερα από τα νέα βιβλία για τον µαθητή συνοδεύονται από 
κριτήρια γραπτής αξιολόγησης, τα οποία χρησιµοποιούνται κάθε φορά που 
ολοκληρώνεται ένας κύκλος µαθηµάτων. Τα "κριτήρια αξιολόγησης" είναι είτε 
ενσωµατωµένα στο βιβλίο του µαθητή (π.χ. στα Μαθηµατικά) είτε 
προσφέρονται ως χωριστά φυλλάδια (π.χ. στη Μελέτη Περιβάλλοντος). Για τις 
τέσσερις τελευταίες τάξεις εκδίδονται και ειδικά κριτήρια γραπτής 
αξιολόγησης τυπωµένα σε ξεχωριστό φυλλάδιο µε τον τίτλο "Επαναληπτικά 
Μαθήµατα". Τα φυλλάδια αυτά έχουν διττό σκοπό, από τη µια να διαπιστώσει 
ο δάσκαλος τις µαθητικές επιδόσεις και από την άλλη να εµπεδώσει ο µαθητής 
τα βασικά σηµεία από τις προηγούµενες ενότητες.   

Τα φύλλα αξιολόγησης µοιράζονται από τον δάσκαλο σε κάθε 
επαναληπτικό µάθηµα και στη συνέχεια, αφού τα συµπληρώσουν οι µαθητές, 
"τα παίρνει και τα διορθώνει στο σπίτι", ενώ τονίζεται ρητά ότι "βαθµολογία 
των γραπτών δεν  θα γίνεται" (ό.π.). "Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να δοθεί η 
εντύπωση στα παιδιά ότι γράφουν 'διαγώνισµα' ή ότι απ΄ αυτό θα 
βαθµολογηθούν κτλ."(ό.π.). Η διόρθωση των λαθών από τον δάσκαλο 
εξαντλείται στην απλή  υπογράµµιση τους "µε µαλακό µολύβι", προκειµένου 
να ακολουθήσει η αυτοδιόρθωση, όταν ο µαθητής παραλάβει το γραπτό του. 
Στη φάση αυτή υπογραµµίζεται "η σηµασία της συνεργασίας, της 
αλληλοβοήθειας και του οµαδικού πνεύµατος µεταξύ των µαθητών για την 
επίτευξη των κοινών στόχων" (Βιβλίο του δασκάλου στα Μαθηµατικά, ΣΤ΄ 
τάξης:7, βλ. και ∆.Ο.Ε., 1984/85:63/64). Επίσης τονίζεται η ανάγκη για 
δραστικό περιορισµό του χρόνου εξέτασης του προηγούµενου µαθήµατος, 
ώστε να εξοικονοµηθεί διδακτικός χρόνος για άλλες σηµαντικές 
δραστηριότητες (∆.Ο.Ε., 1984/85:69).  

Η µέρα της Παρασκευής διατίθεται για διδακτικές δραστηριότητες όπως 
η φροντιστηριακή βοήθεια και η αξιολόγηση. Στο µάθηµα της Γλώσσας για 
παράδειγµα, µέσω της αξιολόγησης επιδιώκει ο δάσκαλος να εξακριβώσει 
κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι της διδασκαλίας σε έναν ή περισσότερους 



τοµείς του γλωσσικού µαθήµατος: ανάγνωση, κατανόηση κειµένου, δοµή και 
λειτουργία της γλώσσας, ορθογραφία, γραπτή έκφραση (Βιβλίου του 
δασκάλου για το µάθηµα της Γλώσσας Α΄ τάξης:89) Η φροντιστηριακή 
βοήθεια στηρίζεται στα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και ο δάσκαλος 
προχωρεί είτε σε "επανορθωτική διδασκαλία για όλη την τάξη", είτε σε 
"φροντιστηριακή άσκηση των παιδιών σε ατοµική βάση" (ό.π.). 

Σταδιακά καταργήθηκε και η απονοµή "ελέγχων" της τρίµηνης προόδου 
των µαθητών, ενώ οι βαθµοί εξακολουθούσαν να καταχωρίζονται στα έντυπα 
του σχολείου και στα ενδεικτικά και απολυτήρια. Όπως ήδη τονίστηκε, στις 
καθηµερινές εργασίες των µαθητών δεν έµπαινε βαθµός, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες στα βιβλία του δασκάλου αλλά και µε τις παραινέσεις των σχολικών 
συµβούλων. 

Από το 1986  καταργούνται τα ενδεικτικά και τα απολυτήρια και τη θέση 
τους παίρνουν οι τίτλοι προόδου και σπουδών. Σύµφωνα µε σχετικές 
εγκυκλίους του υπουργού Παιδείας Α. Τρίτση, στους νέους τίτλους δεν θα 
αναγράφονται πια οι γραµµατικοί βαθµοί Α, Β, Γ, αλλά απλά η ένδειξη 
"προάγεται" (Γ1/1901/14-4-1986 και Γ1/231/30-4-1986). Μολονότι οι βαθµοί 
στα ενδεικτικά και τα απολυτήρια είχαν ουσιαστικά αχρηστευθεί τα 
προηγούµενα χρόνια λόγω της επιείκειας των εκπαιδευτικών και της 
παρεπόµενης συσσώρευσης της συντριπτικής πλειοψηφίας των µαθητών στην 
κατηγορία Α (βλ. Αρναούτης, Ν., 1989:35), θα µπορούσε να ισχυριστεί κανείς, 
ότι µε το µέτρο αυτό "ξεχείλισε το ποτήρι", αφού η κατάργηση και των 
γραµµατικών βαθµών προκάλεσε πάλι έντονες αντιδράσεις και πυροδότησε 
πολλές συζητήσεις, οι οποίες εκφράστηκαν µε το διπολικό σχήµα, υπέρ ή κατά 
των βαθµών (βλ. επόµενο κεφάλαιο). 

Ωστόσο, οι δάσκαλοι συνέχιζαν να κατατάσσουν στο τέλος του τριµήνου 
τις επιδόσεις των µαθητών τους στις κατηγορίες Α, Β, Γ , να τις καταχωρούν  
στα "φύλλα ελέγχου" των µαθητών και από εκεί στο επίσηµο "Βιβλίο προόδου 
και µητρώου". Οι γονείς µπορούσαν, αν το επιθυµούσαν, να ρωτήσουν τον 
δάσκαλο και να πληροφορηθούν τη βαθµολογία του παιδιού τους.  

 
 

3.2.4.2. Συζήτηση και κριτική των µέτρων 
 
Οι παραπάνω ρυθµίσεις για την αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό 

Σχολείο ακολούθησαν τη γνωστή για τα ελληνικά δεδοµένα πορεία 
µεθόδευσης: ούτε έρευνες προηγήθηκαν των νέων µέτρων, ούτε έστω µια 
δοκιµαστική εφαρµογή σε περιορισµένο αριθµό σχολείων. Οι αλλαγές   



εφαρµόστηκαν δια µιας σε όλες τις σχολικές τάξεις της χώρας. Το ίδιο ακριβώς 
έγινε και παλαιότερα όταν καταργήθηκε η αριθµητική κλίµακα και η 
στασιµότητα, αλλά το ίδιο φαινόµενο θα συναντήσουµε και µετέπειτα όταν 
επανεισάγονται οι αριθµητικοί βαθµοί στο ∆ηµοτικό Σχολείο (1991) και 
αργότερα πάλι όταν επιδιώκεται η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης 
(1994). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι 
ούτε µετά από την εισαγωγή των µέτρων επιδιώκεται µια διερεύνηση και 
αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητάς τους από την πλευρά της πολιτείας.  

Η απουσία συγκεκριµένων εµπειρικών δεδοµένων για την επιτυχία ή 
αποτυχία ενός µέτρου, έχει ως συνέπεια η διεξαγωγή του δηµόσιου διαλόγου 
για τα νέα µέτρα να στηρίζεται σε πεποιθήσεις, υποκειµενικές απόψεις και 
εκτιµήσεις, προκαταλήψεις και παρανοήσεις. Οι απόψεις και προτάσεις 
δασκάλων, σχολικών συµβούλων και τέως επιθεωρητών,  όπως καταγράφονται 
µε επιστολές τους ή άρθρα τα οποία κατακλύζουν τον ειδικό τύπο και τις 
εφηµερίδες παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον και θα µπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείµενο ξεχωριστής εργασίας. Για παράδειγµα, σε σχέση µε 
τη διαφοροποίηση της βαθµολογικής κλίµακας παραθέτουµε την πρόταση τέως 
επιθεωρητή ο οποίος ζητά την κατάργηση της κλίµακας Α, Β,  Γ : "έπρεπε να 
περιλαµβάνει τουλάχιστο τα γράµµατα Α, Β, Γ, ∆ και Ε µε τη δυνατότητα 
τροποποιήσεως τους µε ένα συν ή πλην σηµείο, που θα ανέβαζε την κλίµακα 
στο 15" (!) (∆ηµητρίου, Π., 1985:45 και 1992:16).  

Ο δηµόσιος διάλογος, ο οποίος αρχίζει στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 
και κορυφώνεται µετά από τα µέτρα του 1986, για την ουσιαστική κατάργηση 
και των γραµµατικών βαθµών διεξάγεται συχνά σε ένα "εύφλεκτο κλίµα" και 
"µακριά από κάθε επιστηµονική νηφαλιότητα" (Χιωτάκης, Στ., 1993:8). 
Χαρακτηρίζεται από έντονες αντιπαραθέσεις µεταξύ δασκάλων, γονέων, 
παιδαγωγών, σχολικών συµβούλων, διανοουµένων, δηµοσιογράφων και 
δηµοσιολόγων, οι οποίες καταγράφονται στον ειδικό αλλά και ηµερήσιο ή 
περιοδικό τύπο, διαµορφώνοντας δυο αντίπαλα "στρατόπεδα". Από τη µια 
πλευρά βρίσκονται οι υποστηρικτές της βαθµολογίας, οι οποίοι ζητούν την 
επαναφορά των βαθµών στο σχολείο (βλ. ενδεικτικά: Αντωνίου, Γ., 1991:275, 
Αλεξόπουλος, ∆., 1989:75, ∆ηµητρίου, Π., 1985:45, Ευθυµιάδου-
Παπασταύρου, Σ., 1992:60, Θεοδωρίδης, Β., 1991:75, Κοτσιπετσίδης, Γ., 
1988:23κ.κ., Κούρταλης, Ν., 1992:79, Κυριαζόπουλος, Γ., 1988:11 κ.κ., 
Λιόλιος, Ν., 1985:276, Μπίντας, Χρ., 1988, Νέτας, Β., 1986:9, Σακκάς, Β., 
1994:200, Σπυρόπουλος, Κ., 1988:35, Τερζής, ∆., 1992:392, Τσόγκας, Σπ., 
1988:35, Ζαχαριάδου-∆ουδουλιάκη, Ε., 1992:62).  



Από την άλλη είναι εκείνοι που υποστηρίζουν την κατάργηση των 
βαθµών, αν και από διαφορετικές συχνά αφετηρίες (βλ. Κανακάκης, Η., 
1987:29, Πλιουµπής, Κ., 1988:35, Μουριάδου, Φ., 1988:19, Ντρέγκας, Ν., 
1984:140, Παπαλεωνίδα, Γ./κ.ά., 1990:83, Ανθόπουλος, Κ., 1990α:185/186, 
Σουγλές, Γ., 1991:271, Τελόπουλος, Θ., 1992:90, Φυκάρης, Ι., 1992:163, 
Χαζηδηµητρίου, Φ., 1992:10). Φυσικά δεν απουσιάζουν και οι ενδιάµεσες ή 
εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στον συνδυασµό βαθµών και 
σχολίων µε αναφορές στην προσπάθεια του µαθητή και σε άλλους τοµείς 
µάθησης εκτός του γνωστικού (βλ. Αρναούτης, Ν., 1989:35, Λιόλιος, Ν., 
1985:276, Φίντης, Θ., 1984:163, Αποστολάκης, Ν., 1992:216κ.κ.). 

Πρέπει να διευκρινίσουµε εξ αρχής, ότι η κριτική που ασκήθηκε κατά 
των νέων µέτρων στηρίχτηκε -παρά την επιµονή ορισµένων περί του 
αντιθέτου- σε µια ρεαλιστική βάση: την ουσιαστική κατάργηση των βαθµών µε 
τις συµπληρωµατικές ρυθµίσεις του 1986. Η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στο 
γεγονός ότι ούτε στις εργασίες των µαθητών, ούτε και στους τίτλους προόδου 
και σπουδών που έπαιρναν οι µαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς 
αναγράφονταν βαθµοί, ενώ οι γονείς δεν παρελάµβαναν πια ούτε τριµηνιαίους 
"ελέγχους". Οι βαθµοί δηλαδή καταχωρούνταν µόνο στα βιβλία του σχολείου 
και µε τον τρόπο αυτό είχαν ουσιαστικά αχρηστευτεί.  

Φυσικά και εδώ, όπως έγινε και σε πολλές χώρες της Ευρώπης, 
επιστρατεύθηκε από τους υποστηρικτές της βαθµολογίας το γνωστο 
επιχείρηµα της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας των βαθµών (βλ. κεφ.1.3.3.). 
Σύµφωνα µε τη συλλογιστική αυτή, οι µαθητές πρέπει να προετοιµάζονται ήδη 
από το ∆ηµοτικό  Σχολείο για µια κοινωνία ανταγωνιστική και ατοµικιστική, η 
οποία βαθµολογεί τους πάντες: "ο κόσµος µας δεν είναι παράδεισος. Για ποιο 
λόγο πρέπει να είναι παράδεισος το σχολείο;" (Θεοδωρίδης, Β., 1991:82). 
Εξάλλου, αφού στη Μέση εκπαίδευση οι βαθµοί κατέχουν κυρίαρχο ρόλο, 
γιατί να µη προετοιµάζονται τα παιδιά ήδη από το ∆ηµοτικό Σχολείο για την 
επικείµενη κατάσταση;  (βλ. Κυνηγός, Μ., 1985:14). Η επιχειρηµατολογία 
αυτή εκφράζεται ενίοτε µε δραµατικό τρόπο: "Αυτό το απληροφόρητο, ανίδεο 
και αθώο παιδί που δε θέλουµε τάχα να το βάλουµε στην λογική του 
ανταγωνισµού σε δυο - τρία χρόνια θα πέσει άοπλο συναισθηµατικά, γυµνό 
στο κυνήγι των βαθµών, θα µετράει πόντους, θα µαζεύει µόρια από την πρώτη 
Λυκείου για τις γενικές εξετάσεις" (Γεωργουσόπουλος, Κ., εφηµ. "Τα Νέα", 
23-9-86, βλ. και Νέτας, Β., 1986:9). 

Οι παραπάνω αντιλήψεις στηρίζονται σε µια στρεβλή αντίληψη της 
αρχής της πραγµατικότητας, σύµφωνα µε την οποία το σχολείο πρέπει να 
προετοιµάζει το παιδί για τον πραγµατικό κόσµο, στον οποίο θα ζήσει, και να 



το εξοικειώνει µε τον κοινωνικό ανταγωνισµό. Μια τέτοια όµως λογική στερεί 
από το σχολείο τη δυνατότητα να συµβάλλει µέσω της αγωγής στην αλλαγή 
και βελτίωση της κοινωνικής πραγµατικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται συχνά 
ως απάνθρωπη (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1995:434). Εξάλλου, ας µην ξεχνούµε 
και τις αρνητικές επιδράσεις από τον άκρατο σχολικό ανταγωνισµό που 
υποθάλπουν οι βαθµοί και οι εξετάσεις και ιδιαίτερα σε µια ευαίσθητη ηλικία, 
όπως στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. Βουγιούκας, Κ., 1997:77). 

Ένα δεύτερο σηµείο της κριτικής για την για την ουσιαστική  κατάργηση 
των βαθµών (Α,Β,Γ) σχετίζεται µε τις επιπτώσεις της κατάργησης στο 
πρόβληµα των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Από τη µια µεριά υποστηρίζεται η 
άποψη ότι ακριβώς επειδή "η σφραγίδα της ανικανότητας και µάλιστα στα 
πρώτα σχολικά βήµατα καθορίζει το σχολικό µέλλον [...] θα µείωνε σηµαντικά 
την ανισότητα η πλήρης κατάργηση της βαθµολογίας στο δηµοτικό" 
(Φραγκουδάκη, Α., 1985:211).  

Ακριβώς την αντίθετη άποψη εκφράζει η Μ. Ηλιού, υποστηρίζοντας ότι 
αυτοί που τελικά "πλήττονται" από την κατάργηση των βαθµών είναι οι 
λιγότερο προνοµιούχοι µαθητές, αφού "δεν έχει τονιστεί αρκετά στη χώρα µας 
ότι εκδηµοκρατισµός στην εκπαίδευση σηµαίνει ποιότητα σπουδών µε 
παράλληλη εξατοµίκευση της διδασκαλίας και διαφοροποίηση των 
προγραµµάτων" (Ηλιού, Μ., 1991:59). Ωστόσο, η συγγραφέας δεν διευκρινίζει 
µε ποιο τρόπο "πλήττονται" οι λιγότερο προνοµιούχοι µαθητές. Παρόµοιες 
άποψεις εκφράζει και ο Ι. Πυργιωτάκης, ο οποίος αν και αποδέχεται ότι η 
κατάργηση εξετάσεων, απόρριψης και βαθµών αποτελεί "µια ευρύτερη βάση 
για εκδηµοκρατισµό και βελτίωση της σχολικής ζωής" (Pirgiotakis, J., 
1988:118), εντούτοις υποστηρίζει ότι τα µέτρα αυτά όταν εφαρµόζονται "σε 
ένα ανταγωνιστικό σχολείο όπως το ελληνικό" και χωρίς τις ανάλογες αλλαγές 
στις εκπαιδευτικές συνθήκες, τότε επιφέρουν σηµαντικές αρνητικές 
επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τους µαθητές από κατώτερα κοινωνικά στρώµατα 
(ό.π., σ.152). Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, οι µαθητές αυτοί µαθαίνουν 
λιγότερο, αφού δεν φέρνουν κακούς βαθµούς στο σπίτι µε αποτέλεσµα οι 
γονείς να εφησυχάζουν και να περιορίζουν ακόµη περισσότερο την επαφή τους 
µε το σχολείο (ό.π.). 

Άλλοι συγγραφείς θεωρούν ότι τα µέτρα της κατάργησης των βαθµών σε 
συνδυασµό µε την κατάργηση της στασιµότητας, η οποία είχε προηγηθεί, 
κρύβουν "µια 'λογική' υποβάθµισης της µάθησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο" 
(Αβδάλη, A., 1989:80) και οδηγούν σε "µια µορφή αναγκαστικής ισότητας 
προς τα κάτω" (Κοτσιπετσίδης, Γ., 1988:23).  Αυτή η "διευκόλυνση και 
ισοπέδωση προς τα κάτω -σύµφωνα µε την Μ. Ηλιού- είναι δρόµος πέρα για 



πέρα αντιδηµοκρατικός" (Ηλιού, M., 1991:59). Από µια άλλη σκοπιά γίνεται 
λόγος για "ορυµαγδό ασυνάρτητων µέτρων", τα οποία µε επίκεντρο την 
κατάργηση της βαθµολογίας -που θεωρήθηκε ως "η εισαγωγή του 
σοσιαλιστικού ιδεώδους στο σχολείο"-, οδήγησαν στην "εκτόξευση" του 
λειτουργικού αναλφαβητισµού των αποφοίτων του ∆ηµοτικού Σχολείου στο 
36% (Ευθυµίου, Π., εφηµ. "Το Βήµα", 28-2-1988:9).  

Αναφορικά µε τις παραπάνω επικρίσεις της κατάργησης της βαθµολογίας 
και τις εκκλήσεις για την επαναφορά της στο ∆ηµοτικό Σχολείο, πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι αρκετά σηµεία της κριτικής, αν και στηρίζονται σε µια 
ρεαλιστική βάση, καταλήγουν σε άστοχες γενικεύσεις και αφορισµούς. Από 
παιδαγωγική σκοπιά, η κατάργηση της βαθµολογίας και των εξετάσεων 
αποτελεί µια βασική προϋπόθεση για αποτελεσµατική µάθηση και βελτίωση 
του κλίµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Βέβαια, η κατάργηση από µόνη της δεν 
λύνει τα προβλήµατα, ιδίως αν δεν αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Με αυτή 
την έννοια αποτελεί µια αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για τη βελτίωση 
της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης. Ως προς το σηµείο αυτό είναι 
δικαιολογηµένες οι αντιδράσεις. Το γεγονός όµως, ότι δεν προωθήθηκαν 
παράλληλα υποστηρικτικά µέτρα για τους αδύνατους µαθητές (π.χ. ενισχυτική 
διδασκαλία) και αλλαγές στις συνθήκες και µεθόδους διδασκαλίας (π.χ. 
διαφοροποίηση, εξατοµίκευση), στη διάγνωση αδυναµιών µάθησης µέσω της 
αξιολόγησης και στην ενίσχυση του παιδαγωγικού και διδακτικού ρόλου του 
δασκάλου, δεν σηµαίνει ότι θα έπρεπε να επανέλθουν οι βαθµοί στο σχολείο, 
αλλά έστω και εκ των υστέρων να δροµολογηθούν τα απαραίτητα εκείνα 
υποστηρικτικά µέτρα που βελτιώνουν τη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης 
στο σύνολό της και λειτουργούν ενισχυτικά για όλους τους µαθητές.  

Ορισµένοι συγγραφείς αν και εµφανίζονται ως υποστηρικτές της 
κατάργησης των βαθµών γενικά και αόριστα, αν και θεωρούν τους βαθµούς ως 
ένα "αντιδηµοκρατικό τρόπο αξιολόγησης", εντούτοις, όταν αναφέρονται στη 
συγκεκριµένη περίπτωση του ελληνικού σχολείου, "καταδικάζουν" το µέτρο 
µε το επιχείρηµα ότι οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές, δεν λαµβάνονται 
παράλληλα υποστηρικτά µέτρα, κ.ά. Αντί δηλαδή να υποστηρίξουν το µέτρο  -
αν πράγµατι πιστεύουν σε αυτό- και να προτείνουν όλα εκείνα τα παράλληλα 
υποστηρικτικά µέτρα που θεωρούν απαραίτητα για την επιτυχή εφαρµογή του, 
προτιµούν την επιστροφή στην παλιά τάξη πραγµάτων. Ίσως επειδή αυτός 
είναι ο εύκολος δρόµος.  

Ενδεχοµένως για τους λόγους αυτούς από παιδαγωγική άποψη η σχετική 
συζήτηση επικεντρώθηκε, όχι στην αξιολόγηση του µαθητή ως εκπαιδευτική 
διαδικασία που περιλαµβάνει τον καθορισµό κριτηρίων µε βάση τα οποία θα 



αξιολογήσουµε, ούτε στον τρόπο µε τον οποίο παρατηρείται και διαπιστώνεται 
η πρόοδος του µαθητή, αλλά κυρίως στον τρόπο µε τον οποίο ανακοινώνεται η 
αξιολόγηση του δασκάλου σε γονείς και µαθητές. Θέµατα τα οποία 
αναφέρονται ακροθιγώς σε λίγες µόνο γραµµές στις οδηγίες του Υπουργείου 
Παιδείας, όπως για παράδειγµα η νόρµα αναφοράς που χρησιµοποιεί ο 
δάσκαλος κατά την αξιολόγηση, οι τοµείς και τα κριτήρια µε τα οποία 
αξιολογεί ο δάσκαλος, η αυτοαξιολόγηση των µαθητών, οι τρόποι 
παρατήρησης και καταγραφής της προόδου των µαθητών, η προώθηση και 
αξιολόγηση της κοινωνικής µάθησης, τα "επαναληπτικά µαθήµατα" και τα 
"κριτήρια αξιολόγησης", όλα αυτά απασχόλησαν τη σχετική συζήτηση και 
κριτική από ελάχιστα έως καθόλου. Η "κορυφή του παγόβουνου", δηλαδή οι 
βαθµοί ταυτισµένοι µε την όλη διαδικασία αξιολόγησης στη σχολική τάξη, 
µονοπώλησαν το ενδιαφέρον της συζήτησης, και η κατάργησή τους θεωρήθηκε 
από πολλούς ως η κατακλείδα όλων των "δεινών" του ελληνικού σχολείου. 
Ωστόσο, η συχνή επίκληση των προβληµάτων αυτών και η συσχέτισή τους µε 
την κατάργηση των βαθµών, δεν στηρίζονται σε σχετικές έρευνες ή σε 
προγράµµατα αξιολόγησης των νέων µέτρων, αλλά αντανακλούν απόψεις και 
περιγραφές της εκπαιδευτικής πραγµατικότητας που η γενίκευση και η 
εγκυρότητα τους πρέπει να θεωρείται κατ΄ αρχήν αµφισβητήσιµη.  

Στις επικρίσεις που συνοπτικά παρουσιάσαµε υπολανθάνουν δύο 
διαφορετικές γενικότερες αντιλήψεις. Από τη µια η επίκληση και υπεράσπιση 
των εξωτερικών κινήτρων µάθησης, µε βάση το επιχείρηµα ότι στο σχολείο 
ούτως ή άλλως δεν καλλιεργούνται τα εσωτερικά κίνητρα και από την άλλη η 
ταύτιση των όρων βαθµολογία και αξιολόγηση. Ως προς το πρώτο σηµείο 
έχουµε ήδη αναφερθεί διεξοδικά σε άλλο σηµείο της εργασίας (βλ. 
κεφ.1.5.1.3.). Όσον αφορά στη δεύτερη διαπίστωση, πρέπει να 
υπογραµµίσουµε ότι οι δύο αυτοί όροι µολονότι διαφοροποιούνται στην 
επιστηµονική βιβλιογραφία, εντούτοις στην ελληνική εκπαιδευτική 
πραγµατικότητα κατά κανόνα ταυτίζονται. Κατά συνέπεια, κατάργηση της 
βαθµολογίας για ορισµένους σηµαίνει και κατάργηση της αξιολόγησης. Αν και 
αυτό δεν είναι διόλου ορθό από παιδαγωγική άποψη, ωστόσο η 
παρατηρούµενη ταύτιση των όρων είναι κατανοητή για τα εκπαιδευτικά µας 
πράγµατα. Η κατάργηση των βαθµών στο ελληνικό σχολείο δεν συνοδεύτηκε 
από ένα διαφορετικό, εναλλακτικό τρόπο ανακοίνωσης της επίδοσης, ούτε 
επιδιώχθηκε µια διαφορετικού είδους επαφή και συνεργασία µεταξύ δασκάλων 
και γονέων, µέσα από κάποια επιµόρφωση των πρώτων. ∆εν προωθήθηκαν 
µέτρα για την ενίσχυση των αδύνατων µαθητών ούτε έγιναν ουσιαστικές 
προσπάθειες να διαφοροποιηθεί η διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης παρά 



τις υποσχέσεις της πολιτείας περί του αντιθέτου. Ως προς το σηµείο αυτό, οι 
ευθύνες της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι µεγάλες (βλ. κεφ. 3.1.2.).  

Όσον αφορά τέλος το συχνά προβαλλόµενο επιχείρηµα περί ισοπέδωσης 
και απουσίας περιθωρίων για τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων και κλίσεων των µαθητών, το επιχείρηµα αυτό µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί και αντίστροφα: Τόσο οι βαθµοί όσο και ο παρεπόµενος 
ανταγωνισµός παρεµποδίζουν τη δηµιουργία παιδαγωγικής ατµόσφαιρας στην 
τάξη, λειτουργούν ανασταλτικά στην επιδίωξη  διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας και περιορίζουν τις δυνατότητες για διαφοροποιηµένη ανάπτυξη 
των ιδιαίτερων κλίσεων και ικανοτήτων του µαθητή (βλ. Καψάλης, Α., 
1993:18 και διεξοδικότερα στο κεφ.2.7.). 

 
 
 
 

 
 
3.2.4.3. Οι στάσεις των δασκάλων απέναντι στα νέα µέτρα 

 
Οι σχετικές εγκύκλιοι και οι οδηγίες για τα νέα µέτρα µάλλόν δεν 

µπόρεσαν να αντισταθµίσουν συνήθειες και παγιωµένες πρακτικές χρόνων. 
Αυτό εµφανίζεται τόσο στην πολεµική του µέτρου της κατάργησης των 
βαθµών από πολλές και διαφορετικές πλευρές, όσο και στη στάση που 
τήρησαν οι δάσκαλοι. 

Από σχετική έρευνα η οποία µεταξύ άλλων κατέγραψε τις απόψεις και 
στάσεις εκατό (100) δασκάλων για την αξιολόγηση του µαθητή διαπιστώνεται 
ότι 35% των δασκάλων τάσσονται υπέρ της αριθµητικής βαθµολογίας, 53%  
είναι υπέρ της γραµµατικής κλίµακας, ενώ κατά της βαθµολογίας και κατά 
οποιασδήποτε µορφής αξιολόγησης των µαθητών τάσσεται ένα 5% των 
ερωτηθέντων (Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 1991:219). Τα 
ποσοστά αυτά επιβεβαιώνονται και από άλλη έρευνα, η οποία έγινε το 1987 σε 
369 δασκάλους του ∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. Βάµβουκας, Μ./ Τρούλης, Γ., 
1993:219-221).  

Τα επιχειρήµατα των δασκάλων που υποστηρίζουν την αριθµητική 
βαθµολογία επικεντρώνονται στην παρωθητική λειτουργία του βαθµού, στην 
δηµιουργία άµιλλας στην τάξη, στην δυνατότητα επιβολής του δασκάλου σε 
µαθητές αλλά και γονείς και στην επιβράβευση των καλών µαθητών (βλ. 
Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-Τσερούλη, Φ., ό.π., σ.220/221). Αντιθέτως, τα 
επιχειρήµατα των δασκάλων που αρνούνται και την αριθµητική και την 



γραµµατική βαθµολογία περιστρέφονται κυρίως γύρω από τα γνωστά 
προβλήµατα της βαθµοθηρίας, του ανταγωνισµού και των διακρίσεων (ό.π., 
σ.223). 

Παρά την εµπειρικά διαπιστωµένη προτίµηση της πλειοψηφίας των 
δασκάλων στην γραµµατική κλίµακα, ο τρόπος µε τον οποίο την 
χρησιµοποίησαν στην πράξη οδήγησε τελικά στην αυτοκατάργησή της. Από τη 
στιγµή που σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας δεν έµπαιναν 
βαθµοί ούτε στις εργασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης, ούτε στα ενδεικτικά 
και τα απολυτήρια9, αλλά µόνο στα επίσηµα βιβλία του σχολείου, οι δάσκαλοι 
έδιναν στην πλειοψηφία των µαθητών τον βαθµό Α. Σε µια πρώτη υποτυπώδη 
διερεύνηση του θέµατος, η οποία έγινε στις τρεις πρώτες τάξεις δύο 
∆ηµοτικών Σχολείων, διαπιστώθηκε ότι κατά την επίσηµη -τυπική-βαθµολογία 
το ποσοστό των µαθητών που παίρνουν τον βαθµό Α κυµαίνεται από 73,5% 
έως 96,6%, ενώ το ποσοστό της κατηγορίας Γ είναι από 0,8% έως 6,3%  
(Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., 1994:107). Η τάση αυτή να αποφεύγεται ο βαθµός Γ 
και να εντάσσεται η πλειοψηφία των µαθητών στην κατηγορία "Α" 
διαπιστώθηκε από την ίδια ερευνήτρια και σε εθνικό επίπεδο (ό.π., σ.108/109).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και µια µεταγενέστερη έρευνα της ίδιας 
ερευνήτριας σε 19 σχολεία της Αττικής, στην οποία διερευνήθηκαν οι λόγοι 
που οδηγούν τους δασκάλους να αποφεύγουν τον βαθµό Γ και να παίρνει η 
πλειοψηφία των µαθητών Α. (Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., 1994:123 κ.κ.). Από τους 
120 δασκάλους που ρωτήθηκαν µε ειδικό ερωτηµατολόγιο, ένα µεγάλο 
ποσοστό (40%) ανέφερε ότι αποφεύγουν την κατηγορία Γ, ώστε να µη 
δηµιουργηθούν "ψυχικά τραύµατα" στους µαθητές και να µην έχουν µια 
"ταµπέλα" που θα τους ακολουθεί αργότερα παντού (ό.π., σ.123). Άλλοι λόγοι 
που προβλήθηκαν από τους δασκάλους ως αιτία της αποφυγής του βαθµού Γ 
και της συσσώρευσης στην κατηγορία Α ήταν: 

• λόγοι αντικειµενικοί: αυτή είναι η πραγµατική εικόνα του σηµερινού 
σχολείου (25%),  

• λόγοι υποκειµενικοί:  είτε γιατί ο δάσκαλος είναι "επιεικής", είτε γιατί 
θέλει να αποφύγει τη σύγκρουση µε τους γονείς, είτε για να εµφανιστεί ως 
"άξιος" δάσκαλος µέσα από την καλή εικόνα της τάξης του (11%),  

• ανεπαρκής ενηµέρωση των δασκάλων για την αλλαγή του συστήµατος 
βαθµολογίας (22%) 

                                           
9Προβλήµατα δηµιουργήθηκαν επίσης κατά τη διαδικασία ορισµού σηµαιοφόρου και παραστατών 
µετά από κλήρωση λόγω της συσσώρευσης πολλών µαθητών στον βαθµό Α (βλ. "Σχόλια και 
Απόψεις", Περ."Τα Εκπαιδευτικά", 1987-88, σ.3). 



• η βαθµολογία είναι καθαρά τυπική και για αυτό ο δάσκαλος δεν είναι 
ανάγκη να χρησιµοποιεί τον βαθµό Γ (ό.π.). 

Ως προς τη γενικότερη στάση των δασκάλων απέναντι στα νέα µέτρα -αν 
και δεν υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα- καταγράφεται συχνά στη σχετική 
αρθρογραφία της εποχής η ύπαρξη µιας παθητικής ή αρνητικής διάθεσης 
πολλών δασκάλων. Με το αιτιολογικό ότι οι οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας 
δεν επιτρέπουν την βαθµολόγηση των µαθητικών εργασιών πολλοί δάσκαλοι 
αδιαφορούν και δεν διορθώνουν τις εργασίες αυτές (βλ. Τσακαλίδης, Α., 
1995:130 και Βουγιούκας, Α., 1989:100). Αναφέρεται επίσης το γεγονός, ότι 
πολλοί δάσκαλοι επιλέγουν και χρησιµοποιούν διάφορους συµβολισµούς (π.χ. 
αστεράκια), ή λεκτικούς βαθµούς (π.χ. Άριστα, Πολύ Καλά, Καλά κ.λ.π.) ή 
ακόµη και την αριθµητική βαθµολογία -αφού προηγουµένως είχαν 
συµφωνήσει µε τους γονείς-, προκειµένου "να παρωθούν τους µαθητές στη 
µελέτη" (Αβδάλη, 1989:80 βλ. και Φρειδερίκου, Α./ Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 
1991:222). Οι δάσκαλοι δηλαδή συνεχίζουν να κατατάσσουν τους µαθητές σε 
"καλούς", "µέτριους" και "αδύνατους" γεγονός που ενδυναµώνεται από την 
επιµονή στην µετωπική διδασκαλία µε αποτέλέσµα τα κενά που έχουν οι 
αδύνατοι µαθητές να συσσωρεύονται από τάξη σε τάξη και τελικά "όλοι οι 
µαθητές να φοιτούν πράγµατι στο ∆ηµοτικό και να παίρνουν το σχετικό 
πιστοποιητικό, το οποίο όµως δεν επικυρώνει στην ουσία την επαρκή µάθηση 
αλλά µόνο την τακτική φοίτηση" (Παπαναούµ-Τζίκα, Ζ., 1985:51). 

Οι παραπάνω στάσεις των δασκάλων ερµηνεύονται από το γεγονός ότι οι 
ίδιοι ήταν εθισµένοι για πολλά χρόνια ως µαθητές, σπουδαστές και 
διδάσκοντες στις εξετάσεις, στον έλεγχο, στην βαθµολογία, στην επιβολή 
µέσω της απειλής των κακών βαθµών ή της απόρριψης και ξαφνικά 
αισθάνθηκαν "σα στρατιώτες που τους πήραν τα όπλα" (Κυνηγός, Μ, 
1985:14). Επιπλέον, από διαφορετικές πλευρές επισηµαίνεται και η έντονη 
πίεση των γονέων, οι οποίοι συνέχιζαν να "ζητούν επίµονα να µάθουν τι 
βαθµός είναι το Α ή το Β ή το Γ" (Λιόλιος, Ν., 1985:278, πρβλ. Φρειδερίκου, 
Α./ Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 1991:222). 

 
 

3.2.4.4. Οι θέσεις της ∆.Ο.Ε 
 
Κατά την πρώτη κυβερνητική περίοδο 1981-85 οι οργανωµένοι φορείς 

των εκπαιδευτικών στήριξαν σε µεγάλο βαθµό τις θεσµικές µεταβολές, πολλές 
από τις οποίες είχαν οι ίδιοι διεκδικήσει στο παρελθόν, όπως για παράδειγµα η 
κατάργηση των επιθεωρητών, η ανωτατοποίηση της βασικής κατάρτισης των 



δασκάλων και νηπιαγωγών και η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραµµάτων 
και των σχολικών βιβλίων. Ωστόσο, είναι αξιοσηµείωτο, ότι από τις θέσεις των 
φορέων των εκπαιδευτικών απουσιάζει εντελώς το αίτηµα για κατάργηση της 
βαθµολογίας, τόσο κατά την περίοδο που εξετάζουµε, όσο και κατά τη 
δεκαετία του ΄70. Η υιοθέτηση προωθηµένων παιδαγωγικών πρακτικών από το 
Υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αιφνιδιάζει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, 
οι οποίες ανέτοιµες και µέσα στο κλίµα διεκδίκησης οικονοµικών κυρίως 
αιτηµάτων κατά τη δεύτερη κυβερνητική περίοδο 1985-89, θα αντιδράσουν 
συνολικά µε συντηρητικές θέσεις. 

Οι θέσεις του συνδικαλιστικού οργάνου των δασκάλων παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, στον βαθµό που προβάλλουν την αριθµητική 
βαθµολογία ως σηµαντικό παιδαγωγικό (!) µέσο για τον δάσκαλο. Πιο 
συγκεκριµένα, η κατάργηση των βαθµών σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα µέτρα 
αποτελεί -σύµφωνα µε την ∆.Ο.Ε.- µια επιλογή "εκείνων των προνοµιούχων 
που µόνο τη µόρφωση του λαού δεν θέλουν", αλλά "ενδιαφέρονται και 
επιδιώκουν τη δηµιουργία µιας µικρής ελίτ, µε υψηλή ειδίκευση, ενώ θέλουν 
όλη τη µεγάλη µάζα των εργαζοµένων να είναι ανειδίκευτη και 
µισοµορφωµένη" (∆ιδασκαλικό Βήµα, φ.990, 1987:28). Η βαθµολογία είναι 
"συστατικό στοιχείο της διδακτικής και παιδαγωγικής πράξης", θεωρείται "ένα 
από τα σηµαντικά παιδαγωγικά µέσα στα χέρια του εκπαιδευτικού"  και 
αποτελεί "κίνητρο για την καλλιέργεια της αγάπης για τη γνώση και τη µελέτη" 
(ό.π., οι υπογραµµίσεις δικές µας). Κατά συνέπεια, τα όποια µειονεκτήµατά  
της βαθµολογίας (βαθµοθηρία, υποκειµενισµός, µέσο τιµωρίας, κ.α.) "καθόλου 
δεν πρέπει να µας οδηγήσουν στην κατάργησή της" (∆ιδασκαλικό Βήµα, φ.990, 
1987:28, υπογραµµίσεις δικές µας). Η οριστική θέση της ∆.Ο.Ε. όπως αυτή 
διαµορφώθηκε µετά από αποφάσεις της 56ης και 57ης Γ.Σ. είναι να υπάρχει 
βαθµολογία και µάλιστα "σε διευρυµένη κλίµακα", να διορθώνονται τα λάθη 
στις γραπτές εργασίες και να δίνεται στους µαθητές εργασία για το σπίτι µε 
µέτρο (∆ιδασκαλικό Βήµα, έκτακτη έκδοση, 1987:7, πρβλ. ∆ιδασκαλικό Βήµα, 
φ.1004, 1988:57 και ∆ιδασκαλικό Βήµα, φ.999, 1988:6).  

Η αρνητική στάση της ∆.Ο.Ε. για τον νέο τρόπο διόρθωσης των λαθών 
στις γραπτές εργασίες των µαθητών ενδεχοµένως να οφείλεται στην στρεβλή 
κατανόηση του µέτρου από πολλούς δασκάλους, οι οποίοι εµφανίστηκαν να 
αγνοούν τις  γραπτές εργασίες, µε το πρόσχηµα ότι καταργήθηκε η διόρθωσή 
τους (βλ. Βουγιούκας, Α., 1989:100). Προβληµατίζει πάντως η συχνή χρήση 
του όρου "κατάργηση" για πολλά νέα µέτρα. Έτσι, η κατάργηση της 
βαθµολογίας εµφανίζεται ως κατάργηση της αξιολόγησης στο σχολείο, η 
ελάττωση των κατ΄ οίκον εργασιών θεωρείται ως "κατάργηση της δουλειάς 



στο σπίτι" (Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-Τσερούλη, Φ., 1991:138),  η 
διαφορετική αντιµετώπιση της διόρθωσης των σχολικών εργασιών 
εκλαµβάνεται ως κατάργηση κάθε διόρθωσης, η διαφορετική προσέγγιση των 
γραµµατικών φαινοµένων θεωρείται ως κατάργηση της Γραµµατικής κ.λπ. 
Ίσως η πολύ διαδεδοµένη και παλιά ταύτιση των όρων βαθµολογία και 
αξιολόγηση να οδήγησε πολλούς στην άποψη ότι κάθε είδους αξιολόγηση 
καταργήθηκε, άρα και η διόρθωση των εργασιών στην τάξη, οι κατ΄ οίκον 
εργασίες, η γραµµατική κ.λ.π. Ενδεχοµένως, η τάση αυτή να εκπορεύεται από 
τον Τύπο της εποχής, κυρίως τον αντιπολιτευόµενο, ο οποίος µε πηχιαίους 
τίτλους "χαιρέτησε" και γενικά αντιµετώπισε τα νέα µέτρα ως ισοπεδωτικά και 
καταστροφικά για την µάθηση στο σχολείο.  

Ως προς τη θετικότατη στάση της ∆ΟΕ απέναντι στην αριθµητική 
βαθµολογία πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι οι θέσεις της και τα επιχειρήµατά 
της εκφράζουν µια συντηρητική, παραδοσιακή παιδαγωγική αντίληψη η οποία 
πόρρω απέχει από τα επιστηµονικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, η θέση της 
∆ΟΕ ότι η αριθµητική βαθµολογία αποτελεί "κίνητρο για την καλλιέργεια της 
αγάπης για τη γνώση και τη µελέτη" δεν εκφράζεται σήµερα ούτε από τους πιο 
ακραιφνείς υποστηρικτές των βαθµών.  

 
 
 

3.2.4.5. Οι θέσεις των γονέων 
 
 Μετά από την ουσιαστική κατάργηση των βαθµών εµφανίστηκε έντονα 

η κατανοητή ανάγκη των γονέων να έχουν στα χέρια τους µια συστηµατική και 
συγκεκριµένη µορφή επανατροφοδότησης και επιβεβαίωσης της προσπάθειας 
και επίδοσης των παιδιών τους στο σχολείο. Μολονότι η  βαθµολογία αποτελεί 
ένα αµφιλεγόµενο τρόπο αξιολόγησης, όταν η κατάργησή της δεν συνοδεύεται 
από την αντικατάστασή της µε άλλο, προσφορότερο, τρόπο αξιολόγησης, τότε 
είναι αναµενόµενο να υπάρξουν αντιδράσεις και από την πλευρά των γονέων. 
Η κατάργηση της βαθµολογίας και µόνο, λύνει µερικά προβλήµατα, αλλά 
δηµιουργεί καινούργια.  

Η αντιµετώπιση του προβλήµατος της ενηµέρωσης των γονέων 
εξαντλείται εκ µέρους της πολιτείας σε µια απλή παραίνεση προς τον δάσκαλο 
να κρατάει σηµειώσεις από τις παρατηρήσεις του στην τάξη και µε βάση αυτές 
να ενηµερώνει τους γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και για "άλλες 
πλευρές του σχολικού τους προφίλ" (Βουγιούκας, 1989:101). 



Στο σηµείο αυτό ακριβώς, δηλαδή στην απουσία συγκεκριµένου τρόπου 
πληροφόρησης των γονέων, επικεντρώνει την επιχειρηµατολογία της και η 
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) δια 
στόµατος της προέδρου της Σκαµπά: "Θα παλέψουµε για την επαναφορά της 
αξιολόγησης στο δηµοτικό. Με το υπάρχον σύστηµα αξιολόγησης κόβεται η 
επιβράβευση και ξεκόβεται ο γονιός από το σχολείο" (εφηµ. "ΤΑ ΝΕΑ", 
22/10/1986). Στη διατύπωση αυτή εµφανίζεται για µια ακόµη φορά η γνώριµη 
ταύτιση των όρων αξιολόγηση και βαθµολογία.  Το αίτηµα για επαναφορά της 
αξιολόγησης στο σχολείο εννοεί την αριθµητική βαθµολογία. Η θέση δηλαδή 
του συνδικαλιστικού φορέα των γονέων είναι να επανέλθει η αριθµητική 
βαθµολογία (1-10), προκειµένου να ενηµερώνονται µε αυτό τον τρόπο οι 
γονείς για την πρόοδο των παιδιών τους και να επιβραβεύονται οι καλοί 
µαθητές για τις επιτυχίες τους. 

Το πρόβληµα µε τους γονείς εµφανίζεται και στην έρευνα που αναφέραµε 
ήδη στο προηγούµενο κεφάλαιο και η οποία έγινε σε δείγµα εκατό (100) 
δασκάλων µε τη διαδικασία της συνέντευξης (Φρειδερίκου, Α./Φολέρου-
Τσερούλη, Φ., 1991). Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των δασκάλων στην έρευνα 
αυτή, οι γονείς εξακολουθούσαν να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην 
αριθµητική βαθµολογία, παρά το γεγονός ότι αυτή είχε καταργηθεί (ό.π., 
σ.191). Η εµµονή πολλών γονέων και κυρίως των καλών µαθητών στη 
βαθµολογία αποτελεί ένα πεδίο προστριβών και έντονων παρεµβάσεων στο 
διδακτικό έργο του δασκάλου (ό.π., σ.192). Η πίεση πολλών γονέων προς τον 
δάσκαλο να δίνει βαθµούς, η επίµονη απαίτηση για "µετάφραση" των 
γραµµατικών βαθµών σε αριθµητικούς, η σπουδή µε την οποία πολλές µητέρες 
ανοίγουν τις τσάντες των παιδιών τους στο σχολείο για να δουν τον βαθµό, οι 
στρατηγικές προσεταιρισµού του δασκάλου, το δέλεαρ πελατειακών σχέσεων 
ιδίως από γονείς υψηλών οικονοµικο -κοινωνικών στρωµάτων, ακόµη και οι 
απειλές αποτελούν, σύµφωνα µε του δασκάλους, φαινόµενα που δυσχεραίνουν 
τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών τους αλλά και το διδακτικό τους έργο 
γενικότερα (ό.π., σ.193). 

 
 
                                                                                                                                                    

3.2.5. Η συντηρητική στροφή (1990-93): επαναφορά των βαθµών 
 
Κατά την περίοδο 1990-93 καθιερώνεται δια νόµου το Εθνικό Σύστηµα 

Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης µε σκοπό την οργάνωση, 
ανάπτυξη και παροχή επαγγελµατικής κατάρτισης, εισάγεται ο θεσµός των 



Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης και διαµορφώνονται νέα κριτήρια 
για την επιλογή των Σχολικών Συµβούλων και των διοικητικών στελεχών της 
εκπαίδευσης (βλ. Σαΐτης, Χρ., 1997:111κ.κ.). 

Ωστόσο, το 1990 επιδιώκεται µια συντηρητική στροφή όσο αφορά την 
εσωτερική οργάνωση του σχολείου, η οποία εκφράζεται µε δύο Προεδρικά 
∆ιατάγµατα για την οργάνωση και λειτουργία του Γυµνασίου και του Λυκείου, 
καθώς και µε τη δηµοσιοποίηση πολυνοµοσχεδίου για την εκπαίδευση. Το όλο 
πνεύµα των νέων ρυθµίσεων διαπνέεται από "µια αντίληψη τιµωρητικής 
πειθάρχησης και συµµόρφωσης της σχολικής ζωής" (∆ούκας, Χρ., 1997:128). 
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από τις επιµέρους εξαγγελίες και προθέσεις του 
Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες προέβλεπαν µονάδες παιδαγωγικού ελέγχου 
για τον χαρακτηρισµό της συµπεριφοράς του µαθητή ("κοσµιωτάτη", 
"κοσµία", "επίµεµπτη"), θέµατα που αφορούσαν στην οµοιόµορφη αµφίεση 
των µαθητών για κάθε σχολείο, την εν γένει συµπεριφορά τους εκτός σχολείου, 
την ευπρεπή και απλή εµφάνιση, την καθηµερινή έπαρση και υποστολή της 
σηµαίας, τακτικούς εκκλησιασµούς, αλλά και την µετατροπή του σχολείου σε 
εξεταστικό κέντρο µε την αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης και την 
επαναφορά της στασιµότητας (βλ. επόµενα κεφάλαια). Επίµαχα σηµεία των 
προθέσεων του Υπουργείου Παιδείας ήταν επίσης η προανεγγελθείσα ίδρυση 
ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, η καθιέρωση συστήµατος αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών και η κατάργηση της επετηρίδας. 

Σύµφωνα µε το Π.∆. 390/1991 εισάγονται στο ∆ηµοτικό Σχολείο οι 
επαναληπτικές εξετάσεις τριµήνου και η αριθµητική βαθµολογία. Η τρίβαθµη 
γραµµατική κλίµακα Α, Β, Γ καταργείται. Στις τέσσερις µεγαλύτερες τάξεις 
επανέρχονται οι αριθµητικοί βαθµοί: "άριστα" (10), "πολύ καλά" (8-9), "καλά" 
(6-7), "σχεδόν καλά" (5), "ελλιπώς" (1-4) , ενώ στην πρώτη και τη δευτέρα 
τάξη εισάγεται η τετράβαθµη κλίµακα µε τα γράµµατα Α, Β, Γ και ∆. (βλ. Π.∆. 
390/1991). Εισάγεται επίσης ο διατοµικός και ο ενδοατοµικός βαθµός. Ο 
πρώτος αναφέρεται στις επιδόσεις του µαθητή ως προς τους στόχους του 
Αναλυτικού προγράµµατος και σε σύγκριση µε τους συµµαθητές του, ενώ ο 
δεύτερος προκύπτει από την προσπάθεια που κατέβαλε ο µαθητής σε σχέση µε 
τις δυνατότητες και ικανότητές του. Οι µαθητές παραλαµβάνουν κάθε τρίµηνο 
ελέγχους προόδου (ό.π.).  

Οι έντονες όµως αντιδράσεις απέναντι στα νέα µέτρα για την εκπαίδευση 
και οι µαθητικές εξεγέρσεις και καταλήψεις σε Γυµνάσια και Λύκεια -µε 
αποκορύφωµα τη δολοφονία του καθηγητή Ν. Τεµπονέρα στην Πάτρα-  είχαν 
ως αποτέλεσµα την παραίτηση του υπουργού Παιδείας  Β. 
Κοντογιαννόπουλου, την απόσυρση των ήδη δηµοσιευµένων Προεδρικών 



διαταγµάτων και την εγκατάλειψη της ιδέας να ιδρυθούν ιδιωτικά 
πανεπιστήµια και να καταργηθεί η επετηρίδα των εκπαιδευτικών. 

Μετά από την αποτυχία εφαρµογής των µέτρων, ο νέος υπουργός 
Παιδείας Γ. Σουφλιάς ξεκίνησε τον γνωστό "διάλογο µηδενικής βάσης" για την 
παιδεία (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1991) µέσα από ένα διαφορετικό επικοινωνιακό 
προφίλ, χωρίς τις ιδεολογικές εξάρσεις και υπερβολές του προκατόχου του. Σε 
αντίθεση µε τη διαδικασία εθνικού διαλόγου που επιχειρήθηκε την περιόδο 
1986-87 από τον τότε υπουργό Παιδείας Α. Τρίτση, αυτή τη φορά 
χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολογία, τα οποία δόθηκαν σε µαθητές, δασκάλους 
και γονείς. Στα ερωτηµατολόγια αυτά το ζήτηµα της αξιολόγησης κατείχε 
κεντρική θέση. Οι τελικές προτάσεις που διαµόρφωσε το υπουργείο για την 
αξιολόγηση στηρίχτηκαν σε µεγάλο βαθµό στα αποτελέσµατα του "εθνικού 
διαλόγου" για την Παιδεία και παρά τις αντιδράσεις καθιερώθηκαν τελικά σε 
∆ηµοτικό και Γυµνάσιο (βλ. ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1991α:57 κ.κ., βλ. και 
Μαυρογιώργος, Γ., 1993:17 κ.κ.).  

Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια, 6 
στους 10 διδάσκοντες και γονείς τάσσονται υπέρ των γραπτών εξετάσεων στο 
∆ηµοτικό Σχολείο και πάνω από 7 στους 10 υπέρ της αριθµητικής 
βαθµολογίας. Κατά του µέτρου της ακώλυτης προαγωγής τάσσονται 7 στους 
10 διδάσκοντες ενώ οι γονείς εµφανίζονται µοιρασµένοι "µε ελαφρά υπεροχή 
αυτών που θέλουν την επανάληψη" (ΥΠΕΠΘ, 1991α:60). 

Με τις νέες ρυθµίσεις διαµορφώνεται ένα σύστηµα αξιολόγησης για τους 
µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου, το οποίο καθορίζεται από το Π.∆. 462/91. 
Ως βασικός σκοπός της αξιολόγησης αναφέρεται: "(α) η παρώθηση, η 
ενθάρρυνση και η σωστή αυτοαντίληψη του παιδιού, (β) η διάγνωση των 
κλίσεων και των ικανοτήτων του από τον δάσκαλο, καθώς και των δυσκολιών 
µάθησης που αντιµετωπίζει και (γ) η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της 
µάθησης για την προαγωγή του παιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση ως 
εξατοµικευµένη εκτίµηση της απόδοσης του µαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός 
αλλά διαδικασία για την επίτευξη των σκοπών που προαναφέρθηκαν. 
Εποµένως σε καµιά περίπτωση δεν προσλαµβάνει χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή 
επιλεκτικό για τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου" (Π.∆. 462/91, άρθρο 1).  
Η αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί, σύµφωνα µε το παραπάνω διάταγµα, 
αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας: "Γίνεται κατά τη διάρκεια της 
καθηµερινής διδακτικής εργασίας και µετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας 
γενικών ενοτήτων ή περιοχών γνώσεων, µε προφορικές και γραπτές εργασίες 
και δοκιµασίες".  



Για τις τάξεις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ εισάγονται οι αριθµητικοί βαθµοί και οι 
λεκτικοί χαρακτηρισµοί που τους συνοδεύουν: "άριστα" (9-10), "πολύ καλά" 
(7-8), "καλά" (5-6), "σχεδόν καλά" χωρίς βαθµό, ενώ καταργείται το 
"ανεπαρκώς" (1-4). Στις τάξεις Α΄ και Β΄ η κλίµακα αξιολόγησης αποτελείται 
από τους χαρακτηρισµούς: Άριστα (Α), Πολύ καλά (Β), Καλά (Γ) και Σχεδόν 
καλά (∆). Οι βαθµοί αναγράφονται στους τίτλους προόδου και σπουδών που 
δίνονται στο τέλος του σχολικού έτους αλλά και στους ελέγχους προόδου, οι 
οποίοι παραλαµβάνονται από τους γονείς στο τέλος κάθε τριµήνου. Στην 
πρώτη τάξη δεν δίνεται έλεγχος µόνο κατά το πρώτο τρίµηνο. Η ενδοατοµική 
βαθµολογία καταργείται, ενώ καθιερώνονται οι "ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις 
τριµήνου" για τις δυο τελευταίες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου σε όλα τα 
µαθήµατα, εκτός από την Αισθητική Αγωγή, τη Μουσική και τη Φυσική 
Αγωγή, µε στόχο να µπορεί ο µαθητής "να καλλιεργεί την αφαιρετική, τη 
συνθετική και την κριτική ικανότητά του" (ΥΠΕΠΘ, 1991α:10).  

Παρά τις προτάσεις τόσο του προέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
(Μπαµπινιώτης, Γ., 1990:30), όσο και της επιτροπής ειδικών για επαναφορά 
της στασιµότητας στο ∆ηµοτικό Σχολείο, τελικά, υπερίσχυσε η ακώλυτη 
προαγωγή  για όλους τους µαθητές που φοίτησαν για χρονικό διάστηµα 
µεγαλύτερο του µισού διδακτικού έτους. Η επανάληψη της τάξης προβλέπεται 
µόνο σε περίπτωση σύµφωνης γνώµης του γονέα ή του κηδεµόνα µετά από 
πρόταση του δασκάλου και συζήτηση από κοινού µε τον διευθυντή του 
σχολείου. Στους τίτλους σπουδών των µαθητών της Α΄και Β΄ τάξης 
αναγράφεται η ένδειξη "προάγεται" µαζί µε τον λεκτικό χαρακτηρισµό της 
προόδου του µαθητή, ενώ για  τις υπόλοιπες τάξεις, εκτός από την ένδειξη 
"προάγεται", αναγράφονται ο γενικός µέσος όρος της αριθµητικής 
βαθµολογίας και ο λεκτικός χαρακτηρισµός.  Τέλος, σύµφωνα µε το Π.∆. 
462/91, προβλέπεται ενισχυτική διδασκαλία για τους µαθητές, οι οποίοι 
παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στα µαθήµατα Γλώσσας και 
Μαθηµατικών. 

Για την προώθηση των παραπάνω µέτρων καλούνται στην Αθήνα τον 
Νοέµβριο του ΄91 όλοι οι Σχολικοί Σύµβουλοι, προκειµένου να ενηµερωθούν 
και στη συνέχεια να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας τους 
για τις αλλαγές. Γενικά επικρατεί σύγχυση, αφού οι ίδιοι σύµβουλοι που µέχρι 
πρότινος προσπαθούσαν να πείσουν τους εκπαιδευτικούς για τα "δαιµόνια" 
των βαθµών, τώρα καλούνται να τα υπερασπιστούν (βλ. Τσακαλίδης, Α., 
1995:117). 

 
 



 
3.2.5.1. Η "αναγκαιότητα" των νέων µέτρων 

 
Προκειµένου να γίνει κατανοητή η στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής 

στα θέµατα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και όχι µόνο σε αυτά, είναι 
αναγκαία η συσχέτισή τους  µε τις γενικότερες κοινωνικές και εκπαιδευτικές 
αλλαγές οι οποίες πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρόνια σε διεθνές επίπεδο 
και επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό -όπως πάντα µε κάποια καθυστέρηση- το 
εκπαιδευτικό µας γίγνεσθαι.  

Τα προοδευτικά παιδαγωγικά κινήµατα που εµφανίστηκαν στην ιστορία 
της εκπαίδευσης έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στην ανανέωση της παραδοσιακής 
Παιδαγωγικής και στον εκσυγχρονισµό των διδακτικών µεθόδων  του 
παραδοσιακού σχολείου (εγκατάλειψη αυταρχικών µέσων αγωγής όπως οι 
σωµατικές ποινές, µαθητοκεντρικές µέθοδοι διδασκαλίας, περισσότερα 
δικαιώµατα στο παιδί, σεβασµός στην προσωπικότητά του, κατάργηση 
εξετάσεων και βαθµών κ.ά.π.). Από πολύ νωρίς όµως ξεκίνησε µια έντονη 
κριτική εναντίον των ακραίων µορφών αντιαυταρχικής αγωγής, η οποία 
µετεξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια σε αµφισβήτηση του κινήµατος 
φιλελευθεροποίησης και εκδηµοκρατισµού του σχολείου. Η αµφισβήτηση 
αυτή εκφράστηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 από το επονοµαζόµενο 
κίνηµα του εκπαιδευτικού νεοσυντηρητισµού στις "µητροπόλεις του 
νεοφιλελευθερισµού ΗΠΑ και Αγγλία" (Μπουζάκης, Σ., 1993α:94, βλ. και 
Ματθαίου, ∆., 1996:69κ.κ., Καζαµίας, Α., 1992:13κ.κ.), αλλά και στη Γαλλία 
(βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1990). 

Το κίνηµα αυτό ήταν απόρροια των µεταβολών που έγιναν κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες σε κοινωνικο-οικονοµικό επίπεδο, µε κύρια 
χαρακτηριστικά (α) την κυριαρχία της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, (β) 
την υιοθέτηση ενός ανταγωνιστικού τεχνοκρατικού-οικονοµικού µοντέλου 
ανάπτυξης µέσα από την ιδιαίτερη έµφαση στην ιδιωτική πρωτοβουλία και την 
απο-οικοδόµηση του Κράτους πρόνοιας, (γ) τη διεθνοποίηση της αγοράς, (δ) 
την εµφάνιση της λεγόµενης κοινωνίας των 2/3 ("νεόπτωχοι"), (ε) τη ραγδαία 
αύξηση των ποσοστών ανεργίας, (στ) τον περιορισµό της σηµασίας των 
ακαδηµαϊκών τίτλων και (στ) την εµφάνιση κοινωνικών φαινοµένων όπως ο 
αποµονωτισµός, ο ατοµισµός και η ιδιώτευση (βλ. Καζαµίας, Α.,1992:85 κ.κ., 
Ντάρεντορφ, Ρ., 1997:26, Κασσωτάκης, Μ., ό.π., σ.107). Η οικονοµική κρίση 
κατά τη δεκαετία του ΄70 είχε ως αποτέλεσµα την αµφισβήτηση της απόδοσης 
των εκπαιδευτικών επενδύσεων, οι οποίες είχαν υποστηριχτεί από τη θεωρία 
του ανθρώπινου κεφαλαίου, και τον ουσιαστικό περιορισµό των εκπαιδευτικών 



δαπανών (βλ. Πυργιωτάκης, Ι., 1992:182, Husen, Τ., 1991:32/33, Νούτσος, 
Μπ., 1990:69). 

Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 το κίνηµα του εκπαιδευτικού 
νεοσυντηρητισµού στις τρεις χώρες που αναφέραµε, εγκαινιάζει ένα νέο κύκλο 
συζητήσεων και πολλοί µελετητές κάνουν λόγο για (α) οξυµένη κρίση και  
γενικότερη χαµηλή απόδοση του εκπαιδευτικού συστήµατος, (β) εµφάνιση 
εκφυλιστικών φαινοµένων στον σχολικό χώρο, όπως βιαιοπραγίες, ναρκωτικά, 
απειθαρχία, αρνητική στάση των µαθητών απέναντι στο σχολείο κ.ά.,  (γ) 
πτώση του επιπέδου σπουδών λόγω των χαµηλών "στάνταρτς" και υψηλά 
ποσοστά λειτουργικού αναλφαβητισµού στο υποχρεωτικό σχολείο (δ) 
περιορισµός των κινήτρων για ακαδηµαϊκές επιδόσεις, (ε) χαµηλή ποιότητα 
διδασκαλίας στα σχολεία, (στ) διάψευση των προσδοκιών για τον διττό ρόλο 
του εκπαιδευτικού συστήµατος να συµβάλλει τόσο στην προώθηση της 
ισότητας ευκαιριών (κοινωνική δικαιοσύνη) όσο και στην οικονοµική 
ανάπτυξη (οικονοµική αποτελεσµατικότητα) κ.ά. (βλ. Husen, Τ., 1991:40 κ.κ., 
Κασσωτάκης, Μ., 1990:107 κ.κ., Μπουζάκης, Σ., 1993α:82/83, Καζαµίας, Α., 
ό.π.).  

Σύµφωνα µε τους νεοσυντηρητικούς αυτούς κύκλους, οι αιτίες της 
"κακοδαιµονίας" εντοπίζονται στη σχολική πραγµατικότητα η οποία 
διαµορφώθηκε υπό την επιρροή των αντιαυταρχικών παιδαγωγικών κινηµάτων 
και των συνεχών διευκολύνσεων προς τους µαθητές µε την παροχή όλο και 
µεγαλύτερων ευκαιριών (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1990:111, Ρέππας, Χρ., 
1998:21). Ως αιτίες της απειθαρχίας και της έλλειψης πνευµατικής 
αυστηρότητας θεωρούν αφενός την απουσία κινήτρων, όπως είναι οι βαθµοί 
και οι ανταγωνιστικές εξετάσεις, και αφετέρου την έµφαση η οποία δίνεται στο 
σχολείο για τη συναισθηµατική ισορροπία και την ανάπτυξη της 
κοινωνικότητας του µαθητή, αντί στα γνωστικά αποτελέσµατα (βλ. Husen, Τ., 
1991:40). Με άλλα λόγια, οι αιτίες της κρίσης του σχολείου µετατοπίζονται 
σκόπιµα από το οικονοµικό- κοινωνικό επίπεδο στο εκπαιδευτικό, µε 
αποτέλεσµα το σχολείο να γίνεται ο "αποδιοποµπαίος τράγος" για προβλήµατα 
για τα οποία ούτε είναι αποκλειστικά υπεύθυνο ούτε και µπορεί µόνο του να 
λύσει (Καζαµίας, Α., 1992:95). Η προβολή της επιτακτικής ανάγκης αλλαγών 
στην εκπαίδευση, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η "κρίση", µυθοποιεί τελικά 
τον ρόλο του σχολείου και ταυτόχρονα το θεωρεί ως πανάκεια για την 
υπέρβαση όλων των προβληµάτων. Ενδεικτική, για την ελληνική εκδοχή του 
θέµατος, η άποψη του τότε υπουργού Παιδείας Γ. Σουφλιά από οµιλία του στο 
Ζάππειο: "Είναι βέβαιο ότι µόνο µέσα από την Παιδεία µπορούµε να 



ξεπεράσουµε τη βαθύτερη κρίση, που µαστίζει την ελληνική κοινωνία και να 
σφυρηλατήσουµε τη συνοχή της" (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1991:3). 

Ενώ από τη µια πλευρά υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση διέρχεται "εδώ 
και µερικές δεκαετίες, βαθιά και πολύπλευρη κρίση, η οποία αφορά τόσο το 
σχολείο ως θεσµό όσο και τις δυο κύριες λειτουργίες του, διδασκαλία και 
κοινωνικοποίηση" (Ξωχέλλης, Π., 1989:11), από την άλλη τονίζεται ότι "οι 
εκπαιδευτικές κρίσεις δηµιουργούνται και δραµατοποιούνται µε σκοπό την 
προώθηση ορισµένων ιδεών και την ιδεολογική νοµιµοποίηση εκπαιδευτικών 
µέτρων προς εξυπηρέτηση πολιτικο-οικονοµικών συµφερόντων" (Καζαµίας, 
Α., 1992:108). Κατά συνέπεια, "όλη η φαµφάρα για κρίση του σχολείου δεν 
είναι τίποτα άλλο από µια εσκεµµένη µεθόδευση, για να προσδοθεί 
νοµιµοποιητική υπόσταση σε ορισµένες εκπαιδευτικές µεταρρυθµιστικές 
κατευθύνσεις που είχαν ήδη προµελετηθεί" (Καζαµίας, Α., 1992:109). 

Οι λύσεις που προτείνονται για την υπέρβαση της κρίσης του σχολείου 
στηρίζονται ξανά στις θεωρίες του ανθρώπινου κεφαλαίου αλλά αντιτίθενται 
τόσο στη λογική των συνεχών διευκολύνσεων προς τους µαθητές, όσο και 
στον εκδηµοκρατισµό της οργάνωσης του σχολείου και της σχολικής ζωής. Τη 
λογική αυτή υιοθετεί και το δικό µας ΥΠΕΠΘ: "Πρέπει επιτέλους, σ΄ αυτόν 
τον τόπο να αξιοποιηθεί το κύριο κεφάλαιο που διαθέτουµε: ο ανθρώπινος 
παράγοντας, το ανθρώπινο δυναµικό. Είναι η τελευταία ευκαιρία που 
έχουµε..." (ΥΠΕΠΘ, 1991:3).  

Από την άλλη, το κίνηµα του εκπαιδευτικού νεοσυντηρητισµού οδηγεί 
στην άρνηση της επονοµαζόµενης προοδευτικής παιδαγωγικής και στην 
επιστροφή σε µια συντηρητική εκπαιδευτική πολιτική µε περισσότερες και 
αυστηρότερες εξετάσεις, παραδοσιακά συστήµατα αξιολόγησης και 
βαθµολόγησης των µαθητών, επαναφορά της στασιµότητας, εντονότερη 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και ενίσχυση των περιεχοµένων των βασικών 
µαθηµάτων σε βάρος της µεθοδολογίας, των διερευνητικών µεθόδων και 
γενικά του παιδαγωγικού προσανατολισµού στην εκπαίδευση (Μπουζάκης, Σ., 
1993α:79, Ματθαίου, ∆., 1996:70, Ρέππας, Χρ., 1998:20/21, Νούτσος, Μπ., 
1991:8).  

Η ανταγωνιστικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητα, το 
τρίπτυχο δηλαδή της οικονοµίας της ελεύθερης αγοράς, ενσωµατώνεται στη 
λειτουργία του σχολείου σε µια κατεύθυνση ενίσχυσης του επιλεκτικού του 
χαρακτήρα, µέσα από τον κεντρικό έλεγχο των περιεχοµένων µάθησης και την 
επιβολή αυστηρών, επιλεκτικών εξεταστικών µηχανισµών, µε παράλληλη 
παραµέληση του ενιαίου σχολείου (Καζαµίας, Α., 1990:111). Στην Αγγλία, για 
παράδειγµα, µε την ενίσχυση του κεντρικού ελέγχου στην εκπαίδευση (εθνικό 



currilrulum, εθνικές εξετάσεις, καθιέρωση εθνικών κριτηρίων επίδοσης) 
ευνοείται παραπέρα ο συγκεντρωτισµός και η οµοιοµορφία σε βάρος των µέχρι 
πρότινος αποκεντρωµένων εκπαιδευτικών θεσµών (Μπουζάκης, Σ., 
1993α:75/76).  

Ιδιαίτερα µετά από τη συµφωνία του Μάαστριχτ για οικονοµική και 
νοµισµατική ένωση και µε τη συνακόλουθη ενιαία ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
πολιτική αναµένεται ενίσχυση των οικονοµικών χαρακτηριστικών της 
εκπαίδευσης, αφού η ίδια η συµφωνία κυριαρχείται από την αντίληψη της 
αγοράς. Η οικονοµική αποτελεσµατικότητα κατέχει κυρίαρχη θέση ενώ οι 
κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις του σχολείου (ισότητα ευκαιριών, 
δηµοκρατικοί θεσµοί συµµετοχής και αποκέντρωσης) θα αποκτούν σταδιακά 
δευτερεύοντα ρόλο (Μπουζάκης, Σ., 1993α:90, Σαµατάς, Μ., 1995:139). 
Παράλληλα, η αναγκαία ισοτιµία πτυχίων και πιστοποιητικών επίδοσης µεταξύ 
των ευρωπαϊκών χωρών επιβάλλει µια "αντικειµενική" µέτρηση και στάθµιση 
των επιδόσεων µε ενιαία κριτήρια και συνακόλουθα εξετάσεις, βαθµούς και 
σταθµισµένα τεστ (Νούτσος, Μπ., 1991:8 και 1990:91, ∆ούκας, Χρ., 
1997:198). 

Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι από το κίνηµα του 
εκπαιδευτικού νεοσυντηρητισµού αµφισβητήθηκε ακόµη και η επέκταση της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε το πρόσχηµα ότι παραµένουν εκεί άτοµα που 
δεν έχουν καµιά όρεξη για αυτό, µε αποτέλεσµα την εµφάνιση κρουσµάτων 
απειθαρχίας και σχολικής βίας. Τέλος, ένα στοιχείο φιλελευθεροποίησης του 
σύγχρονου σχολείου η συµµετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία 
επικρίθηκε και αυτό έντονα, λόγω των τριβών που συχνά δηµιουργούνται 
µεταξύ σχολείου και γονέων (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1990:117). 

Αυτό το κίνηµα επιστροφής "πίσω στα βασικά" (back to the basic), µε πιο 
αυστηρές εκπαιδευτικές µεθόδους και πιο αυταρχικό σχολείο µεταθέτει τελικά 
το κέντρο βάρους από παιδαγωγικές δραστηριότητες ανάπτυξης της 
προσωπικότητας και πολιτιστικής καλλιέργειας, προς την κατεύθυνση των 
ακαδηµαϊκών επιδόσεων και εφαρµογών της επιστήµης και κυρίως προς τη 
σύγχρονη τεχνολογία και Πληροφορική (Καζαµίας, Α., 1990:104). Η αύξηση 
του ανταγωνισµού µεταξύ των χωρών σε τεχνολογικό και οικονοµικό επίπεδο 
αυξάνει την ανάγκη κοινωνικο-οικονοµικής αποτελεσµατικότητας της 
εκπαίδευσης και θέτει σε δεύτερη µοίρα το θέµα της ισότητας και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης, που υποστηρίχτηκαν απο το κίνηµα της προοδευτικής 
παιδαγωγικής. Από αυτή την άποψη το µοντέλο του κοινωνικοοικονοµικού 
προγραµµατισµού φαίνεται να υπερισχύει από το µοντέλο της κοινωνικής 
ζήτησης (βλ. Ξωχέλλης, Π., 1993:47). 



 
Στο παραπάνω πλαίσιο ανάλυσης κινείται και η εκπαιδευτική πολιτική 

της Νέας ∆ηµοκρατίας, η οποία στο όνοµα της κρίσης του ελληνικού 
εκπαιδευτικού συστήµατος και υιοθετώντας παρόµοια επιχειρήµατα µε αυτά 
των συντηρητικών κυβερνήσεων των χωρών που προαναφέραµε, επιχειρεί µια 
αλλαγή του σχολείου επιστρέφοντας σε ξεπερασµένες θέσεις και πρακτικές. 
Ερµηνεύοντας ορισµένα φαινόµενα, όπως η βία και η απειθαρχία στα σχολεία, 
ως απόρροια της σχολικής ελευθερίας και όχι ως παρενέργειες της 
καταναλωτικής κοινωνίας και του µοντέλου ανάπτυξης, επιχειρεί την 
"αποκατάσταση της τάξης" µε µέτρα για την ενδυµασία και συµπεριφορά των 
µαθητών, τη σηµαία, το "point system" κ.ά. Επικαλούµενη την πτώση του 
επιπέδου σπουδών, την αύξηση του λειτουργικού αναλφαβητισµού, τη 
λεξιπενία, την αποφυγή της "ήσσονος προσπάθειας" (ΥΠΕΠΘ, 1991:3), 
"φαινόµενα χαλάρωσης και ισοπέδωσης, αλλά και εξάλειψης των συνθηκών 
για µια ευγενή άµιλλα" (Κοντογιαννόπουλος, Β., εφηµ. "Καθηµερινή", 
16/9/1990) που είχαν επιφέρει τα µέτρα για την αξιολόγηση της προηγούµενης 
κυβέρνησης, επιδιώκει την άρση αυτών των "προβληµάτων" δίνοντας έµφαση 
στο "γνωστικό παραφόρτωµα του νου" (Κασσωτάκης, Μ., 1990: ), µε µέτρα 
όπως η επαναφορά της στασιµότητας, των εξετάσεων και των βαθµών (βλ. 
Ευσταθιάδης, Ι., 1995:337). Στα παραπάνω προστίθεται και το "πρόβληµα" της 
"καθόδου... των µορίων" (Νούτσος, Μπ., 1990:50), δηλαδή η σχετική 
φιλολογία για την πτώση των βάσεων στις εισαγωγικές εξετάσεις για ΑΕΙ και 
ΤΕΙ. 

Ως φαινόµενα χαλάρωσης εννοούνται και τα προβλήµατα πειθαρχίας 
στον σχολικό χώρο, που θεωρούνται ότι επιδεινώθηκαν µετά από την 
κατάργηση της βαθµολογίας. Πρόκειται για µια γενικότερη συλλογιστική, η 
οποία "συνηθίζει να φορτώνει στην κατάργηση της βαθµολογίας όλα σχεδόν 
τα κακώς κείµενα της εκπαίδευσης των τελευταίων χρόνων" (Καψάλης, Α., 
1993:21). Μια τέτοια λογική φαίνεται να παραγνωρίζει τις µεταβολές που 
σηµειώθηκαν τα τελευταία χρόνια στις σχέσεις µαθητών και δασκάλων και την 
εξασθένηση της εξωτερικής αυθεντίας που περιέβαλε τον ρόλο του 
εκπαιδευτικού (ό.π.). 

Στην επιχειρηµατολογία αυτή επιστρατεύθηκε το ιδεολόγηµα της 
λεξιπενίας (βλ. σχ. Νούτσος, Μπ., 1990:17-20), αλλά και απόψεις 
διανοουµένων που µιλούσαν και αυτοί από τη µεριά τους, για πτώση του 
επιπέδου σπουδών  και για έντονο πρόβληµα λειτουργικού αναλφαβητισµού. Ο 
Χρ. Γιανναράς αναφερόµενος στους "καρπούς του εκβαρβαρισµού της 
εκπαίδευσης στη δεκαετία του ΄80" και µε βάση την πεποίθησή του για 



υποβάθµιση του µορφωτικού επιπέδου των σηµερινών φοιτητών,  στηλιτεύει 
τη σηµερινή κατάσταση στην εκπαίδευση µε έντονο ύφος: "Κατάργηση κάθε 
αξιολόγησης, κάθε ιεραρχίας, εξάλειψη της άµιλλας, των κινήτρων 
δηµιουργικής ετερότητας. Να µην ξεχωρίζει ο ικανός από τον ανίκανο, ο 
εργατικός από τον ράθυµο. Ήταν και είναι µια υστερία ηροστράτειου 
'κοινωνικού µετασχηµατισµού'  " (Γιανναράς, Χρ., 1994:2). Οι αντιφάσεις και 
διαφοροποιήσεις ως προς την ύπαρξη ή το µέγεθος του προβλήµατος της 
"αµάθειας" ανιχνεύονται συχνά και στα άρθρα συγγραφέων που ερευνούν το 
θέµα (βλ. Κολοβός, Στ., 1996). Έτσι, ενώ ο λειτουργικός αναλφαβητισµός 
θεωρείται ως σηµαντικό πρόβληµα που απασχολεί όλους τους ειδικούς 
"εξαιτίας των ανησυχητικών διαστάσεων που έχει πάρει"  (Μουρατιάν, Ζ., 
1991:62 κ.κ.), παρακάτω υποστηρίζεται: "Το γεγονός δε, ότι ο λειτουργικός 
αναλφαβητισµός δεν είναι µετρήσιµος και τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι 
ακριβή, ώστε να µπορεί να οριοθετηθεί το πρόβληµα, καθιστούν την έκταση 
του προβλήµατος  ουσιαστικά άγνωστη" (ό.π., 63).  

Ωστόσο, πρέπει να επισηµάνουµε ότι η επίκληση του προβλήµατος της 
χαλάρωσης και της πτώσης του επιπέδου σπουδών, το οποίο προβάλλεται 
έντονα τα τελευταία χρόνια, δεν είναι καινούριο. Εµφανίζεται κατά περιόδους 
τόσο στην ευρωπαϊκή εκπαιδευτική ιστορία όσο και στην ελληνική. Ήδη από 
την εποχή του Σωκράτη γίνεται λόγος από τους ενήλικες για την αµάθεια της 
νεολαίας και τη χαλάρωση των ηθών της (βλ. Κολοβός, Στ., 1996:34). Επίσης, 
από το 1928 ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών διαπιστώνει ότι στα 
γραπτά των µαθητών της µέσης εκπαίδευσης κυριαρχεί "τροµακτική 
ανορθογραφία",  "βαρβαρισµός εις την έκφρασιν και το ύφος", επισηµαίνει ότι 
"η ασυνταξία, η ασυναρτησία, το πέλαγος των ιδεών και των εκφράσεων είναι 
ανεκδιήγητα πράγµατα", ότι οι µαθητές "δεν έχουν σαφή αντίληψη των 
εννοιών", για να καταλήξει τελικά στο συµπέρασµα ότι το πρόβληµα 
εντοπίζεται στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. ∆ηµαράς, Α., 
1988:158/159). Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1958, στην εισήγηση της ειδικής 
επιτροπής Παιδείας που συγκροτήθηκε από τον τότε πρωθυπουργό της χώρας 
Κ. Καραµανλή για να µελετήσει τα προβλήµατα της εκπαίδευσης, 
διαπιστώνεται πάλι "πτώσις της στάθµης των σπουδών εις τον τοµέαν της 
µέσης εκπαιδεύσεως εις επικίνδυνον βαθµόν" (βλ. ∆ηµαράς, Α., 1988:236). 
Αλλά και το 1963 ο προπρύτανης του Πανεπιστηµίου Αθηνών διαπιστώνει και 
αυτός µε τη σειρά του ότι οι περισσότεροι απόφοιτοι των Γυµνασίων "είναι 
αδύνατοι, απαράσκευοι ή αγράµµατοι" (βλ. ∆ηµαράς, Α., 1988:256/257, βλ. 
και Νούτσος, Μπ., 1990:51). 



Και δεν είναι βέβαια τυχαίο, αυτό που ήδη έχει επισηµανθεί από πολλούς, 
ότι οι συζητήσεις γύρω από την κρίση της εκπαίδευσης "κορυφώνονται κυρίως 
µετά από κάθε εναλλαγή κοµµάτων στην εξουσία" (Πυργιωτάκης, Ι., 
1992:177, βλ. και Κολοβός, Στ., 1996:35). Η επίκληση της εκπαιδευτικής 
κρίσης για τη µεθόδευση αυταρχικότερων µέτρων αποτελεί µια γνωστή 
συνταγή και επανάληψη της ιστορίας της εκπαίδευσης, η οποία "έχει να 
παρουσιάσει πλήθος εκπαιδευτικών κρίσεων που στάθηκαν πολλές φορές 
αφορµή παρόµοιων επικρίσεων των προσπαθειών µεταβολής του σχολείου 
(Κασσωτάκης, Μ., 1990:128/129). Όµως, παρά τις αντιδράσεις και τις 
επικρίσεις αυτές το σχολείο φιλελευθεροποιήθηκε σε µεγάλο βαθµό. Σύµφωνα 
µε την αισιόδοξη άποψη του Μ. Κασσωτάκη, το ίδιο αναµένεται να συµβεί και 
στις σηµερινές συνθήκες, κατά τις οποίες το κίνηµα του νεοσυντηρητισµού δεν 
είναι δυνατόν να ανατρέψει την πορεία προς την εκπαιδευτική ανανέωση 
(ό.π.).  

Ως προς τις επικρίσεις για την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα 
των τελευταίων χρόνων, παρά τα υπαρκτά προβλήµατα του ελληνικού 
σχολείου (βλ. κεφ.3.1.1.), τα υπάρχοντα στοιχεία δεν φαίνεται να 
στοιχειοθετούν µια κρίση, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζεται. Η γενική 
βελτίωση του µορφωτικού επιπέδου µέσα από τον περιορισµό του 
αναλφαβητισµού, την αύξηση των αποφοίτων της µέσης εκπαίδευσης και των 
πτυχιούχων των ανωτάτων σχολών, και την ελάττωση των ποσοστών διαρροής 
στη στοιχειώδη εκπαίδευση, επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας κατά τη δεκαετία ΄81-΄91 (βλ. εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 
7/10/1994:14). Τα ποσοστά διαρροής στο ∆ηµοτικό Σχολείο ελαττώνονται 
δραστικά την εικοσαετία 1971-1991: για την ηλικιακή οµάδα που µπήκε στο 
∆ηµοτικό Σχολείο το 1970-71 το ποσοστό διαρροής ήταν 15, 6%, το 1975-76 
περιορίστηκε στο 6,7%, το 1980-81 έφτασε στο 1,5%, ενώ για τα παιδιά που 
τέλειωσαν το 1991 το ποσοστό διαρροής ήταν 0,5% (Σταµέλος, Γ., 
1993:168/169). Το γεγονός ότι όλοι οι µαθητές µιας ηλικιακής οµάδας 
τελειώνουν σήµερα το ∆ηµοτικό Σχολείο σχετίζεται άµεσα µε την 
θεσµοθέτηση της 9χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και έµµεσα µε την 
κατάργηση των εξεταστικών φραγµών και της στασιµότητας. Ως προς το 
"πρόβληµα"της λεξιπενίας, η µόνη γνωστή διαχρονική έρευνα επί του θέµατος, 
η οποία πραγµατοποιήθηκε για τον εντοπισµό γλωσσικών διαφορών σε 
µαθητές της ΣΤ΄ τάξης κατά τα σχολικά έτη 1976-77 και 1991-92, δεν 
επιτρέπει την "κρισιολογία" και "καταστροφολογία" που συνοδεύουν την 
εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας στο ∆ηµοτικό Σχολείο (Χαρογιάννης, Ν., 
1991:43). 



Η διαπίστωση ανοδικών τάσεων στους εκπαιδευτικούς δείκτες και η 
συνακόλουθη άµβλυνση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων στην ελληνική 
εκπαίδευση κατά τα τελευταία χρόνια, "όχι µόνο δεν συνηγορούν για την 
ύπαρξη κρίσης, αλλά τεκµηριώνουν, αντίθετα, πολύ θετικές εξελίξεις" 
(Πυργιωτάκης, Ι., 1992:197). Τα επιχειρήµατα που προβάλλονται, προκειµένου 
να προωθηθούν τα νέα µέτρα (πτώση του γενικού µορφωτικού επιπέδου, 
"λεξιπενία", παροχή εκπαιδευτικών τίτλων χωρίς αντίκρισµα κ.ά.), αποτελούν 
"υποκειµενικές εκτιµήσεις και όχι τεκµηριωµένα συµπεράσµατα" 
(Πυργιωτάκης, Ι., 1988:28, βλ. και Κολοβός, Στ., 1996:35). Ωστόσο, 
επισηµαίνεται ότι η µεγάλη αύξηση των ποσοστών ανεργίας και η παρεπόµενη 
αποδυνάµωση των πτυχίων δηµιουργεί ένα νέο πρόβληµα, µια νέα δηλαδή 
µορφή ανισότητας µε αποτέλεσµα το σχολείο να  "απονευρώνεται από την 
κοινωνική του δυναµική" (Πυργιωτάκης, Ι., ό.π.) . 

Πάντως, ακόµη και αν υποθέσουµε ότι η εκπαιδευτική κρίση είναι 
υπαρκτή στον βαθµό που περιγράφεται, και δεν διογκώνεται σκόπιµα, ώστε να 
χρησιµοποιηθεί ως νοµιµοποιητικό επιχείρηµα για συντηρητική στροφή στην 
εκπαίδευση, δεν µπορούµε να µη δούµε ότι η κρίση του σχολείου και η 
υποβάθµιση του επιπέδου σπουδών αποτελούν αντανακλάσεις της γενικότερης 
κοινωνικής και οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας. Επιπλέον, όσο αυξάνει το 
ποσοστό των νέων µιας ηλικιακής οµάδας που φοιτούν σε κάποια βαθµίδα της 
εκπαίδευσης η µέση επίδοση πέφτει (βλ. Husen, Τ., 1991:132). Αν το σηµερινό 
σχολείο διέρχεται κρίση, η κρίση αυτή δεν σχετίζεται µε την πτώση του 
επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων των µαθητών σε σύγκριση µε άλλες 
περιόδους, αλλά αντανακλά την απόσταση που υπάρχει µεταξύ των 
κοινωνικών απαιτήσεων από τη µια και της απόδοσης του σχολείου από την 
άλλη (Husen, Τ., 1991:36 και Κολοβός, Στ., 1996:37). 

Αποτελεί σήµερα κοινή πεποίθηση ότι η βελτίωση της ισότητας των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών µε ταυτόχρονη ποιοτική αναβάθµιση του σχολείου 
προσκρούει σε πολλές δυσκολίες. Από την άλλη µπορούµε µε βεβαιότητα να 
ισχυριστούµε ότι η αντιµετώπιση µιας τέτοιας κρίσης µε µέτρα όπως η 
επαναφορά των εξετάσεων, της στασιµότητας και των βαθµών, µπορεί µεν να 
αναγκάζει τους "αδύνατους" µαθητές να εγκαταλείπουν το σχολείο και να 
ανεβαίνει έτσι το επίπεδο σπουδών, όµως το αποτέλεσµα είναι ότι "όχι µόνο 
δεν βελτιώνεται το γενικότερο µορφωτικό επίπεδο της κοινωνίας, αλλά 
καθιερώνεται µια διαδικασία κοινωνικού ελιτισµού που έχει καταδικαστεί εδώ 
και πολλά χρόνια" (Κασσωτάκης, Μ., 1995:439). Το ερώτηµα που θέτει ο Ι. 
Πυργιωτάκης συναρτάται µε πολιτικοϊδεολογικές θέσεις και εµπεριέχει την 
απάντηση - άποψη που υποστηρίξαµε παραπάνω: "Πότε διέρχεται κρίση ένα 



εκπαιδευτικό σύστηµα, όταν απευθύνεται σε λίγους και τους βοηθά να 
επιτύχουν υψηλές επιδόσεις ή όταν γίνεται προσιτό σε περισσότερους, έστω 
και αν πολλοί από αυτούς σηµειώνουν χαµηλότερες επιδόσεις;" (Πυργιωτάκης, 
Ι., 1995:112). Σε κάθε περίπτωση, όσο αυξάνεται ο αριθµός των πολιτών, οι 
οποίοι απολαµβάνουν τα αγαθά της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, τόσο 
καλύτερα για την κοινωνία και τους πολίτες της (Ξωχέλλης, Π., 1993:50). 

 
 

3.2.5.2. Η µεθόδευση των µέτρων 
 
Τα µέτρα για την αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο που 

περιγράψαµε παραπάνω και ιδιαίτερα η επαναφορά της αριθµητικής 
βαθµολογίας και των "περιοδικών εξετάσεων" στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, 
ενυπήρχαν ήδη από το 1988 στο πρόγραµµα για την Παιδεία του κόµµατος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, που βρισκόταν τότε στην Αντιπολίτευση (βλ. εφηµ. "Το 
Βήµα", 25/12/1988 και επιστολή Γ. Σουφλιά στην εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 
20/2/1989).  

Αποτελεί µάλιστα χαρακτηριστικό γνώρισµα των παλινδροµήσεων της 
εκπαιδευτικής µας πολιτικής το γεγονός, ότι η επαναφορά της βαθµολογίας και 
της στασιµότητας επιχειρήθηκε από το ίδιο κόµµα, δηλαδή τη Νέα 
∆ηµοκρατία και µάλιστα από τον ίδιο υπουργό, τον Β. Κοντογιαννόπουλο, ο 
οποίος την είχε καταργήσει το 1981. Η στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής 
της Νέας ∆ηµοκρατίας σε προγενέστερες πρακτικές αξιολόγησης, θεωρήθηκε 
µάλιστα ως ένα από τα "άµεσα και επείγοντα" θέµατα (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1991:19), 
το οποίο µαζί µε το θέµα των  κριτηρίων επιλογής Σχολικών Συµβούλων, της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και αυτό της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
ρυθµίστηκε άµεσα από τον τότε υπουργό Παιδείας. 

Αρωγός στην αντίληψη περί της αναγκαιότητας επαναφοράς των 
αριθµητικών βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο εµφανίστηκε και το ΚΚΕ, το 
οποίο επηρεάστηκε έντονα από "µια δυσεξιχνίαστης επιρροής βιβλιογραφία" 
(Παπακωνσταντίνου, Π., 1993:116, πρβλ. Νούτσος, Μπ., 1990:24/25). 
Πρόκειται ουσιαστικά για το βιβλίο του Χ. Βέκ "Αξιολόγηση και βαθµολογία", 
το οποίο εγκαλείται τόσο για έλλειψη επιστηµονικής εγκυρότητας, όσο και για 
την επιδίωξη παραπλάνησης του αναγνωστικού κοινού, λόγω της εµπρόθετης 
αλλοίωσης του τίτλου του βιβλίου (για λόγους εµπορικούς) κατά την ελληνική 
έκδοση (βλ. σχετ. Μπουζάκης, Σ., 1993:102). 

Η µεθόδευση εισαγωγής των συγκεκριµένων µέτρων επικρίθηκε έντονα, 
στον βαθµό που αγνόησε τις καθιερωµένες αρχές σχεδιασµού της 



εκπαιδευτικής πολιτικής και επιδιώχτηκε "µε το συνηθισµένο για τα 
εκπαιδευτικά µας πράγµατα αποσπασµατικό και εµβαλωµατικό τρόπο" 
(Καψάλης, Α., 1993:17, πρβλ. Παπακωνσταντίνου, Π., 1993:119). Είναι 
γενικώς παραδεκτό ότι η εκπαιδευτική πολιτική δεν µπορεί να στηρίζεται σε 
συµπεράσµατα που εξάγονται από ερωτηµατολόγια, όσο χρήσιµες και αν είναι 
οι πληροφορίες που αυτά περιέχουν (Ξωχέλλης, Π., 1992:25). Η διαπίστωση 
αυτή ισχύει βέβαια και για την προσπάθεια στήριξης των µέτρων του 1990-91 
µε βάση τα αποτελέσµατα των ερωτηµατολογίων. Ισχύει δε ακόµη 
περισσότερο, αν λάβουµε υπόψη ότι ο τρόπος µε τον οποίο έγινε η συλλογή, η 
κωδικοποίηση και η επεξεργασία των πληροφοριών που παρείχαν τα 
ερωτηµατολόγια, θεωρήθηκε επισφαλής από µεθοδολογική άποψη, γεγονός 
που έθεσε υπό αµφισβήτηση την εγκυρότητα των συµπερασµάτων που 
ανακοινώθηκαν (Ξωχέλλης, Π., ό.π.). Η αµφισβήτηση των πληροφοριών που 
προέκυψαν από τα συγκεκριµένα ερωτηµατολόγια, τόσο από επιστήµονες όσο 
και από συνδικαλιστές, είχε ως αποτέλεσµα την αγνόηση των πληροφοριών 
αυτών ως αντικείµενο ερευνητικού ή πολιτικού ενδιαφέροντος.  

Ένα άλλο σηµείο της κριτικής των µέτρων σχετίζεται µε την 
αποσπασµατικότητα της µεθόδευσής τους. Η αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί 
ένα µόνο από τα δοµικά στοιχεία του εκπαιδευτικού συστήµατος το οποίο 
εντάσσεται στο ενιαίο πλαίσιο της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια µια ρύθµιση 
του προβλήµατος της αξιολόγησης δεν µπορεί και δεν πρέπει να είναι 
αποσπασµατική και να αγνοεί αυτό το ενιαίο σύνολο και τις συνιστώσες που 
το καθορίζουν (Ξωχέλλης, Π., 1992:25). 

Προβληµατική εµφανίζεται και η συµµετοχή του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου στις εκπαιδευτικές αλλαγές του 1991. Η υιοθέτηση και στήριξη 
των νέων µέτρων από τον Πρόεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (βλ. 
Μπαµπινιώτης, Γ., 1990 και 1994, πρβλ. ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
πράξη 15/991) και η προσπάθειά του να τα τεκµηριώσει µέσα από τα "αδόκιµα 
από επιστηµονική άποψη άρθρα του µε παιδαγωγική θεµατική" (Ξωχέλλης, Π., 
ό.π.), αναδεικνύουν την αµφιλεγόµενη στάση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
στα εκπαιδευτικά µας πράγµατα (βλ. κεφ. 4.2.1.). Με τη στάση του αυτή, 
εµφανίζεται να ενστερνίζεται µεθοδεύσεις και αποφάσεις, οι οποίες δεν έχουν 
"καµιά σχέση µε την Παιδαγωγική επιστήµη και τις αρχές δεοντολογίας που 
αυτή επιβάλλει στην εκπαιδευτική έρευνα και στο σχεδιασµό εκπαιδευτικών 
µεταρρυθµίσεων" (Ξωχέλλης, Π., ό.π.). 

Εξίσου αµφισβητήσιµη εµφανίζεται και η άποψη σύµφωνα µε την οποία 
η εκπαιδευτική πολιτική των δυο µεγάλων κοµµάτων σχετικά µε την 
αξιολόγηση χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συναίνεση κατά τα τελευταία 



είκοσι χρόνια. Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, τα µέτρα της Νέας ∆ηµοκρατίας 
για την αξιολόγηση κατά την περίοδο 1990-93, δεν συνιστούν "ρήξη και 
ασυνέχεια" µε αυτά της προηγούµενης κυβέρνησης, αλλά αποτελούν "συνέχεια 
και συναίνεση στη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής" (Μαυρογιώργος, 
Γ., 1993:19). Η ίδια άποψη περί συναίνεσης στο θέµα επαναφοράς εξετάσεων 
και βαθµολογίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο εκφράζεται και από άλλες πλευρές, 
συµπεριλαµβάνοντας σε αυτή τη συναίνεση και διανοούµενους - 
εκπαιδευτικούς του Κ.Κ.Ε. (Νούτσος, Μπ., 1991:8). Ο συγγραφέας 
αναφέρεται κυρίως σε ένα είδος "µαρξιστικής-λενινιστικής παιδαγωγικής", η 
οποία επιστρατεύοντας την ιδεολογία των φυσικών χαρισµάτων µεταφέρει 
στην ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα "σοσιαλιστικές" πρακτικές από 
την πρώην Σοβιετική Ένωση και υπεραµύνεται των εξετάσεων και βαθµών στο 
∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. Αβδάλη, Α., 1988 και 1989, πρβλ. Βεκ, Χ., 1986). 

Σε σχέση µε τις παραπάνω απόψεις, θα µπορούσε κανείς να υποστηρίξει 
ότι τα µεγάλα κόµµατα που εναλλάσσονται στην εξουσία από το 1974 µέχρι 
σήµερα δεν έχουν συγκεκριµένη εκπαιδευτική πολιτική στον τοµέα της 
αξιολόγησης. Θα µπορούσε επίσης κανείς να ανιχνεύσει ένα είδος συναίνεσης 
σχετικά µε τα µέτρα για την αξιολόγηση από την αρχή της Μεταπολίτευσης 
µέχρι το 1989, όχι όµως και για τα µέτρα που ακολούθησαν, στα οποία 
εµφανίζεται µια τάση αποµάκρυνσης από παιδαγωγικές αρχές και θέσεις και 
στροφή προς τον εκπαιδευτικό νεοσυντηρητισµό. Είναι λοιπόν δύσκολο να 
υποστηριχτεί η θέση ότι οι διαφορές που ενδεχοµένως υπάρχουν ανάµεσα στα 
προγράµµατα ή τα µέτρα που προτείνουν και εισάγουν τα δυο κόµµατα κατά 
την τελευταία εικοσαετία είναι "διαφορές βαθµού παρά διαφορές είδους" και 
ότι τελικά "τα δύο κόµµατα λειτουργούν, ως ένα βαθµό, συµπληρωµατικά το 
ένα για το άλλο" (Μαυρογιώργος, Γ., 1993:22). Η τεκµηρίωση της θέσης αυτής 
επιδιώκεται βέβαια µέσα από την παράθεση και σύγκριση νοµικών κειµένων 
(Προεδρικά ∆ιατάγµατα, εγκύκλιοι) και των δύο κοµµάτων, στα οποία 
εµφανίζονται πράγµατι αρκετά κοινά σηµεία, κυρίως ως προς την παιδαγωγική 
θεµελίωση των εκάστοτε µέτρων. Το γεγονός όµως αυτό δεν µπορεί να 
αξιολογηθεί καθεαυτό, αφού αρκετά συχνά στη συζήτηση και τεκµηρίωση των 
µέτρων για την κατάργηση ή όχι των βαθµών χρησιµοποιούνται και από τους 
υποστηρικτές αλλά και από τους ενάντια προσκείµενους τα ίδια παιδαγωγικά 
επιχειρήµατα.  

Η εισαγωγή των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, για παράδειγµα, 
υποτίθεται ότι έγινε για να αναπτυχθεί η κριτική και δηµιουργική σκέψη καθώς 
και η συνθετική ικανότητα του µαθητή. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά 
υποστηρίζεται ότι αυτές ακριβώς οι ικανότητες αναπτύσσονται καλύτερα µε 



την κατάργηση των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων. Το θέµα δηλαδή είναι στην 
περίπτωση της εκπαιδευτικής πολιτικής, όχι η τεκµηρίωση ενός νέου µέτρου, 
πράγµα που συχνά συνοδεύεται από ωραιοποιηµένες και επιστηµονικοφανείς 
εκφράσεις, αλλά το µέτρο αυτό καθεαυτό και οι πραγµατικές του συνέπειες για 
την εκπαιδευτική πράξη. Η απουσία συγκεκριµένων ερευνητικών δεδοµένων 
ευνοεί την έκφραση υποκειµενικών και συχνά αντιφατικών απόψεων. 
Εξάλλου, η υποστηριζόµενη άποψη περί διαχρονικής συναίνεσης των δύο 
µεγάλων κοµµάτων αυτοαναιρείται στη συνέχεια, όταν διατυπώνεται η 
αντίθετη ακριβώς θέση: "έχουµε ένα πρόγραµµα αποµάκρυνσης από τις αρχές 
του εκδηµοκρατισµού, κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας ευκαιριών ή ένα 
σχέδιο απόσυρσης των µέτρων αντισταθµιστικού και εξισωτικού χαρακτήρα" 
(ό.π., σ.24/25 οι υπογραµµίσεις δικές µας). Στην κατεύθυνση αυτή, "τα µέτρα 
που καθιερώθηκαν για την αξιολόγηση και την ενισχυτική διδασκαλία 
αποτελούν τον άξονα της συνολικής εκπαιδευτικής πολιτικής της Νέας 
∆ηµοκρατίας" (ό.π., σ.25) και "ουσιαστικά έχουµε µια µετατόπιση στην άσκηση 
της εκπαιδευτικής πολιτικής" (ό.π., σ.29, οι υπογραµµίσεις δικές µας). 

Η επιµονή στις παραπάνω διαπιστώσεις δεν είναι άνευ σηµασίας, έχοντας 
υπόψη ότι το ζήτηµα της αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο βρίσκεται 
συνεχώς στο προσκήνιο από το 1976 µέχρι και σήµερα, όχι µόνο σε επίπεδο 
επιστηµονικών αναλύσεων και δηµόσιων αντιπαραθέσεων, αλλά προπάντων 
σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής. Σχεδόν σε κάθε αλλαγή του επικεφαλής 
του Υπουργείου Παιδείας εµφανίζονται και επιχειρούνται νέες ρυθµίσεις στο 
σύστηµα αξιολόγησης. Το ερώτηµα που τίθεται λοιπόν, είναι αν το µπαράζ 
αυτών των αλλαγών υπακούει σε µια σταθερή στρατηγική, αν δηλαδή οι 
αλλαγές αυτές αποτελούν βήµατα σταδιακής  επίτευξης ενός συγκεκριµένου 
στόχου που έχει τεθεί, ή µήπως, επειδή το πρόβληµα της αξιολόγησης αποτελεί 
πάντα ένα αγκάθι για µαθητές γονείς και δασκάλους, επιχειρούνται αλλαγές µε 
στόχο την προβολή εκπαιδευτικής πολιτικής. Αν και οι απανωτές αλλαγές οι 
οποίες έγιναν από 1976 έως το 1989 χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και 
αποσπασµατικότητα χωρίς διερεύνηση και αξιολόγηση των συνθηκών ή των 
µέτρων που εφαρµόστηκαν, εντούτοις µπορεί να υποστηριχτεί ότι οι αλλαγές 
αυτές κινούνται στην κατεύθυνση εκδηµοκρατισµού του σχολείου και 
χαρακτηρίζονται από παιδαγωγικό προσανατολισµό. Με τα µέτρα του 1990-91 
η νεοσυντηρητική στροφή αναιρεί την όποια "συναίνεση" υπήρχε  µεταξύ 
Νέας ∆ηµοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, το οποίο, εξάλλου, θα επιδιώξει µερικά 
χρόνια αργότερα µετά από την επανάκαµψη του στην εξουσία να αλλάξει για 
µια ακόµη φορά το σύστηµα αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. κεφ.4.). 

   



 
3.2.5.3. Οι θέσεις των δασκάλων 

 
Η ∆.Ο.Ε. από την πλευρά της απορρίπτει τις ανακεφαλαιωτικές γραπτές 

εξετάσεις τριµήνου µε το αιτιολογικό ότι συµβάλλουν στην ανάπτυξη της 
παραπαιδείας, προωθούν την αποµνηµόνευση, αποτελούν φόβητρο για τους 
µαθητές και ότι µε τις εξετάσεις αυτές "χάνεται ένα 20µερο ανά τρίµηνο" 
(∆ιδασκαλικό Βήµα, Σεπτ. 1991:13). Αντί για εξετάσεις, η ∆.Ο.Ε. προτρέπει 
τους δασκάλους να επιδιώξουν την "εφαρµογή κατάλληλων επιστηµονικά 
καταρτισµένων τεστ" (ό.π.). Ωστόσο, πρόκειται περί απαιτήσεων οι οποίες 
υπερβαίνουν κατά πολύ τις δυνατότητες της εκπαιδευτικής µας 
πραγµατικότητας και του µέσου δασκάλου. Τα αντικειµενικά τεστ, ακόµη και 
αν παραβλέψουµε προς στιγµή την έντονη αµφισβήτησή τους και την 
αδυναµία τους να καθιερωθούν στο ∆ηµοτικό Σχολείο σε διεθνές επίπεδο (βλ. 
κεφ.1.6., πρβλ. Μαυροµµάτης, Γ., 1997:64), απαιτούν πολύν χρόνο και ειδικές 
γνώσεις που απουσιάζουν από τον έλληνα δάσκαλο. Μια τέτοια προτροπή θα 
είχε νόηµα µόνο αν µπορούσε να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων η αναγκαία 
κατάρτιση των δασκάλων σε θέµατα αξιολόγησης και αν υπήρχε η κατάλληλη 
υποδοµή σε τράπεζες ερωτήσεων (Καψάλης, Α., 1993:57). 

Ως προς την καθιέρωση των αριθµητικών βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο, 
η ∆.Ο.Ε. για µια ακόµη φορά επαναλαµβάνει την προτίµησή της στη 
"διευρυµένη κλίµακα βαθµολογίας" (∆ιδασκαλικό Βήµα, Σεπτ. 1991:13). 
Ωστόσο, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι αν και σε όλες τις µεγάλες τάξεις, 
εκτός από τις δύο πρώτες, είχε ήδη εισαχθεί η αριθµητική "διευρυµένη 
κλίµακα βαθµολογίας", η ∆.Ο.Ε. εξακολουθούσε να την περιλαµβάνει στα 
αιτήµατά της. Η πιο πιθανή ερµηνεία που µπορεί να δοθεί είναι ότι η ∆.Ο.Ε 
προτείνει τους αριθµητικούς βαθµούς και για την Α΄και Β΄ τάξη, στις οποίες 
ίσχυαν οι βαθµοί µε γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆). 

Ως αρωγός της άποψης της ∆.Ο.Ε. υπέρ των αριθµητικών βαθµών 
εµφανίζεται και η θετική προτίµηση της πλειοψηφίας των δασκάλων -όπως 
προέκυψε από τα αποτελέσµατα του "εθνικού διαλόγου"- στην επαναφορά της 
αριθµητικής βαθµολογίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1991).  

Πρέπει να υπογραµµίσουµε στο σηµείο αυτό και τη σηµασία της σχετικής 
αυτονοµίας του σχολείου σε σχέση µε τις εκάστοτε µεταρρυθµιστικές 
επιδιώξεις. Από τη µια πλευρά, ορισµένα συντηρητικά µέτρα, όπως η 
επαναφορά των βαθµών στο σχολείο, µπορούν να εφαρµοστούν σχετικά 
εύκολα στην πράξη, δεδοµένου ότι είναι εναρµονισµένα µε την παραδοσιακή 
"εκπαιδευτική κουλτούρα" και οι δάσκαλοι είναι εξοικειωµένοι µε αυτά από το 



παρελθόν. Από την άλλη όµως, οι καινοτοµίες και οι αλλαγές που ξεφεύγουν 
από την "πεπατηµένη" προκαλούν µεγάλη αντίσταση από τους εκπαιδευτικούς, 
ιδιαίτερα όταν δεν είναι ενήµεροι ή δεν τις επιδοκιµάζουν (βλ. Μπουζάκης, Σ., 
1993α:83).  

Το φαινόµενο αυτό ήταν εµφανές στη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80, 
κατά την οποία υιοθετήθηκε ένα νέο κοινωνιο-ψυχολογικο µοντέλο, µια νέα 
παιδαγωγική αντίληψη µε την οποία όµως η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
στη χώρα µας δεν ήταν εξοικειωµένη. Αν συνεκτιµήσουµε το γεγονός ότι δεν 
κινήθηκε παράλληλα καµιά διαδικασία ουσιαστικής ευαισθητοποίησης και 
επιµόρφωσης για τη νέα αντίληψη, τότε γίνεται περισσότερο κατανοητό γιατί 
οι νοµοθετικές εκείνες ρυθµίσεις, όχι µόνο "δεν µετασχηµατίστηκαν σε 
ουσιαστική µεταρρύθµιση, αλλά δηµιουργήθηκε και µια αρνητική στάση και 
συχνά αναπτύχθηκαν αντιφατικές πρακτικές και απόψεις από την πλευρά των 
εκπαιδευτικών σχετικά µ΄ αυτές" (Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ., 1994:111).  

Πάντως, ως προς τα µέτρα του 1990, η αδράνεια του σχολείου και ιδίως η 
"έκδηλη προδιάθεση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος να επανέρχεται 
σε προηγούµενες οικείες θέσεις" (Καζαµίας, Α., 1995:59), φαίνεται ότι 
ελήφθησαν υπόψη στη χάραξη της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής.  

 
 

3.2.5.4. Παιδαγωγική κριτική 
 
Στα πρώτα άρθρα του Π.∆. 462/91 δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην 

παιδαγωγική διάσταση της αξιολόγησης. Στον βασικό της σκοπό 
περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων "η παρώθηση, η ενθαρρυνση και η σωστή 
αυτοαντίληψη του παιδιού", "η διάγνωση των κλίσεων και των ικανοτήτων 
του", "η ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και της µάθησης", ενώ 
επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι "η αξιολόγηση, ως εξατοµικευµένη εκτίµηση της 
επίδοσης του µαθητή, δεν είναι αυτοσκοπός", άρα "δεν προσλαµβάνει 
χαρακτήρα ανταγωνιστικό ή επιλεκτικό" (Π.∆. 462/91). Μπορεί αµέσως να 
αντιληφθεί κανείς ότι οι παραπάνω στόχοι προβάλλουν παιδαγωγικά 
γνωρίσµατα της λειτουργίας της αξιολόγησης και ταυτίζονται µε  θεωρητικές - 
επιστηµονικές απόψεις επί του θέµατος. Προβάλλεται δηλαδή µια ιδανική 
στόχευση της αξιολογικής διαδικασίας, την εισαγωγή της οποίας δεν θα 
µπορούσε κανείς να απορρίψει, αφού οι στόχοι αυτοί συνάδουν µε τους 
παιδαγωγικούς στόχους που αποβλέπουν στο καλό του µαθητή και βέβαια µε 
την γενικότερη σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου (Κωνσταντίνου, Χ., 
1995:227). Όµως, παρά την έµφαση που δίνεται στην παιδαγωγική διάσταση 



των σκοπών της αξιολόγησης, η διάσταση αυτή φαίνεται να αναιρείται στη 
συνέχεια µε τη ρύθµιση για τις ανακεφαλαιωτικές γραπτές εξετάσεις τριµήνου 
στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη και την επαναφορά της βαθµολογίας (βλ. Πετσάλνικος, 
Κ., 1991:76).  

Οι παράγοντες εκείνοι που πρέπει να συνεκτιµηθούν ή να µεταβληθούν, 
προκειµένου µια νέα ρύθµιση για την αξιολόγηση να φέρει τα επιδιωκόµενα 
αποτελέσµατα και να συµβάλλει στην ανανέωση και βελτίωση της δακτικής 
πράξης, είναι πολλοί και αλληλοεξαρτώµενοι: το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται το νέο µέτρο, η µεθόδευση εισαγωγής του, η µεταστροφή από 
παγιωµένες και κατεστηµένες αντιλήψεις µέσω της ενηµέρωσης και 
επιµόρφωσης των εµπλεκοµένων, τα αναλυτικά προγράµµατα και βιβλία, η 
νοοτροπία και πρακτική των δασκάλων, η µεθόδευση της σχολικής εργασίας 
κ.ά. Πρόκειται δηλαδή για παράγοντες που προϋποθέτουν χρόνο, σχεδιασµό, 
οργάνωση αλλά και χρήµατα.  

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η αποσπασµατική ρύθµιση της αξιολόγησης 
κατά την περίοδο 1990-93 δεν έλαβε υπόψη άλλες συνιστώσες του ∆ηµοτικού 
Σχολείου (βλ. ∆ηµητρόπουλος, Στ., 1997:102), όπως για παράδειγµα, την 
σκοποθεσία του, µε την οποία "συµπλέει" το νέο σύστηµα µόνο ως προς τις 
προθέσεις του. Η διερεύνηση της εναρµόνισης και αντιστοιχίας µεταξύ των 
σκοπών του ∆ηµοτικού Σχολείου και των νέων µέτρων οδηγεί τον Α. Καψάλη 
στο συµπέρασµα, ότι η επαναφορά της βαθµολογίας και των εξετάσεων 
αποτελεί µια αντίφαση, διότι από τη µια, "το εκπαιδευτικό σύστηµα επιδιώκει 
την επίτευξη ενός συνόλου στόχων και σκοπών και υποχρεώνει τον 
εκπαιδευτικό να εργαστεί για αυτό, από την άλλη όµως εισάγει ένα σύστηµα 
αξιολόγησης που αντιστρατεύεται την επίτευξή τους" (Καψάλης, Α., 1993:20).  

Σκοποί και στόχοι του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου, όπως, επί 
παραδείγµατι, η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του µαθητή µέσω της 
ολόπλευρης, αρµονικής και ισόρροπης ανάπτυξης των δυνάµεών του, η 
αναγνώριση της ατοµικότητάς του, ο σεβασµός των ατοµικών διαφορών 
µεταξύ των µαθητών, η καλλιέργεια κλίσεων, δυνατοτήτων και 
ενδιαφερόντων, καθώς και η ενίσχυση της συλλογικής προσπάθειας µέσω της 
συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της αλληλεγγύης, όλα αυτά είναι 
αδύνατο να επιτευχθούν µε βαθµούς και εξετάσεις σε ένα κλίµα 
ανταγωνιστικό, στο οποίο κυριαρχούν η "ένταση της επιλογής και το άγχος της 
σύγκρισης" (ό.π., σ.17).  

Η επίτευξη της σκοποθεσίας του ∆ηµοτικού Σχολείου, όχι µόνο έρχεται 
σε αντίθεση µε την επαναφορά µέτρων όπως η βαθµολογία και οι εξετάσεις, 
αλλά προϋποθέτει την εισαγωγή και προώθηση ανάλογων µορφών εργασίας 



στην τάξη, µε παράλληλη αναθεώρηση των περιεχοµένων µάθησης και 
απεγκλωβισµό από τον γνωσιοκεντρικό τους χαρακτήρα. Βέβαια, η 
αναντιστοιχία µεταξύ των επιδιωκόµενων στόχων και των επιτεύξιµων 
αποτελεσµάτων αποτελεί γνώρισµα του συστήµατος αξιολόγησης σε όλες τις 
βαθµίδες της εκπαίδευσης -συµπεριλαµβανοµένου και του συστήµατος 
επιλογής για ΑΕΙ και ΤΕΙ- γεγονός που το χαρακτηρίζει ως αναξιόπιστο 
(Ξωχέλλης, Π., 1993:51). 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της συνθετικής ικανότητας των 
µαθητών, που επαγγελλόταν το Υπουργείο Παιδείας µέσω της νέας µορφής 
αξιολόγησης και ειδικότερα µέσω των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων (βλ. 
ΥΠΕΠΘ, 1991:38), δεν µπορεί να είναι αναµενόµενη αν δεν µεταβληθούν 
ριζικά οι διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης. Πιο συγκεκριµένα, στις 
ρυθµίσεις για την αξιολόγηση του µαθητή υπάρχει διακηρυγµένη η πρόθεση 
του υπουργείου "να επηρεαστεί µε αυτές και ο τρόπος διδασκαλίας των 
µαθηµάτων" (Γ1/568/1134/25.9.91 ΥΠΕΠΘ). Η διατύπωση αυτή αναφέρεται 
ουσιαστικά στις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις οι οποίες καθιερώθηκαν στο 
∆ηµοτικό σχολείο µε το Π.∆. 462/91. Το ερώτηµα λοιπόν που τίθεται είναι, αν 
οι αλλαγές στο σύστηµα αξιολόγησης µπορούν να επιφέρουν γενικότερες 
αλλαγές στην διδακτική πράξη. Η αξιολόγηση του µαθητή επηρεάζει βέβαια τη 
διδασκαλία, τη µάθηση και το αναλυτικό πρόγραµµα, αλλά πάντα σε ένα πολύ 
µικρό βαθµό. Μια αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης από µόνη της είναι 
δύσκολο να επιφέρει σηµαντικές αλλαγές σε µια παγιωµένη διδακτική πράξη.  

Κατά συνέπεια, η εκπεφρασµένη πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας να 
αλλάξει ο τρόπος διδασκαλίας και µάθησης, να µετατοπιστεί το βάρος από την 
αποµνηµόνευση στην κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα µέσα από την 
εισαγωγή των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων αποτελεί µια εσφαλµένη 
εκτίµηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Π. Ξωχέλλης: "Εδώ µπαίνει 
δηλαδή το κάρρο µπροστά από τα άλογα" (Ξωχέλλης, Π., 1993:44). Με άλλα 
λόγια, στον βαθµό που η διδακτική πράξη δεν προετοιµάζεται και δεν 
διεξάγεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθείται η κριτική σκέψη και 
συνθετική ικανότητα, είναι αδύνατον να εµφανιστούν αυτές οι ικανότητες και 
παράλογο να απαιτούνται από τους µαθητές κατά τη διαδικασία αξιολόγησης. 
Η αρχή της αντιστοιχίας µεταξύ διδακαλίας και εξέτασης σηµαίνει ότι ο 
µαθητής εξετάζεται σε αυτά που διδάχτηκε και σε αυτά τα οποία επεδίωξε ο 
δάσκαλος να καλλιεργήσει. Είναι παράδοξο να στηρίζεται η διδασκαλία στην 
αποµνηµόνευση και από την άλλη να ζητάται από τον µαθητή να απαντήσει σε 
ερωτήσεις κρίσεως (βλ. Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
1994:14).  



Σε αντίθεση λοιπόν µε τις προσδοκίες του Υπουργείου Παιδείας, το 
πιθανότερο είναι ότι µε τη µορφή που καθιερώθηκαν οι ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις θα ενισχύσουν ακόµη περισσότερο τη µηχανική αποµνηµόνευση, 
δηλαδή αυτό ακριβώς που θέλουν να καταργήσουν (Ξωχέλλης, Π., 1992:26, 
πρβλ. Καψάλης, Α., 1993:20, Νούτσος, Μπ., 1991:11).  

Εξάλλου, το γνωστό επιχείρηµα του Υπουργείου Παιδείας "η επανάληψη 
µήτηρ πάσης µαθήσεως" (Γ1/568/1134/25-9-91), το οποίο επαναλάµβανε 
συχνά και ο ίδιος ο υπουργός Παιδείας Γ. Σουφλιάς (βλ. και ΥΠΕΠΘ, 
1991α:9/10), µπορεί να ισχύει µόνο υπό την προϋπόθεση ότι η σχολική 
µάθηση συντελείται σε µια ατµόσφαιρα απαλλαγµένη από ψυχολογική πίεση 
και άγχος (Ξωχέλλης, Π., ό.π.). Αντιθέτως, µε παραδοσιακές εξεταστικές 
δοκιµασίες και υπό την "απειλή" των βαθµών, είναι δύσκολο να γίνει 
αποδεκτός ο ισχυρισµός του υπουργείου, ότι µε αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης 
"συνειδητοποιεί ο µαθητής τα µαθησιακά του προβλήµατα οργανώνει τη 
µελέτη του και βελτιώνει την επίδοση του" (Γ1/568/1134/25-9-91).  

Η αρχή της επανάληψης ως µητέρα της µάθησης, συνδέει τις εξετάσεις, 
όχι µε την ανάπτυξη της άµιλλας και της κριτικής σκέψης, αλλά κυρίως µε την 
αποµνηµόνευση, υπογραµµίζοντας επιπρόσθετα τον ιδιαίτερα παθητικό ρόλο 
του µαθητή (Παπακωνσταντίνου, Π., 1991:26, πρβλ. Τσιάκαλος, Γ., 
1992:34/35). Αυτήν ακριβώς τη σχέση εξετάσεων και αποµνηµόνευσης σε 
βάρος της κριτικής και δηµιουργικής σκέψης υποδηλεί και η γνωστή φράση: 
"Ποτέ δεν θα είχε υπάρξει ο Πλάτωνας, αν εξέταζε και βαθµολογούσε ο 
Σωκράτης" (Αναστασιάδης, Τ., 1992:29/30). Ο ίδιος ο Τσώρτσιλ 
ευφυολογώντας περιέγραφε µε πολύ εύστοχο τρόπο την επιλεκτική λειτουργία 
των εξετάσεων: οι δάσκαλοί του όταν τον εξέταζαν δεν ενδιαφερόταν να 
µάθουν αυτά που ήξερε, αλλά µόνο να ανακαλύψουν αυτά που δεν ήξερε 
(ό.π.). 

Οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις αποκτούν τελικά έναν χρησιµοθηρικό 
χαρακτήρα, µε συνέπεια την υποβάθµιση της µάθησης, αφού ο µαθητής 
µαθαίνει σχεδόν µόνο ό,τι είναι χρήσιµο για τις εξετάσεις, αναπαράγει έτοιµες 
και εφήµερες γνώσεις αντί να διερευνά ο ίδιος τη γνώση (βλ. Κωνσταντίνου, 
Χ., 1995α:117).  Όπως ήδη εξηγήσαµε, οι εξετάσεις αυτές δεν βοηθούν την 
ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης και απλά έχουν διαπιστωτικό και 
επικυρωτικό χαρακτήρα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ύλη των εξετάσεων 
καθορίζεται και γνωστοποιείται στους µαθητές τρεις µέρες πριν από την 
διεξαγωγή τους. Επιπλέον ως στιγµιαία διαδικασία, µε ιδιαίτερο βάρος στην 
τελική επίδοση του µαθητή οι εξετάσεις αυξάνουν τον φόβο και το άγχος, 



προκαλούν έντονη αγωνία και λειτουργούν τελικά ως αντικίνητρο και εµπόδιο 
στη µάθηση.  

Πριν ακόµη εφαρµοστεί στην πράξη ο θεσµός των ανακεφαλαιωτικών 
εξετάσεων η κριτική είχε ήδη επισηµάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης της 
παραπαιδείας (βλ. Τσακαλίδης, Α., 1995:45), την απώλεια πολύτιµου 
διδακτικού χρόνου και την ανώφελη διακοπή των µαθηµάτων λόγω των 
εξετάσεων, οι οποίες επιπλέον υποβάλλουν τους µαθητές άνευ αποχρώντος 
λόγου, σε µια διαδικασία ψυχολογικής έντασης (Ξωχέλλης, Π., 1992, ό.π.). 
Αργότερα, κατά την εφαρµογή των µέτρων και παρά τις υποδείξεις του 
Υπουργείου Παιδείας ότι δεν πρέπει να διακόπτονται τα µαθήµατα κατά τη 
διάρκεια των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, στην πράξη φάνηκε ότι δεν 
γινόταν κάτι τέτοιο. Τα µαθήµατα "διακόπτονταν προς χάρη των εξετάσεων, 
προκαλώντας γενική αναστάτωση στον ρυθµό λειτουργίας των σχολείων και 
σηµαντική συρρίκνωση του σχολικού έτους" (Κασσωτάκης, Μ., 1995:428).  

Από µια άλλη οπτική, η εισαγωγή των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων 
θεωρήθηκε ότι αποτελεί απλά µια πρόφαση που αποκρύπτει τις πραγµατικές 
επιδιώξεις του νέου µέτρου, δηλαδή την "καθιέρωση νέων µορφών άσκησης 
ελέγχου στη διδακτική συµπεριφορά των εκπαιδευτικών και ενίσχυση των 
κρατικών εκδοχών διδακτικής" (Μαυρογιώργος, Γ., 1993:34). 

Σε σχετική έκθεση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επισηµαίνεται ότι ο 
υπερβολικός ζήλος ορισµένων δασκάλων, οι οποίοι επέµειναν στον τύπο και 
όχι στην ουσία, είχε ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία προβληµάτων και 
προστριβών µε γονείς και µαθητές (βλ. Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου, 1994:20). Άλλοι δάσκαλοι θεωρώντας τα µέτρα "περιττά και αιτία 
πολλών δεινών", αναγκάστηκαν να τα εφαρµόσουν τελικά µέσα στο "πνεύµα 
της ρουτίνας και της υπηρεσιακής υποχρέωσης" (Ευσταθιάδης, Ι., 1995: 343). 
Οι σχολικοί σύµβουλοι µετά από την πρώτη εφαρµογή του µέτρου 
διαπίστωσαν ότι οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις δηµιούργησαν πολλά 
προβλήµατα σε µαθητές και γονείς, όπως "φόβος των µαθητών για αποτυχία, 
άγχος για την καλή βαθµολογία, και νευρικότητα των γονέων" (Εγκ.6/∆.Π.Ε. 
278/17-2-1993) και προσπάθησαν µε εγκυκλίους να ενηµερώσουν τους 
δασκάλους, προκειµένου να περιορίσουν τα προβλήµατα αυτά (ό.π.). Τέλος, 
διαπιστώνεται η άποψη ότι τρία χρόνια µετά από την εφαρµογή των µέτρων 
δεν εµφανίστηκαν ενδείξεις για βελτίωση του επιπέδου σπουδών, ούτε για 
περιορισµό του λειτουργικού αναλφαβητισµού (Κασσωτάκης, Μ., 1995:439, 
Ευσταθιάδης, ό.π.).  

Πρέπει πάντως να υπογραµµίσουµε το γεγονός, ότι όλες οι παραπάνω 
απόψεις για τις αρνητικές επιπτώσεις των νέων ρυθµίσεων δεν στηρίζονται σε 



εµπειρικά δεδοµένα, αλλά αντανακλούν µάλλον προσωπικές εκτιµήσεις που 
δεν έχουν χαρακτήρα γενίκευσης. 

Τελικά, παρά τις διακηρυγµένες προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας και 
τον εξωραϊσµό των µέτρων µε ψυχοπαιδαγωγικές αρχές, αποτελεί κοινή 
πεποίθηση ότι η επαναφορά της αριθµητικής βαθµολογίας σε συνδυασµό µε 
την καθιέρωση των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων ικανοποιούν τελικά 
επιλεκτικούς  και όχι παιδαγωγικούς στόχους (Παπακωνσταντίνου, Π., 
1991:27,  Ξωχέλλης, Π., ό.π., σ.26, Μαυρογιώργος, Γ., 1994:15). Η 
παιδαγωγική λειτουργία της αξιολόγησης συνδέεται µε την επανατροφοδότηση 
µαθητή και δασκάλου για την επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας και όχι µε 
την κατάταξη και ταξινόµηση των µαθητών. Στο ∆ηµοτικό Σχολείο η 
επιλεκτική λειτουργία της αξιολόγησης δεν έχει θέση, όπως δεν έχει θέση και η 
στασιµότητα των µαθητών. Οι παιδαγωγικοί στόχοι που αποδίδονται στις 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις από τους εµπνευστές τους δεν µπορούν να 
επιτευχθούν, µε αποτέλεσµα να καθίσταται το µέτρο "τουλάχιστον 
αναποτελεσµατικό αν όχι και επιζήµιο για τους µαθητές" (Ξωχέλλης, Π., 
1993:45).  

 
 

3.3. Ανακεφαλαίωση 
 
Από την επισκόπηση της ιστορικής εξέλιξης των συστηµάτων 

αξιολόγησης στο ελληνικό σχολείο προκύπτει ότι οι εξετάσεις είναι 
συνυφασµένες µε την ίδρυση του εκπαιδευτικού µας συστήµατος. Αρχικά, οι 
εξετάσεις διεξάγονται δηµόσια, µε επίσηµο και τελετουργικό χαρακτήρα, 
στρέφονται περισσότερο προς το "πρόσωπο" και λιγότερο στις επιδόσεις του 
µαθητή, χωρίς να σχετίζονται µε οποιαδήποτε άµεση επιλεκτική διαδικασία. 
Αποσκοπούν κυρίως στην επιβράβευση των µαθητών, στην επικύρωση της 
αξιολόγησης του δασκάλου από την κοινότητα και στη δυνατότητα 
διεκδίκησης υποτροφίας από τους µαθητές.  

Οι βαθµοί εµφανίζονται για πρώτη φορά στο ∆ηµοτικό Σχολείο το 1842 
µε την επανέκδοση του "Νέου οδηγού της Αλληλοδιδακτικής µεθόδου" ως 
τρίβαθµη αριθµητική κλίµακα (4, 3, 2), ενώ το 1896 καθιερώνονται και 
επίσηµα από την πολιτεία µε τέσσερις διαβαθµίσεις (4, 3, 2, 1). Στη µέση 
εκπαίδευση οι βαθµοί και οι εξετάσεις συστηµατοποιούνται από την κεντρική 
εξουσία το 1884, οι εξετάσεις γίνονται αυστηρότερες, χαρακτηρίζονται από 
οµοιοµορφία και αποκτούν επιλεκτικό ρόλο, συµβάλλοντας έτσι αποφασιστικά 
στη διαµόρφωση της κοινωνικής ιεραρχίας και στη στελέχωση του κράτους µε 



υπαλλήλους. Αυτή την περίοδο εδραιώνεται ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας 
του ελληνικού σχολείου, ο οποίος διατηρείται µέχρι τέλους της δεκαετίας του 
'70. Στο ∆ηµοτικό Σχολείο η συστηµατοποίηση, η αυστηρή τυποποίηση των 
εξετάσεων και η διαµόρφωση του επιλεκτικού του χαρακτήρα τοποθετούνται 
στο 1929, χρονιά κατά την οποία καθιερώνεται και η δεκάβαθµη αριθµητική 
κλίµακα. 

Οι λόγοι που οδήγησαν στη µετεξέλιξη των εξετάσεων και των βαθµών, 
από ένα αρχικά χαλαρό και πάντως όχι ενιαίο σύστηµα σε ένα οµοιόµορφο και 
συγκεντρωτικό πλαίσιο λειτουργίας µε επιλεκτικό ρόλο, σχετίζονται 
πρωτίστως µε τις κοινωνικο-πολιτικές και οικονοµικές εξελίξεις της ελληνικής 
κοινωνίας, τη διόγκωση της κρατικής γραφειοκρατικής δοµής και 
δευτερευόντως µε την Ερβαρτιανή Παιδαγωγική η οποία δέσποσε επί πολλές 
δεκαετίες στο ελληνικό σχολείο (βλ. Μπίκος, Κ., 1997:6 κ.κ.). 

Από τα πρώτα χρόνια της Μεταπολίτευσης το ενδιαφέρον της 
εκπαιδευτικής πολιτικής περιστρέφεται γύρω από θέµατα σχετικά µε την 
αξιολόγηση στο σχολείο. Ωστόσο, από τότε µέχρι σήµερα το ενδιαφέρον 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στην αξιολόγηση του µαθητή και των 
εκπαιδευτικών, ενώ η αξιολόγηση άλλων παραµέτρων του εκπαιδευτικού 
συστήµατος παραµελείται και παρά τις σχετικές εξαγγελίες ουδέποτε 
εφαρµόζεται στην πράξη.  

Η αποµάκρυνση από τον εξετασιοκεντρικό και βαθµοθηρικό χαρακτήρα, 
ο οποίος κυριαρχούσε επί δεκαετίες στο ∆ηµοτικό Σχολείο, ξεκινάει το 1977  
µε την κατάργηση πολλών εξεταστικών φραγµών, συνεχίζεται το 1981 µε την 
κατάργηση των αριθµητικών βαθµών και της στασιµότητας και 
ολοκληρώνεται το 1986 µε την ουσιαστική κατάργηση και των γραµµατικών 
βαθµών. Όλα τα σχετικά µε την αξιολόγηση του µαθητή µέτρα αυτής της 
περιόδου κινούνται σε µια παιδαγωγική κατεύθυνση µε παράλληλη επιδίωξη 
τον απεγκλωβισµό του ∆ηµοτικού Σχολείου από τον εξετασιοκεντρικό και 
επιλεκτικό του χαρακτήρα. Οι σηµαντικότεροι λόγοι που συνέβαλλαν σε αυτή 
την εξέλιξη είναι η επέκταση της υποχρεωτικής φοίτησης, οι επιρροές από τις 
ιδέες του εκδηµοκρατισµού της εκπαίδευσης, της ισότητας των ευκαιριών, της 
προοδευτικής Παιδαγωγικής και της αντιαυταρχικής αγωγής, καθώς και οι  
κοινωνικές, οικονοµικές και εργασιακές εξελίξεις που έιχαν προηγηθεί. Η 
ραγδαία αυξητική τάση πρόσβασης σε όλο και ανώτερα επίπεδα εκπαίδευσης 
και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για υψηλότερη µόρφωση και 
εξειδίκευση είχαν ως συνέπεια την απώλεια της όποιας ανταλλακτικής αξίας 
του απολυτηρίου του ∆ηµοτικού Σχολείου και κατ΄ επέκταση του επιλεκτικού 
του ρόλου.  



Συνολικά, οι ρυθµίσεις για την αξιολόγηση του µαθητή που 
εφαρµόζονται από το 1976 µέχρι το 1990, επιδιώκουν και σε ένα µεγάλο 
βαθµό καταφέρνουν να αµβλύνουν τον επιλεκτικό χαρακτήρα του ελληνικού 
σχολείου και να συνδράµουν στον περιορισµό της εκπαιδευτικής ανισότητας:  
• κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων για το Γυµνάσιο (1976) 
• κατάργηση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων στο ∆ηµοτικό 

σχολείο (1977) 
• κατάργηση των γραπτών εξετάσεων του χειµερινού εξαµήνου στο 

Γυµνάσιο  (1977) 
• κατάργηση και των προαγωγικών εξετάσεων στο Γυµνάσιο (1981) 
• προσανατολισµός των εσωτερικών εξετάσεων ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 

σε περισσότερο παιδαγωγικό ρόλο 
• καθιέρωση της ακώλυτης προαγωγής στο ∆ηµοτικό Σχολείο (1981) 
• κατάργηση των αριθµητικών βαθµών στο ∆ηµοτικό σχολείο και 

αντικατάστασή τους µε γραµµατικούς βαθµούς Α, Β, Γ. (1981) 
• κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων από το Γυµνάσιο προς το Λύκειο 

(1982) 
• ουσιαστική κατάργηση των βαθµών Α, Β, Γ στο ∆ηµοτικό (1986) 

Ωστόσο, πολλά τα µέτρα που εφαρµόζονται αυτή την περίοδο 
χαρακτηρίζονται από προχειρότητα και αποσπασµατικότητα, αφού δεν 
πλαισιώνονται από παράλληλες υποστηρικτικές  ρυθµίσεις, όπως η ενίσχυση 
των αδύνατων µαθητων µε ειδικά προγράµµατα, η ουσιαστική επιµόρφωση 
των δασκάλων, ώστε να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός και διδακτικός τους ρόλος, 
η κατάλληλη ενηµέρωση και πληροφόρηση γονέων και "κοινής γνώµης", η 
εισαγωγή εναλλακτικών µορφών επανατροφοδότησης γονέων και µαθητών και 
προπάντων η επιδίωξη ανανέωσης της παραδοσιακής εκπαιδευτικής πράξης 
(π.χ. εσωτερική διαφοροποίηση, εξατοµίκευση διδασκαλίας).  

Από τις αρχές της Μεταπολίτευσης και ιδίως µετά από τα µέσα της 
δεκαετίας του ΄80, παράλληλα µε τις συνεχείς αλλαγές στο σύστηµα 
αξιολόγησης παρατηρείται και µια στροφή στη φρασεολογία που διέπει 
εγκυκλίους, Προεδρικά διατάγµατα και άλλα νοµοθετικά κείµενα σχετικά µε 
την αξιολόγηση του µαθητή. Ενώ δηλαδή µέχρι τότε κυριαρχούν οι όροι 
βαθµολογία, εξέταση, έλεγχος που εστιάζονται στη στατική διαπίστωση και τον 
έλεγχο των µαθητικών επιδόσεων, από τα µέσα του ΄80 ο όρος αξιολόγηση 
έρχεται στο προσκήνιο και καθιερώνεται χωρίς να ταυτίζεται µε την εξέταση 
και τη βαθµολογία. Προσδιορίζεται δηλαδή µε βάση την παιδαγωγική θεωρία 
και δεν περιορίζεται στη διαπίστωση του βαθµού επίτευξης γνωστικών µόνο 
στόχων. Η αξιολόγηση γίνεται κατανοητή ως συνεχής διαδικασία και 



ενηµέρωση για µαθητές, γονείς και δάσκαλο, επικεντρώνεται δηλαδή στον 
ανατροφοδοτικό της ρόλο µε στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας για τη 
βελτίωση των επιδόσεων (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1995: 425). ∆εν είναι τυχαίο 
το γεγονός ότι ο όρος εξετάσεις αντικαθίσταται από τους όρους κριτήρια 
αξιολόγησης και επαναληπτικά µαθήµατα. Η αντίληψη αυτή διέπει και τα 
Προεδρικά διατάγµατα από τις αρχές του ΄90 µέχρι και σήµερα.  

Η στροφή αυτή προς µια διευρυµένη αντίληψη και κατανόηση του όρου 
αξιολόγηση έµεινε µόνο στις προθέσεις και δεν πραγµατώθηκε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία σύµφωνα µε τις αρχικές προσδοκίες. Ο 
διακηρυγµένος στόχος να αποτελεί η αξιολόγηση, όχι µόνο στα λόγια αλλά και 
στην πράξη, µια συνεχή διαδικασία µε στόχο τη διαρκή ανατροφοδότηση και 
βελτίωση της διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης φαίνεται ότι δεν 
επιτεύχθηκε. Η αξιολόγηση του µαθητή έπαψε να λειτουργεί ως βαθµολογική 
κατάταξη της επίδοσης, αλλά δεν προσέλαβε διορθωτικό παιδαγωγικό ρόλο. Ο 
δάσκαλος έµεινε µετέωρος και αβοήθητος στην πραγµάτωση "µιας άλλης 
αξιολόγησης", ενώ µαθητές και γονείς έµειναν χωρίς συγκεκριµένες µορφές 
επανατροφοδότησης και πληροφόρησης. Οι διαπιστώσεις αυτές προκύπουν 
έµµεσα από την ανάλυση και ερµηνεία των σχετικών ερευνητικών δεδοµένων 
αλλά και άµεσα από την κριτική ανάλυση και ερµηνεία των µεταρρυθµιστικών 
προθέσεων και παρεµβάσεων της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Η δασκαλοκεντρική, µετωπική µορφή οργάνωσης της διδασκαλίας, ο 
βερµπαλισµός του δασκάλου, η παθητικότητα του µαθητή, η έµφαση στη 
στείρα αποµνηµόνευση, η οποία ενδυναµώνεται από τον τρόπο αξιολόγησης 
των µαθητών, εξακολουθούσαν να κυριαρχούν στο ∆ηµοτικό σχολείο και να 
συµβαδίζουν µε την παλιά αντίληψη της παραδοσιακής Παιδαγωγικής, ότι ο 
µαθητής είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για την αποτυχία του στο σχολείο (βλ. 
Παπαναούµ-Τζίκα, Ζ., 1985:52). Έτσι, η αποτυχία ανάγεται σε έλλειψη 
ικανοτήτων, σε τεµπελιά, αδιαφορία, σε προηγούµενα κενά του µαθητή κλπ., 
µε αποτέλεσµα να κυριαρχεί η λογική της απλής διαπίστωσης των επιδόσεων, 
χωρίς να ενδιαφέρουν άλλοι σοβαροί παράγοντες αποτυχίας, όπως η 
ανεπάρκεια των διδασκόντων, τα ακατάλληλα βιβλία, η µέθοδος διδασκαλίας, 
η κούραση από τη συχνά ανιαρή και ανούσια σχολική εργασία, το χαµηλό 
οικονοµικό και πολιτιστικό υπόβαθρο της οικογενείας του µαθητή κ.ά.π. (βλ. 
Κασσωτάκης, Μ., 1995:432). 

Όπως θα φανεί και στη συνέχεια της εργασίας, η πρόθεση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 ήταν η 
εισαγωγή ενός συστήµατος περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή, το οποίο 
θα συµπλήρωνε τα κενά και θα βελτίωνε το προηγούµενο "λειψό" σύστηµα 



προς µια περισσότερο παιδαγωγική κατεύθυνση (βλ. κεφ.4.). Όµως, αφενός η 
ατολµία και καθυστέρηση του Υπουργείου Παιδείας και αφετέρου η ήττα στις 
εκλογές και η επανάκαµψη στην εξουσία του κόµµατος της Νέας 
∆ηµοκρατίας, είχαν ως αποτέλεσµα τη στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής 
στον τοµέα της αξιολόγησης και όχι µόνο, προς µια συντηρητική κατεύθυνση. 
Οι µεταβολές που επιχειρήθηκαν αφορούσαν, µεταξύ άλλων, στην επαναφορά 
των αριθµητικών βαθµών και των γραπτών εξετάσεων, χωρίς όµως για µια 
ακόµη φορά να ληφθεί υπόψη η πιο βασική αρχή: εκείνο που προέχει τελικά 
είναι να βελτιωθεί συνολικά η διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία και να 
ενταχθεί βέβαια η αξιολόγηση της επίδοσης του µαθητή στην παιδαγωγική της 
λειτουργία (Ξωχέλλης, Π., 1992, ό.π.). Κάτι τέτοιο βέβαια δεν έγινε και µε 
δεδοµένη την έλλειψη εµπειρικών δεδοµένων για την αποτελεσµατικότητα των 
µέτρων, µπορεί να υποστηριχτεί ότι η επαναφορά βαθµών και εξετάσεων δεν 
βελτίωσε την κατάσταση 

Στο σηµείο αυτό αναδεικνύεται η µεγάλη σηµασία και η αρνητική 
επίδραση που έχουν οι παγιωµένες πρακτικές και αντιλήψεις, η ιστορική 
παράδοση και η σιγουριά της πεπατηµένης και της ρουτίνας στην προώθηση 
καινοτόµων εκπαιδευτικών µέτρων. Η επί πολλές δεκαετίες κυρίαρχη 
νοοτροπία, όχι µόνο στον εκπαιδευτικό κόσµο αλλά και στην "κοινή γνώµη", 
γονείς κ.λ.π., είναι αδύνατον να αλλάξει µέσα από µια σειρά εγκυκλίων και 
συναφών νοµοθετικών κειµένων. Χωρίς ενηµέρωση και πρακτική άσκηση των 
δασκάλων µέσα από συνεχή επιµόρφωση δεν είναι εφικτή η απαγκίστρωση 
από παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές, οι οποίες αφθονούν στο ελληνικό 
σχολείο. Οι ευθύνες της πολιτείας στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικές. 



4. Η περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό 
Σχολείο 
 

4.1. Το σχέδιο Π.∆./1988 για την περιγραφική αξιολόγηση 
 

Το 1986 για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται λόγος για την 
"περιγραφική βαθµολογία" την οποία επροτίθετο να καθιερώσει το Υπουργείο 
Παιδείας στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. εφηµ. "Τα Νέα", 22/10/1986). 
Παράλληλα, πληροφορίες που διαρρέουν στον ηµερήσιο τύπο από το 
Υπουργείο Παιδείας αναφέρουν ότι από τη νέα σχολική χρονιά επίκειται 
κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας (1-20)  και στο Γυµνάσιο (βλ. εφηµ. 
"Τα Νέα", 23/10/1986).  

∆υο χρόνια αργότερα, το 1988, δηµοσιεύονται πάλι στον ηµερήσιο τύπο 
πληροφορίες σύµφωνα µε τις οποίες η κατάργηση της αριθµητικής 
βαθµολογίας που έγινε στο ∆ηµοτικό Σχολείο θα επεκταθεί όχι µόνο στο 
Γυµνάσιο, αλλά και στο Λύκειο  (βλ. εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 19/2/1988 και 
εφηµ. "Η Βραδυνή", 20/2/1988). Όµως, οι έντονες αντιδράσεις των 
εκπαιδευτικών αλλά και των γονέων (βλ. αντιδράσεις της προέδρου της 
Α.Σ.Γ.Μ.Ε κεφ. 3.2.4.5.) απέναντι στα προτεινόµενα µέτρα και στα µέτρα που 
ίσχυαν ήδη για το ∆ηµότικό Σχολείο θα υποχρεώσουν τον υπουργό Παιδείας 
Α. Τρίτση να δηλώσει ότι τα σχέδια αυτά αποτελούν µερικά µόνο από τα 
πολλά που καταρτίζουν οι οµάδες εργασίας του υπουργείου (βλ. ΥΠΕΠΘ, Σχ. 
Π.∆. 1987β, άρθ.24). Έκτοτε δεν ξανάγινε λόγος για κατάργηση των βαθµών 
στο Γυµνάσιο και στο Λύκειο.  

Την ίδια χρονιά (1988), επί υπουργού Παιδείας Γ. Παπανδρέου, 
δηµοσιεύεται στο ∆ιδασκαλικό Βήµα (φ.1005, Σεπτ. 1988) σχέδιο Προεδρικού 
∆ιατάγµατος στο οποίο προτείνεται η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. σχέδιο Π.∆./88). Το σχέδιο αυτό είχε συνταχθεί 
από επιστηµονική επιτροπή µε παιδαγωγούς, σχολικούς συµβούλους και 
πανεπιστηµιακούς δασκάλους µε πρόεδρο τον Χρ. Φράγκο (βλ.ΥΠΕΠΘ, 
Η/2575/15-4-1988), ενώ η ∆.Ο.Ε. αποχώρησε από τη σχετική διαδικασία (βλ. 
Ανθόπουλος, Κ., 1990α:170). Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό, η αξιολόγηση του 
µαθητή γίνεται κατανοητή ως µια "διαρκής εκπαιδευτική διαδικασία µε την 
οποία προσδιορίζεται το επίπεδο της ανάπτυξης και προόδου των µαθητών και 
όχι απλή βαθµολογική αποτίµηση και κατάταξή τους" (Σχ. Π.∆. 8/1988). Στις 
δύο πρώτες τάξεις η αξιολόγηση πραγµατοποιείται µε περιγραφικό τρόπο, 
χωρίς αριθµητικούς ή γραµµατικούς βαθµούς, ενώ για τις υπόλοιπες τάξεις, 



εκτός από την περιγραφική ενηµέρωση προς τους µαθητές και τους γονείς, 
προβλέπεται και µια συνολική εκτίµηση των επιδόσεων του µαθητή µε βάση 
την τετράβαθµη γραµµατική κλίµακα.  

Σύµφωνα µε την νέα αντίληψη που εισάγεται µε αυτό το σχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος, η αξιολόγηση δεν πρέπει να στηρίζεται µόνο στον 
βαθµό ανταπόκρισης του µαθητή στους στόχους του επίσηµου αναλυτικού 
προγράµµατος, αλλά και στη συνεχή παρατήρηση της συµπεριφοράς, των 
στάσεων και των δραστηριοτήτων του στην τάξη, στην πληροφόρηση που 
παρέχει η οικογένεια στον δάσκαλο για το ιστορικό ανάπτυξης του παιδιού,  
καθώς και "στη γνώµη των µαθητών της τάξης για τον βαθµό επιτυχίας της 
σχολικής εργασίας" (ό.π.). Τα δεδοµένα που προκύπτουν από αυτό τον τρόπο 
αξιολόγησης λειτουργούν επανατροφοδοτικά για τον δάσκαλο, προκειµένου να 
βελτιώσει τη διδασκαλία του και ενηµερωτικά για τους γονείς, τον σύλλογο 
διδασκόντων και τον σχολικό σύµβουλο. Η γραπτή ενηµέρωση προς µαθητές 
και γονείς γίνεται κάθε τρίµηνο µε έντυπο ενηµερωτικό δελτίο, στο οποίο 
καταγράφονται οι επιδόσεις του µαθητή στα µαθήµατα και περιγραφικές 
παρατηρήσεις για τις ικανότητες, τις στάσεις, τις δεξιότητες και τις 
προσπάθειες του µαθητή στον γνωστικό, κοινωνικό, συναισθηµατικό και 
κινητικό τοµέα ανάπτυξής του.  

Εκτός από την καινοτοµία της περιγραφικής αξιολόγησης, στο σχέδιο 
αυτό προβλέπονται επίσης παιδαγωγικές συσκέψεις του Συλλόγου 
∆ιδασκόντων στο τέλος κάθε τριµήνου, προγράµµατα ενισχυτικής 
διδασκαλίας, τα οποία είναι υποχρεωτικά για τους µαθητές που υστερούν στα 
µαθήµατα Νεοελληνικής γλώσσας και Μαθηµατικών, καθώς και η δηµιουργία 
σχολείων δοκιµαστικής εφαρµογής νέων προγραµµάτων. Τέλος, ιδιαίτερη 
µνεία γίνεται στην "εξωτερική αξιολόγηση" των µαθητών µε εξεταστικές 
δοκιµασίες, οι οποίες διενεργούνται µια φορά τον χρόνο κατά διοικητική 
περιφέρεια, µε σκοπό την επισήµανση των αδυναµιών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και τη λήψη µέτρων για τη γενικότερη βελτίωσή της. Η εξωτερική 
αξιολόγηση δεν σχετίζεται µε τη βαθµολογία των µαθητών ή την εξέλιξη των 
δασκάλων.  

Τελικά το σχ. Π.∆./88 για την περιγραφική αξιολόγηση δεν πρόλαβε να 
εφαρµοστεί, αφού την επόµενη χρονιά το ΠΑΣΟΚ απώλεσε την εξουσία και 
ακολούθησαν η οικουµενική κυβέρνηση και η τρίχρονη διακυβέρνηση της 
χώρας από το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας µε τις γνωστές µεταρρυθµιστικές 
επιδιώξεις των υπουργών Παιδείας Γ. Σουφλιά και Β. Κοντογιαννόπουλου, 
στις οποίες αναφερθήκαµε ήδη διεξοδικά (βλ. κεφ.3.2.5.). Η επόµενη 
προσπάθεια εισαγωγής της περιγραφικής αξιολόγησης θα πραγµατοποιηθεί έξι 



χρόνια αργότερα, όταν το ΠΑΣΟΚ θα αναλάβει ξανά τη διακυβέρνηση της 
χώρας. 

 
 
 
 

4.2. Το νέο σύστηµα περιγραφικής αξιολόγησης (1994-95) 
 

4.2.1. Εκπαιδευτική πολιτική και αξιολόγηση 
 
Μετά από τις εκλογές τον Οκτώβρη του 1993  το ΠΑΣΟΚ επανήλθε στην 

κυβερνητική εξουσία και επεδίωξε τη διαµόρφωση της εκπαιδευτικής του 
πολιτικής µε βάση την αναβάθµιση του ποιοτικού στοιχείου στην παρεχόµενη 
εκπαίδευση, την εσωτερική µεταρρύθµιση του σχολείου και την ανάγκη 
προσαρµογής του στις συνεχώς µεταβαλλόµενες οικονοµικές συνθήκες, χωρίς 
ωστόσο να παραλείπεται το αίτηµα του εκδηµοκρατισµού και της άµβλυνσης 
των ανισοτήτων (βλ. ∆ούκας, Χρ., 1997:147).  

Η στροφή προς τις αρχές της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας της εκπαίδευσης επιβάλλεται από ποικίλους 
παράγοντες, όπως η συνεχώς επιταχυνόµενη παγκοσµιοποίηση της αγοράς και 
της οικονοµίας µε την παρεπόµενη αύξηση του ανταγωνισµού, καθώς και η 
δηµοσιονοµική και εισοδηµατική λιτότητα ως συνέπεια της ευρωπαϊκής 
οικονοµικής σύγκλισης. Συνδέεται επίσης µε τη διαφορετική προσέγγιση της 
έννοιας του εκδηµοκρατισµού στην εκπαίδευση, ο οποίος τώρα έρχεται σε 
δεύτερη µοίρα και περιορίζεται από την οικονοµική αντίληψη προσαρµογής 
της εκπαίδευσης στις παραγωγικές ανάγκες. Έτσι, η απαίτηση για ποιοτική 
εκπαίδευση συνδέεται από πολλούς µε την απαίτηση για περισσότερη 
αξιολόγηση, προκειµένου να αποφευχθεί η υποβάθµιση της εκπαίδευσης.  

Το 1994 ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου σε άρθρο του µε τίτλο 
"Για να έχουµε σύγχρονο σχολείο και στην Ελλάδα" συνδέει τον 
εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, µεταξύ άλλων, µε την 
αποκέντρωση10 και την ανάγκη αξιολόγησης των σχολείων σε περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι η αξιολόγηση θα αποτελέσει στο µέλλον 
βασική λειτουργία του ΥΠΕΠΘ  (βλ. Παπανδρέου, Γ., εφηµ. "Το Βήµα", 
                                           
10Οι διακηρύξεις του τ. Υπουργού περί αποκέντρωσης, καθορισµού εθνικών κριτηρίων αξιολόγησης 
(national standards), κατάργησης των λεπτοµερειακών αναλυτικών προγραµµάτων, ανάδειξης των 
τοπικών στόχων και ανάληψης πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς, θα παραµείνουν τελικά σε 
επίπεδο προβληµατισµού (βλ. Γ. Παπανδρέου, εφηµ. "Το Βήµα", 21-5-1995, σ.13). 



21/5/1995:13). Ο Φ. Πετσάλνικος, υφυπουργός Παιδείας την ίδια περίοδο, σε 
άρθρο του στον καθηµερινό τύπο, χωρίς αναφορές στις οικείες για το κόµµα 
του αρχές εκδηµοκρατισµού, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε έννοιες όπως 
"εκσυγχρονισµός και βελτίωση της απόδοσης", "ποιοτική αναβάθµιση", 
"εκσυγχρονιστικές αλλαγές" και τονίζει ότι "οι προσπάθειες για τη σύνδεση 
της εκπαίδευσης µε την παραγωγή πρέπει να ενταθούν" (Πετσάλνικος, Φ., 
εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 14/8/1994).  

Στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου η σύνδεση της αξιολόγησης µε τις 
αρχές της αποτελεσµατικότητας, της αποδοτικότητας και της ποιότητας της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης επιδιώκεται µε την κατάργηση των µέτρων της 
προηγούµενης κυβέρνησης, την εισαγωγή νέου συστήµατος αξιολόγησης του 
µαθητή µέσα στη σχολική τάξη και παράλληλα µε την "εξωτερική 
αξιολόγηση" του µαθητή µέσω εθνικών εξετάσεων, οι οποίες διενεργούνται 
από το Υπουργείο Παιδείας. Αφετηρία των εξελίξεων αυτών ήταν τα αιτήµατα 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών προς τον υπουργό 
Παιδείας ∆. Φατούρο -αµέσως µετά από την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού- 
για αναστολή των ρυθµίσεων της τελευταίας τριετίας σχετικά µε την 
αξιολόγηση των µαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Μετά από την αποµάκρυνση του ∆. Φατούρου από το Υπουργείο 
Παιδείας τον Ιούλιο του 1994, ο Γ. Παπανδρέου στην πρώτη του συνέντευξη 
ως υπουργός Παιδείας διακηρύσσει την πρόθεσή του να καταργήσει τις 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις και την αριθµητική βαθµολογία, ενώ ταυτόχρονα 
προαναγγέλλει την έκδοση σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την 
εισαγωγή ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και στο Γυµνάσιο (βλ. Ράπτη, Σ., εφηµ. "Το Βήµα", 9/10/1994, 
Στεφανάκου, εφηµ. "Κυριακάτικη Αυγή, 11/9/1994,  και Βαρίνου, εφηµ. 
"Ελευθεροτυπία", 7/10/1994).  

Οι εξαγγελίες του υπουργού Παιδείας στηρίχτηκαν σε έκθεση την οποία 
είχε συντάξει οµάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µε πρόεδρο τον 
Μ. Κασσωτάκη. Τα νέα στοιχεία που εισάγουν τα προτεινόµενα µέτρα είναι η 
κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας (1-10) και των τριµηνιαίων 
ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων, η καθιέρωση της γραµµατικής τετράβαθµης 
κλίµακας (Α, Β, Γ, ∆) για τις τέσσερις τελευταίες τάξεις, η εισαγωγή της 
περιγραφικής αξιολόγησης σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου, το 
Παιδαγωγικό ηµερολόγιο, στο οποίο καταγράφονται οι παρατηρήσεις του 
δασκάλου, τόσο για τις επιδόσεις, όσο και για τη συνολική εικόνα του µαθητή, 
οι εξετάσεις σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο και η εκπόνηση συνθετικών 
- δηµιουργικών εργασιών από τους µαθητές των δυο τελευταίων τάξεων, είτε 



κατά µόνας είτε κατά οµάδες (βλ. Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
1994). Αν εξαιρέσει κανείς τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, όλα τα 
υπόλοιπα µέτρα που προτείνονται στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό στο σχ. 
Π.∆./88, το οποίο όταν ανακοινώθηκε είχε περάσει σχεδόν απαρατήρητο. 

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείψουµε το "αυτονόητο" για την εκπαιδευτική 
µας πολιτική, ότι κατά την εναλλαγή της εξουσίας το 1993, αφετηρία των 
µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων αποτέλεσε για µια ακόµη φορά η κλασική 
πια αποδόµηση του διοικητικού και ελεγκτικού µηχανισµού της προηγούµενης 
κυβέρνησης: καταργείται το Π.∆. για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το 
οποίο είχε καθιερωθεί πριν από µερικούς µήνες, καταργούνται  οι 
προϊστάµενοι διευθύνσεων και γραφείων για να αντικατασταθούν από 
προσωρινά στελέχη, καθώς και το Π.∆. για την αξιολόγηση των µαθητών, για 
το οποίο θα γίνει λόγος αναλυτικά στη συνέχεια. Φυσικά, η απάντηση του 
κόµµατος της αντιπολίτευσης ήταν ότι θα επαναφέρει τις διατάξεις οι οποίες 
καταργήθηκαν µόλις επανέλθει στην κυβέρνηση  (βλ. αναλυτικότερα στο 
κεφ.3.1.2.). Παρά τις πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις της δεκαετίας του ΄80 και 
τις διακηρύξεις περί αξιολόγησης, αξιοκρατίας, εκσυγχρονισµού, ορθολογικής 
διαχείρισης της εκπαίδευσης κ.λπ., η εκπαιδευτική πολιτική εξακολουθεί να 
παραµένει δέσµια του παρελθόντος και των γνωστών αδυναµιών της. 

 
 

4.2.2. Η συζήτηση για τις προτεινόµενες ρυθµίσεις 
 
Η εκπεφρασµένη πρόθεση του νέου υπουργού Παιδείας να καταργήσει 

την αριθµητική βαθµολογία και τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τις οποίες 
είχε καθιερώσει η προηγούµενη κυβέρνηση, δεν πέρασε αυτή τη φορά 
"αβρόχοις ποσί". Οι νέες προτάσεις του υπουργείου προκάλεσαν πολλές 
αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό κόσµο, ο οποίος για µια ακόµη φορά ήρθε 
αντιµέτωπος µε µία εκ των άνω επικείµενη αλλαγή του συστήµατος 
αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. ∆ηµοσιογράφοι, διανοούµενοι, 
συνδικαλιστές, βουλευτές, πρώην υπουργοί, ιθύνοντες της πολιτικής ηγεσίας 
του Υπουργείου Παιδείας κ.ά. θα εµπλακούν σε ένα νέο κύκλο 
αντιπαραθέσεων. Από τη µια πλευρά, οι προτεινόµενες αλλαγές χαιρετίστηκαν 
ως "ποιοτική αναβάθµιση" και απαλλαγή από την "εξετασιοµανία", τη 
"βαθµοθηρία" και την "παπαγαλία", ενώ από την άλλη θεωρήθηκαν ως 
επιστροφή στην αµάθεια, την αγραµµατοσύνη και τα φροντιστήρια, 
"πειραµατισµοί στις πλάτες των µαθητών", "ηθική της ήσσονος προσπάθειας", 



"κατεδάφιση" κ.λπ. Η ιστορία φαίνεται να επαναλαµβάνεται11 µε τα 
απαραίτητα στοιχεία της έντονης πολιτικοποίησης ενός παιδαγωγικού µέτρου 
και την επιφανειακή του προσέγγιση. 

Τα προτεινόµενα µέτρα κατηγορούνται ότι είναι βεβιασµένα και 
αναιτιολόγητα, χαρακτηρίζονται από "λαϊκισµό" και επαναφέρουν στο 
∆ηµοτικό Σχολείο την "αρχή της ήσσονος προσπάθειας και την ισοπέδωση 
προς τα κάτω", την "άρνηση της αξιολόγησης, της στέρησης των κινήτρων, της 
άµιλλας και της διάκρισης" (Ευθυµίου, Π., εφηµ. "Το Βήµα", 31/7/1994:11). 
Σε πλήρη σύµπλευση µε τις παραπάνω επικρίσεις εκφράζεται η άποψη ότι η 
κατάργηση των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων και της βαθµολογίας συµβάλλει 
στον "ωχαδερφισµό και την ισοπέδωση" και αναδεικνύει µια "επιπόλαιη 
επίδειξη 'εκσυγχρονιστικών' προθέσεων και φιλοδοξιών" (Κωνσταντουδάκης, 
Χρ., 1994:36).  

Με παρόµοια επιχειρήµατα ο αντιπολιτευτικός λόγος διά στόµατος του 
πρώην υπουργού Παιδείας Γ. Σουφλιά προσάπτει στο κυβερνών κόµµα τη 
µοµφή ότι είναι "ευάλωτο στα κελεύσµατα λίγων συνδικαλιστών", ότι 
στρέφεται "εναντίον κάθε µορφής αξιολόγησης είτε µαθητών είτε 
εκπαιδευτικών", ότι δεν δηµιουργεί κάτι καινούριο, αλλά "ξηλώνει και 
κατεδαφίζει στον βωµό της κοµµατικής αντίληψης: να είµαστε όσο το δυνατόν 
πιο ευχάριστοι" (βλ. εφηµ. "Έθνος", 7/8/1994:17).  

Με αφορµή τα προτεινόµενα µέτρα το Υπουργείο Παιδείας εγκαλείται 
ότι "βύθισε και βυθίζει την ελληνική εκπαίδευση σε µεσαιωνικό σκοταδισµό" 
(Γιανναράς, Χρ., 1994:2), ενώ ο πρώην πρόεδρος του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Γ. Μπαµπινιώτης παρεµβαίνοντας και αυτός µε τη σειρά του στον 
δηµόσιο διάλογο ορίζει τις εξετάσεις ως την "κινητήρια δύναµη" και "το κλειδί 
κάθε εκπαιδευτικού συστήµατος" (Μπαµπινιώτης, Γ., 1994:38). 
Υπερασπιζόµενος τα προηγούµενα µέτρα, τα οποία καθιερώθηκαν όταν ο ίδιος 
ήταν πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, υποστηρίζει την άποψη ότι 
είναι "ουτοπική" η συνεχής αξιολόγηση την οποία προτείνουν οι "θεωρητικοί 

                                           
11βλ. ενδεικτικά: Μπαµπινιώτης, Γ.: "Σχολείο χωρίς εξετάσεις;" εφηµ. "ΤοΒήµα", 4-9-1994, σ.38. 
Λάµψας, Ι.: "θέλουν πνευµατική ισοπέδωση", εφηµ. "Ελεύθερος Τύπος", 16-8-1994. Ευθυµίου, Π.: 
"Βεβιασµένη απόφαση", εφηµ. "Το Βήµα", 31-7-1994. Πετσάλνικος, Φ.: "Χρειάζονται αλλαγές στην 
εκπαίδευση;" εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 14-8-1994. Γιανναράς, Χρ.: "Αιµατοβαµµένα γραπτά", εφηµ. 
"Καθηµερινή", 3-8-1994. Βώρος, Φ.: "Αλλαγές µε φρόνηση και σύνεση", εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 31-
7-1994. Σπηλιόπουλος, Β.: "Η ηθική της ήσσονος προσπάθειας στην εκπαίδευση", εφηµ. 
"Απογευµατινή", 14-8-1994. Μπεκίρης, Β.: "Αλλαγές στην Παιδεία..", εφηµ. "Το Παρόν", 13-8-1994. 
Εφηµ. "Απογγευµατινή": "∆εν θα αφήσουµε να παίξουν µε το µέλλον των παιδιών", 13-7-1994. Εφηµ. 
"Ελεύθερος": "Νέα αναστάτωση στην παιδεία. Νέες στρατιές αγραµµάτων", 28-7-1994. Εφηµ. 
"Αυριανή": " 'Στοπ' στην εξετασιοµανία!", 28-7-1994. Εφηµ."Ελεύθερη Ώρα": "Νέα εκπαιδευτική 
µεταρρύθµισι. Εγχείρησι σε βαθµούς και εξετάσεις-έρχεται η συνεχής απασχόληση, 28-7-1994. Εφηµ. 
"Κέρδος": "Σαρωτικές αλλαγές στην Παιδεία. Καταργούνται οι εξετάσεις σε δηµοτικό-γυµνάσιο", 28-
7-1994.  



παιδαγωγοί" και ότι τα προτεινόµενα µέτρα είναι αποτέλεσµα "διαφόρων 
κοµµατικοσυνδικαλιστικών σκοπιµοτήτων και του ανοµολόγητου λαϊκιστικού 
συνθήµατος της ήσσονος προσπάθειας" (ό.π.). Ο πρώην υπουργός Παιδείας Β. 
Κοντογιαννόπουλος επισηµαίνει και αυτός από την πλευρά του ότι µε την 
κατάργηση της βαθµολογίας και των εξετάσεων "εξαφανίζεται η άµιλλα, ενώ 
οι µαθητές ρίχνονται ανέτοιµοι στον ανταγωνισµό και τις εξετάσεις του 
Λυκείου" (Κοντογιαννόπουλος, Β., εφηµ. "Απογευµατινή", 29/7/94:9). 

Η απάντηση των ιθυνόντων του Υπουργείου Παιδείας επιδιώκει να 
αντικρούσει τις παραπάνω αιτιάσεις κατά του νέου συστήµατος αξιολόγησης, 
το οποίο "κυοφορείται" και ταυτόχρονα "διαρρέει" µε διάφορες παραλλαγές 
στον ηµερήσιο Τύπο. Ο πρόεδρος της Οµάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για την 
αξιολόγηση και πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Μ. Κασσωτάκης 
απαντώντας στις παραπάνω επικρίσεις, τονίζει ότι το προτεινόµενο σύστηµα 
αξιολόγησης στοχεύει στο ακριβώς αντίθετο από αυτό για το οποίο 
κατηγορείται (Κασσωτάκης, Μ., εφηµ. "Το Βήµα", 14/8/1994:14). Το νέο 
σύστηµα -σύµφωνα µε τον πρόεδρο του Π.Ι.- έχει µεγαλύτερες απαιτήσεις από 
το προηγούµενο, στηρίζεται στον συνεχή έλεγχο και την αδιάκοπη προσπάθεια 
του εκπαιδευτικού, καθιερώνει την περιγραφική αξιολόγηση, τις συνθετικές 
εργασίες και επιπρόσθετες εξεταστικές δοκιµασίες εκτός από τις 
"παραδοσιακές", ενώ περιλαµβάνει και διαδικασίες εξωτερικής αξιολόγησης 
της αποτελεσµατικότητας του σχολείου σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
(ό.π.). Στο ίδιο κείµενο ο πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
διαφοροποιείται από τις υπουργικές εξαγγελίες διευκρινίζοντας ότι επίκειται 
µεν η κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας αλλά θα αντικατασταθεί από 
τη γραµµατική κλίµακα, επειδή "από παιδαγωγικής πλευράς κρίθηκε 
καταλληλότερη για τη βαθµίδα αυτή" (Κασσωτάκης, Μ., ό.π.). Τέλος, τονίζει 
ότι δεν καταργείται η αθροιστική αξιολόγηση των µαθητών -µια µορφή της 
οποίας είναι οι ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις- αλλά απλά καταβάλλεται µια 
προσπάθεια αναµόρφωσής της (ό.π.).   

Ωστόσο, οι συνεχιζόµενες αντιδράσεις κατά των παραπάνω εξαγγελιών 
οδήγησαν τον υφυπουργό Παιδείας Φ. Πετσάλνικο στη σύσταση άτυπης 
οµάδας εργασίας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε πρόεδρο πάλι τον Μ. 
Κασσωτάκη, προκειµένου να µελετήσει όλες τις αντιδράσεις και να 
προχωρήσει σε ενδεχόµενη αναθεώρηση των προτάσεων (βλ. ΥΠΕΠΘ, 
Σεπτέµβριος 1994). Ως προς την κατάργηση των ανακεφαλαιωτικών 
εξετάσεων, η άτυπη οµάδα εργασίας θεωρώντας απαραίτητη την 
ανακεφαλαιωτική αξιολογική διαδικασία στο ∆ηµοτικό Σχολείο προτείνει τη 
συστηµατοποίηση των υπαρχόντων κριτηρίων αξιολόγησης στα σχολικά 



βιβλία και την εκπόνηση νέων κριτηρίων, τα οποία πρέπει να καλύπτουν 
ευρύτερες ενότητες και να αναφέρονται σε όλη τη διδακτέα ύλη. Ως προς την 
αριθµητική κλίµακα, τροποποιούνται οι προτάσεις οι οποίες προέβλεπαν µόνο 
γράµµατα (Α, Β, Γ, ∆) και τελικά προτείνεται να παραµείνει η αριθµητική 
βαθµολογία στις δυο µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου (ό.π.).  

 
Εκείνο που µπορούµε να παρατηρήσουµε στις παραπάνω ενδεικτικές 

συζητήσεις και αντιπαραθέσεις για τα κυοφορούµενα µέτρα είναι το γεγονός, 
ότι τόσο στο επίπεδο της παραδοσιακής πολιτικής αντιπαλότητας µεταξύ των 
δύο κύριων πόλων της εξουσίας, όσο και στη γενικότερη συζήτηση, 
χρησιµοποιούνται οι έννοιες χαλάρωση - εντατικοποίηση  για να 
χαρακτηρίσουν το ίδιο µέτρο. Έτσι βλέπουµε ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις 
συνδέονται από τη µια πλευρά µε την εντατικοποίηση, τον εκσυγχρονισµό και 
την καλύτερη απόδοση της σχολικής λειτουργίας και από την άλλη µε τη 
χαλάρωση, την "ήσσονα προσπάθεια", την ισοπέδωση κ.λπ. Και οι δύο πόλοι, 
βέβαια, επικαλούνται την έννοια του εκσυγχρονισµού της ελληνικής 
εκπαίδευσης  ως ένα τρόπο υπέρβασης της "κρίσης" του ελληνικού σχολείου, η 
οποία κρίση αντιµετωπίζεται ως πρόβληµα εκσυγχρονιστικής σύνδεσης της 
εκπαίδευσης µε τις µεταβαλλόµενες συνθήκες εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου 
(βλ. Μπουζάκης, Σ., 1993α:88 κ.κ.). Απώτερος σκοπός, η δηµιουργία µιας 
ποιοτικής και ανταγωνιστικής εκπαίδευσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σε σχέση µε άλλα οικονοµικοκοινωνικά συστήµατα (Αµερική, 
Ιαπωνία).  

Ωστόσο και οι δύο αντίπαλες πλευρές επικεντρώνονται στην "κορυφή του 
παγόβουνου", δηλαδή στην αξιολόγηση, θεωρώντας την ως πανάκεια η οποία 
θα θεραπεύσει τις αδυναµίες, τα προβλήµατα και γενικότερα την "κρίση" που 
διέρχεται το σχολείο. Έτσι, οι βαθµοί και οι αυστηρότερες εξετάσεις 
υποστηρίζεται ότι θα οδηγήσουν στην βελτίωση της "ευγενούς άµιλλας", του 
"υγιειούς ανταγωνισµού", της προσπάθειας και κατά συνέπεια σε υψηλές 
επιδόσεις και καλύτερη µάθηση στο σχολείο, ενώ από την άλλη η κατάργηση 
βαθµών και εξετάσεων θα αλλάξει "ως δια µαγείας" τη διδακτική πράξη 
καταργώντας την παπαγαλία, τον "κακό" ανταγωνισµό, τη µετωπική 
διδασκαλία κ.ά. Και στις δύο περιπτώσεις κυριαρχούν η αποσπασµατική 
θεώρηση της αξιολόγησης και η αγνόηση και αποσιώπηση άλλων εξίσου 
σηµαντικών παραγόντων που θα συντελούσαν στην αναβάθµιση της ποιότητας 
της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Η διδασκαλία καθεαυτή δεν φαίνεται να 
απασχολεί την σχετική συζήτηση, ενώ ταυτόχρονα αποµονώνεται ένα µόνο 
δοµικό στοιχείο της διδασκαλίας, η αξιολόγηση του µαθητή. 



Κατά την περίοδο που εξετάζουµε η επιδίωξη της εκπαιδευτικής 
πολιτικής για µια ποιοτική και ανταγωνιστική εκπαίδευση συναρτάται µε την 
ενδυνάµωση της λειτουργίας της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης. Η έννοια δηλαδή της αξιολόγησης διευρύνεται στον έλεγχο όλου 
του εκπαιδευτικού συστήµατος και ο έλεγχος της ποιότητας της εκπαίδευσης 
επεκτείνεται σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο συγκρισιµότητας, πιστοποίησης και 
ανταγωνιστικότητας (∆ούκας, Χρ., 1997:171).  

Η διεύρυνση του εννοιολογικού πλαισίου της αξιολόγησης που 
παρατηρείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο εµφανίζεται και στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων χρόνων και υιοθετείται από την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Παιδείας το 1994, χωρίς ωστόσο να εφαρµοστεί µέχρι σήµερα 
στην πράξη. Μόλις πρόσφατα (1997) ξεκίνησε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ένα πιλοτικό πρόγραµµα ενταγµένο στο 2ο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, στο 
οποίο προβλέπεται αξιολόγηση όψεων και συντελεστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας σε επίπεδο σχολικής µονάδας, σε µικρό αριθµό σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1997).  

Στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου, οι ρυθµίσεις του 1994, οι οποίες 
επεδίωκαν να συµβάλει η αξιολόγηση του µαθητή µέσω εθνικών εξεταστικών 
διαδικασιών στη συνολική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επιτευγµάτων, 
παρέµειναν στα χαρτιά και µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει τίποτα. Σε αντίθεση 
λοιπόν µε τις συχνά επαναλαµβανόµενες προθέσεις περί αξιολόγησης όψεων, 
συντελεστών αλλά και του συνόλου του εκπαιδευτικού συστήµατος, η οποία 
θεωρήθηκε "εκ των ων ουκ άνευ" για τον εκσυγχρονισµό και την βελτίωση της 
αποτελεσµατικότητας του σχολείου, το Υπουργείο Παιδείας περιορίστηκε για 
µια ακόµη φορά στην αξιολόγηση του µαθητή µέσα στη σχολική τάξη και 
επεδίωξε µε εσπευσµένο τρόπο την υλοποίηση των προτάσεών του. Οι 
ρυθµίσεις για την περιγραφική αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
επιδιώχτηκαν άµεσα µε τα γνωστά ανεπιτυχή αποτελέσµατα, τα οποία θα 
παρουσιάσουµε και θα συζητήσουµε στη συνέχεια.  

 
 

4.2.3. Τα "τελικά" µέτρα για την περιγραφική αξιολόγηση  
 
Τον Νοέµβριο του 1994 µε σχετική εγκύκλιο (Φ.7/167/Γ1/1056/28-11-

94) εισάγεται τελικά η περιγραφική αξιολόγηση σε όλες τις τάξεις του 
∆ηµοτικού Σχολείου, η οποία "καταχωρίζεται σε ειδικό παιδαγωγικό 
Ηµερολόγιο" (ό.π., αρθρ.2). Ωστόσο, ο αναγνώστης της εγκυκλίου µένει 
εντελώς απληροφόρητος για το περιεχόµενο της καινοτοµίας αυτής: 



"Λεπτοµέρειες για την τήρηση του ηµερολογίου αυτού, καθώς και για τα 
στοιχεία που θα περιλαµβάνει η περιγραφική αξιολόγηση, θα δοθούν 
προσεχώς" (ό.π.). Αν και είχε παρέλθει σχεδόν το πρώτο τρίµηνο του σχολικού 
έτους, σύµφωνα µε την εγκύκλιο αυτή το νέο σύστηµα αξιολόγησης θα ίσχυε 
αµέσως για το σχολικό έτος 1994-95.  

Το νέο σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή αποτελεί ένα συνονθύλευµα 
όλων των διαφορετικών µορφών αξιολόγησης: και γραµµατική κλίµακα και 
αριθµητική κλίµακα και κατάργηση των κλιµάκων και περιγραφική 
αξιολόγηση. Πιο συγκεκριµένα, για τις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ εκτός από την 
περιγραφική αξιολόγηση προβλέπεται και αριθµητική κλίµακα βαθµολογίας: 
Άριστα (9-10), Πολύ καλά (7-8), Καλά (5-6) και Σχεδόν Καλά. Οι βαθµοί 
αυτοί καταχωρούνται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου και αναγράφονται 
στον έλεγχο του πρώτου τριµήνου. Στις τάξεις Γ΄ και ∆΄ εισάγεται  κλίµακα 
βαθµολογίας µε γράµµατα: Άριστα (Α), Πολύ Καλά (Β), Καλά (Γ), Σχεδόν 
καλά (∆) και συµπληρώνεται µε περιγραφική αξιολόγηση. Τέλος, για τις τάξεις 
Α΄  και Β΄ προβλέπεται µόνο περιγραφική αξιολόγηση, η οποία δεν 
καταχωρίζεται στο βιβλίο Μητρώου και Προόδου. Για το πρώτο τρίµηνο η 
ενηµέρωση των γονέων προβλέπεται να γίνει προφορικά και να στηριχτεί στην 
πρόοδο του µαθητή, στις δεξιότητές του, τη συµµετοχή του στη διδασκαλία και 
τη σχολική ζωή γενικότερα (ό.π.).  

Αµέσως µετά από την έκδοση της παραπάνω εγκυκλίου το Υπουργείο 
Παιδείας στέλνει σε όλα τα σχολεία της χώρας κείµενο 56 σελίδων µε τίτλο 
"Οδηγίες εφαρµογής των νέων µέτρων αξιολόγησης των µαθητών της 
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης", το οποίο συντάχθηκε από οµάδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου µε συντονιστή τον πρόεδρό του Μ. Κασσωτάκη 
(βλ. ΥΠΕΠΘ, 1994). Οι οδηγίες αυτές αποτελούν µια πρώτη προσπάθεια 
ενηµέρωσης των δασκάλων στο νέο σύστηµα αξιολόγησης, ενώ επισηµαίνεται 
εξ αρχής ότι η επιµόρφωση των δασκάλων σχετικά µε το περιεχόµενο του 
φυλλαδίου θα ολοκληρωθεί µε ειδικά σεµινάρια από σχολικούς συµβούλους 
και µέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τόσο κατά το σχολικό έτος 1994-95, 
όσο και κατά το επόµενο.  

 Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η αξιολόγηση 
του µαθητή αποτελεί µια συστηµατικά οργανωµένη, συνεχή διαδικασία 
ελέγχου του βαθµού κατάκτησης από τους µαθητές των σκοπών και στόχων 
που θέτει το σχολείο. Η αξιολόγηση αποκτά δηλαδή ένα διαµορφωτικό ρόλο, 
ενώ δίνεται έµφαση στις παιδαγωγικές της λειτουργίες, την επανατροφοδότηση 
µαθητή και δασκάλου. Η εξέταση και η βαθµολογία παραµένουν ως βασικά 
στοιχεία της αξιολογικής διαδικασίας στο σχολείο, αλλά σε καµιά περίπτωση 



δεν ταυτίζονται µε τον όρο αξιολόγηση του µαθητή (ό.π., σ.8). Η αξιολόγηση 
οφείλει να καλύπτει και άλλα χαρακτηριστικά του µαθητή, εκτός από τις 
επιδόσεις του στα µαθήµατα: συµµετοχή στη σχολική εργασία, προσπάθεια, 
ενδιαφέρον, πρωτοβουλίες, δηµιουργικότητα, συνεργασία µε τους συµµαθητές, 
τήρηση των κανόνων του σχολείου κ.ά. (ό.π.). Γίνεται επίσης διάκριση µεταξύ 
ποσοτικής και ποιοτικής αξιολόγησης. Ενώ η ποσοτική αξιολόγηση 
αναφέρεται στους βαθµούς, η ποιοτική διάσταση καλύπτεται από την 
περιγραφική αξιολόγηση η οποία αποτελεί καινοτοµία για το ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο. 

Ο µαθητής αξιολογείται µέσα (α) από τη συµµετοχή του στην καθηµερινή 
εργασία της τάξης, (β) από τα αποτελέσµατα της επίδοσής του στα γνωστά 
κριτήρια αξιολόγησης (επαναληπτικά µαθήµατα), τα οποία υπάρχουν στα 
σχολικά βιβλία, (γ) από τις εργασίες του µαθητή στο σχολείο και το σπίτι (δ) 
από πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης ανακεφαλαιωτικού χαρακτήρα, τα οποία 
φτιάχνει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός (ό.π., σ.11). Προκειµένου να βοηθηθεί ο 
δάσκαλος στη σύνταξη των πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης (τεστ), οι 
συντάκτες των οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου παραθέτουν σε κείµενο 
έκτασης 13 σελίδων πληροφορίες οι οποίες αφορούν κυρίως στη µεθοδολογία 
των ερωτήσεων και δευτερευόντως στον τρόπο ανάθεσης εργασιών για το 
σχολείο και το σπίτι. 

Ένα ακόµη νέο στοιχείο είναι η διεκπεραίωση από τους µαθητές των δύο 
τελευταίων τάξεων µιας τουλάχιστον συνθετικής - δηµιουργικής εργασίας η 
οποία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της συνθετικής-
δηµιουργικής ικανότητας των µαθητών, στην ενίσχυση ειδικών κλίσεων και 
ενδιαφερόντων, στην ερευνητική µάθηση, στη συστηµατική και υπεύθυνη 
εργασία και στην καλλιέργεια πνεύµατος συνεργασίας και οµαδικής 
προσπάθειας (ό.π., σ.25). Οι παραπάνω στόχοι υλοποιούνται µε τη 
συστηµατική, µεθοδική, διεπιστηµονική, διαθεµατική διερεύνηση και 
παρουσίαση ενός θέµατος, το οποίο έχει σχέση µε τα ενδιαφέροντα των 
µαθητών και επιλέγεται από ένα ευρύ κύκλο γνωστικών αντικειµένων είτε από 
το σχολείο είτε από το ευρύτερο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ως 
συνθετική εργασία θεωρείται η γραπτή ανάπτυξη ενός θέµατος, η συλλογή και 
ταξινόµηση υλικού, οι κατασκευές αντικειµένων, η εκπόνηση ιστορικών ή 
γεωγραφικών χαρτών κ.ά. Οι συνθετικές εργασίες µπορεί να είναι ατοµικές ή 
οµαδικές, ανατίθενται στους µαθητές στην αρχή του σχολικού έτους και 
ολοκληρώνονται µέχρι τέλους Μαΐου. Η αξιολόγηση της συνθετικής εργασίας 
δεν περιορίζεται στο τελικό αποτέλεσµα, αλλά συνεκτιµώνται από τον 
δάσκαλο και άλλα στοιχεία όπως η προσπάθεια και το ενδιαφέρον του µαθητή, 



η πρωτοτυπία ως προς τη σύλληψη, η εµφάνιση και παρουσίαση της εργασίας 
και η ακρίβεια στην έκφραση του µαθητή. Η εργασία δεν πρέπει να 
βαθµολογείται χωριστά, αλλά να συνεκτιµάται µε τη γενική επίδοση του 
µαθητή. Στον έλεγχο προόδου κάτω από τον τίτλο γενικές παρατηρήσεις 
σηµειώνεται η γνώµη του δασκάλου για την εργασία (ό.π., σ.28). 

Η σηµαντικότερη καινοτοµία των νέων µέτρων, σύµφωνα µε τους 
συντάκτες των οδηγιών, είναι η περιγραφική αξιολόγηση. Σκοπός της νέας 
µορφής αξιολόγησης είναι "η αναλυτική εκτίµηση της όλης προσπάθειας του 
µαθητή, της όλης παρουσίας του µέσα στην τάξη, της προόδου του και πολλών 
άλλων παραµέτρων που διαµορφώνουν τη συνολική εικόνα ενός µαθητή" (ό.π., 
σ.29). Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης δεν 
συνεπάγεται την κατάργηση της βαθµολογίας, η οποία παραµένει στις τέσσερις 
ανώτερες τάξεις. Αντίθετα, η περιγραφική αξιολόγηση συµπληρώνει την 
ποσοτική αποτίµηση της επίδοσης και προσδιορίζει τον βαθµό στον οποίο 
κατέκτησε ο µαθητής ένα γνωστικό αντικείµενο. Με άλλα λόγια, η 
περιγραφική αξιολόγηση χρησιµοποιείται για τη σφαιρική αξιολόγηση του 
µαθητή, δεδοµένου ότι δεν περιορίζεται µόνο στον γνωστικό τοµέα, αλλά 
ταυτόχρονα χρησιµοποιείται και για την τεκµηρίωση της βαθµολογίας. Οι 
προϋποθέσεις που τίθενται, προκειµένου η νέα µορφή αξιολόγησης να έχει 
θετικά αποτελέσµατα, είναι η συστηµατική ενηµέρωση και άσκηση των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες παρατήρησης και καταγραφής των κρίσεων 
τους, η εξατοµικευµένη παρατήρηση του µαθητή για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
και η πληροφόρηση των µαθητών, των γονέων και της κοινής γνώµης για τον 
ρόλο της περιγραφικής αξιολόγησης (ό.π., σ.29/30).  

Προκειµένου να αποφευχθούν περιπτώσεις στιγµατισµού των µαθητών 
και άλλα παρεµφερή προβλήµατα, συνιστάται στους δασκάλους να µη 
διατυπώνουν χαρακτηρισµούς για στοιχεία της προσωπικότητας, τα οποία δεν 
µπορούν να προσδιοριστούν µε σαφήνεια και τα οποία απαιτούν ειδικές 
γνώσεις, εµπειρία και µέσα (π.χ. η νοητική ικανότητα των µαθητών και η 
ψυχοσυναισθηµατική τους κατάσταση). Επίσης οι δάσκαλοι πρέπει να 
αποφεύγουν διατυπώσεις για δραστηριότητες του µαθητή οι οποίες δεν 
σχετίζονται µε το σχολείο και να διαφυλάσσουν τη µυστικότητα των εντύπων 
καταχώρησης της περιγραφικής αξιολόγησης (ό.π., σ.30).  

Για την καταγραφή των παρατηρήσεων του δασκάλου εισάγεται το 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο, το οποίο καταργεί τον ως τώρα χρησιµοποιούµενο 
"ηµερήσιο έλεγχο". Στο βιβλίο αυτό, το οποίο είναι εµπιστευτικό, σηµειώνει 
τακτικά ο δάσκαλος τις παρατηρήσεις του καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους. Σε κάθε µαθητή αφιερώνονται µερικές σελίδες, στις οποίες 



καταγράφονται οι σηµειώσεις του δασκάλου µε στόχο την ενηµέρωση των 
µαθητών, των γονέων αλλά και του ίδιου. Εκτός από τις γενικές αυτές οδηγίες 
για την καταχώρηση της περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή στο 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο δεν αναφέρεται τίποτα περισσότερο. Για µια ακόµη 
φορά επισηµαίνεται ότι για τις επιµέρους λεπτοµέρειες που αφορούν το 
Παιδαγωγικό Ηµερολόγιο θα εκδοθούν µελλοντικά ειδικές οδηγίες από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ό.π., σ.32).  

Προκειµένου να βοηθηθούν οι δάσκαλοι στην τελική καταγραφή των 
παρατηρήσεων και των κρίσεων τους για τους µαθητές καθώς και στην 
παρουσίαση των αξιολογήσεων στους ενδιαφεροµένους, προτείνεται ένα 
υπόδειγµα εντύπου, το οποίο χρησιµεύει ως έλεγχος της προόδου των µαθητών. 
Στο έντυπο αυτό επιδιώκεται ο συνδυασµός του παραδοσιακού τρόπου 
αξιολόγησης των µαθητών µε την περιγραφική αξιολόγηση. Ο δάσκαλος 
αξιολογεί τα χαρακτηριστικά τα οποία αναγράφονται στο έντυπο, τσεκάροντας 
κάθε φορά στην αντίστοιχη στήλη. Υπάρχει χώρος και για άλλες παρατηρήσεις 
του δασκάλου οι οποίες δεν προβλέπονται στις υπάρχουσες κατηγορίες του 
εντύπου (π.χ. κλίσεις και ενδιαφέροντα) (ό.π., σ.31).  

Το έντυπο έλεγχος της προόδου του µαθητή χωρίζεται σε πέντε µέρη. Στο 
πρώτο αναγράφονται στοιχεία για τη συµπεριφορά του µαθητή σχετικά µε τον 
συµµετοχικό και κοινωνικό τοµέα. Οι δύο αυτοί τοµείς αναλύονται σε τέσσερις 
κατηγορίες:  
Α. Εργατικότητα - ενδιαφέρον - προσπάθεια - συµµετοχή  
Β. Μεθοδικότητα - αποτελεσµατικότητα -παρατηρητικότητα - κριτική 
ικανότητα  

Γ. Συνεργασία -συνέπεια -πρωτοβουλία  
∆. Αυτοπεποίθηση - επιµονή 

Κάθε κατηγορία από τις παραπάνω χωρίζεται σε επιµέρους 
υποκατηγορίες, οι οποίες αντιστοιχούν σε συγκεκριµένους τοµείς της 
συµπεριφοράς του µαθητή (π.χ. συµµετέχει ενεργά στο µάθηµα, συνεργάζεται 
αρµονικά µε τους συµµαθητές του, αναλαµβάνει πρωτοβουλίες κ.ά). Στο τέλος 
υπάρχει χώρος για παρατηρήσεις του δασκάλου που δεν εµπίπτουν στα 
στοιχεία του εντύπου (ό.π., σ.49). Στο δεύτερο µέρος, που είναι και το 
εκτενέστερο, αναφέρονται στοιχεία περιγραφικής αξιολόγησης στα επιµέρους 
µαθήµατα. Και εδώ ο δάσκαλος σηµειώνει µε ένα Χ ή ένα V τις επιδόσεις του 
µαθητή στην αντίστοιχη στήλη µε τους αριθµούς 1-4  (βλ. παράρτηµα). Στο 
τρίτο µέρος καταχωρείται η βαθµολογία του µαθητή, στο τέταρτο οι απουσίες 
και στο πέµπτο καταγράφονται γενικές παρατηρήσεις που δεν καλύπτονται 
από όσα προαναφέρθηκαν (ό.π., σ.55).  



Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στις παιδαγωγικές συσκέψεις του συλλόγου 
διδασκόντων, οι οποίες στοχεύουν στην συλλογικότητα και παιδαγωγική 
αλληλεγγύη των δασκάλων, στην αλληλοενηµέρωση και ανταλλαγή απόψεων, 
στην ενδοσχολική επιµόρφωσή τους µε τη συµµετοχή του Σχολικού 
Συµβούλου ή κάποιου άλλου ειδικού επιστήµονα, στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων και στη λήψη µέτρων για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
σχολείου (ό.π., σ.34). Σε θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση των µαθητών 
αφιερώνεται µια παιδαγωγική σύσκεψη ανά τρίµηνο, λίγο πριν από την 
παράδοση των "ελέγχων προόδου" στους γονείς των µαθητών (ό.π., σ.34). 
Επίσης προβλέπονται ενηµερωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων, οι 
οποίες διακρίνονται σε ατοµικές και οµαδικές. Οι πρώτες γίνονται εκτός 
διδακτικού ωραρίου µε πρωτοβουλία του δασκάλου και οι δεύτερες µετά από 
γραπτή πρόσκληση του ∆ιευθυντή του σχολείου λίγες µέρες µετά από τη λήξη 
του κάθε τριµήνου. Οι γονείς ενηµερώνονται για διάφορα θέµατα και στη 
συνέχεια παραλαµβάνουν τους "ελέγχους προόδου" των παιδιών. Οµαδικές 
συναντήσεις µεταξύ γονέων και δασκάλου προβλέπονται και κατά τάξη µε 
ευθύνη του τελευταίου (ό.π., σ.39). 

Κατά τα δύο πρώτα έτη της "δοκιµαστικής" εφαρµογής των µέτρων 
προτείνονται επίσης ενηµερωτικές συναντήσεις δασκάλων και σχολικών 
συµβούλων, στις οποίες εξετάζονται και συζητούνται θέµατα και προβλήµατα 
σχετικά µε τον νέο τρόπο αξιολόγησης (ό.π., σ.36). Με νεότερη εγκύκλιο 
επισηµαίνεται ότι η συµµετοχή των δασκάλων στις ενηµερωτικές συναντήσεις 
µε τους σχολικούς συµβούλους είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα και ορίζεται 
µια πρώτη συνάντηση για τον µήνα Ιανουάριο του 1995 (βλ. ΥΠΕΠΘ, 
Φ.7/4/Γ1/17/9-1-95). 

 

4.2.4. Κατάργηση και της περιγραφικής αξιολόγησης 
 
Το νέο σύστηµα αξιολόγησης αποκρυσταλλώνεται τελικά στο Π.∆. 8/95 

(βλ. ΦΕΚ 3Α/10/1/1995) το οποίο αναπαράγει ουσιαστικά το περιεχόµενο των 
οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στις οποίες αναφερθήκαµε διεξοδικά 
παραπάνω. ∆ύο µήνες µετά από την εισαγωγή των νέων µέτρων  και µετά από 
την απόλυτη άρνηση της ∆ΟΕ να εφαρµόσουν οι δάσκαλοι τις ήδη 
νοµοθετηµένες ρυθµίσεις (βλ. κεφ.4.3.1.1.), το Υπουργείο Παιδείας 
επανέρχεται στο θέµα αποστέλλοντας σε όλα τα σχολεία διευκρινιστικές 
οδηγίες για την αξιολόγηση του µαθητή, οι οποίες συντάχθηκαν πάλι από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ7/28/Γ1/134/1-2-95).  



Στις νέες οδηγίες εµφανίζεται µια σαφής υποχώρηση του Υπουργείου 
Παιδείας ως προς τη γενικευµένη εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης σε 
όλα τα σχολεία της χώρας, επειδή "διαπιστώθηκε δυσκολία στην πλήρη 
ενηµέρωση των εκπαιδευτικών και εµφανίστηκαν ποικίλα προβλήµατα ως 
προς την κατανόηση του ρόλου και της µεθοδολογίας της" (ό.π.). Κατόπιν 
τούτου, η αρχική, ενιαία συγκεντρωτική ρύθµιση µεταβάλλεται και προτείνεται 
η εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης να έχει "δοκιµαστικό χαρακτήρα" 
(ό.π.). Αυτό σηµαίνει ότι το νέο σύστηµα αξιολόγησης πρέπει να εφαρµοστεί 
σε µικρό µόνο αριθµό σχολείων, τα οποία επιλέγονται µετά από συνεννόηση 
των εκπαιδευτικών φορέων, ενώ παράλληλα, όσοι δάσκαλοι επιθυµούν 
µπορούν να εφαρµόσουν την περιγραφική αξιολόγηση στην τάξη τους (ό.π.). 
Σε κάθε περίπτωση οι δάσκαλοι είναι υποχρεωµένοι να βαθµολογούν τους 
µαθητές τους.  

Στο ίδιο έγγραφο, αν και τονίζεται ξανά ο ενισχυτικός θετικός 
χαρακτήρας της αξιολόγησης των συνθετικών - δηµιουργικών εργασιών, 
εντούτοις σε πλήρη αντίθεση µε τις προηγούµενες οδηγίες που έλεγαν ότι δεν 
πρέπει να βαθµολογούνται οι εργασίες αυτές χωριστά (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1994:28), 
ορίζεται ρητώς ότι "η κλιµάκωση της βαθµολογικής αποτίµησης των εργασιών 
επιβάλλεται για λόγους δηµιουργίας κινήτρων και άµιλλας µεταξύ των 
µαθητών" (βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ7/28/Γ1/134/1-2-95). Ωστόσο, µετά από είκοσι 
ηµέρες το Υπουργείο Παιδείας εκδίδει νέα εγκύκλιο στην οποία 
"υπενθυµίζεται ότι οι συνθετικές - δηµιουργικές εργασίες στο δηµοτικό δεν 
βαθµολογούνται χωριστά" (ΥΠΕΠΘ, Φ7/125/Γ1/192/22-2-1995).  

Στο σηµείο αυτό επιβάλλεται ένας µικρός σχολιασµός. Ο συγκεκριµένος 
αναλυτικός τρόπος παρουσίασης της αλληλουχίας και του περιεχοµένου των 
επίσηµων κειµένων του Υπουργείου Παιδείας δεν είναι άνευ σηµασίας, 
δεδοµένου ότι αναδεικνύει από µόνος του αρκετά ανάγλυφα και 
εµπεριστατωµένα την σπασµωδικότητα, τις αντιφάσεις, τις παλινωδίες και την 
προχειρότητα που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική µας πολιτική. Τα 
παραδείγµατα που επιβεβαιώνουν τις παραπάνω εκφράσεις δεν είναι λίγα. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ στις τελευταίες οδηγίες του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου προτείνεται η εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης να έχει για 
όλες τις τάξεις "προαιρετικό χαρακτήρα" (βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ7/28/Γ1/134/1-2-95), 
µερικές µέρες αργότερα µε νεότερη εγκύκλιο ορίζεται ότι στις Α΄  και Β΄ 
τάξεις θα εφαρµοστεί υποχρεωτικά για όλα τα σχολεία της χώρας (βλ. 
ΥΠΕΠΘ, Φ7/125/Γ1/192/22-2-95). Στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι "το 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο δεν εφαρµόζεται τη φετινή χρονιά σε κανένα 



σχολείο" και επισηµαίνεται ο "ελαστικός χαρακτήρας" των συνθετικών 
εργασιών κατά την πρώτη φάση εφαρµογής τους (ό.π.).  

∆ύο µήνες αργότερα εκδίδεται νέο Προεδρικό ∆ιάταγµα για την 
αξιολόγηση µε το οποίο συµπληρώνονται οι διατάξεις του προηγούµενου 
(Π.∆.8/95) και µε το οποίο ουσιαστικά επαναφέρεται η στασιµότητα του 
µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο (βλ. Π.∆. 121/95, άρθ.1). Η κατάργηση της 
µέχρι πρότινος ισχύουσας ακώλυτης προαγωγής συνοδεύεται από προτάσεις 
σχετικά µε την ανάγκη λήψης µέτρων ενισχυτικής διδασκαλίας για τους 
αδύνατους µαθητές. 

Αµέσως µετά από την έναρξη του νέου σχολικού έτους 1995-96 το 
Υπουργείο Παιδείας µε σχετική εγκύκλιο προχωρεί στην αναστολή των 
ρυθµίσεων για την περιγραφική αξιολόγηση και τις συνθετικές δηµιουργικές 
εργασίες (βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ7/424/Γ1/1480/24-10-1995). Η αιτιολόγηση της 
αναστολής των σηµαντικών αυτών καινοτοµιών συνδέεται µε τη σύσταση 
µικτής οµάδας εργασίας (ΥΠΕΠΘ, Π.Ι., ∆ΟΕ), η οποία προτίθεται να 
µελετήσει "τον προσφορότερο τρόπο εφαρµογής των διατάξεων" και στη 
συνέχεια να εισηγηθεί (εντός του Νοεµβρίου) τη λήψη νέων µέτρων για την 
αξιολόγηση του µαθητή (ό.π.).  

Όντως, ένα µήνα αργότερα το Υπουργείο Παιδείας επανέρχεται µε 
νεότερη εγκύκλιο του, χωρίς ωστόσο καµιά αναφορά είτε για τις αναµενόµενες 
προτάσεις της µικτής οµάδας είτε για την περιγραφική αξιολόγηση. Αντιθέτως, 
επικεντρώνεται και αναφέρεται στην βαθµολογία (γραµµατική και αριθµητική) 
των τεσσάρων µεγαλύτερων τάξεων, ενώ για για τις Α΄ και Β΄ τάξεις 
προβλέπεται προφορική µόνο ενηµέρωση των γονέων (χωρίς βαθµολογία) µε 
βάση τα στοιχεία του ηµερήσιου ελέγχου και τις παρατηρήσεις του δασκάλου 
(βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ7/465/Γ1/1760/30-11-1995).  

Η τελευταία εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας -η οποία καθορίζει το 
σηµερινό σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή στο ∆ηµοτικό Σχολείο- εκδίδεται 
ένα χρόνο αργότερα, τον Νοέµβριο του 1996, και αιφνιδιάζει για µια ακόµη 
φορά, δεδοµένου ότι επαναφέρει -έστω και κατά τύπον µόνο- την περιγραφική 
αξιολόγηση σε όλες τις τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου (βλ. ΥΠΕΠΘ, 
Φ.7/228/Γ1/ 1961/15-11-1996). Για τις τέσσερις µεγαλύτερες τάξεις τα 
στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης καταχωρούνται στη δεύτερη (λευκή) 
σελίδα του φύλλου ηµερήσιου ελέγχου (βιβλίου τάξης). Οι γονείς 
παραλαµβάνουν τριµηνιαίους ελέγχους προόδου µε βαθµούς και 
ενηµερώνονται προφορικά για την περιγραφική αξιολόγηση του παιδιού τους. 
Στους ελέγχους προόδου προβλέπεται µαζί µε τη βαθµολογία  και χώρος για 
τις περιγραφικές παρατηρήσεις του δασκάλου. Στις τάξεις Α΄ και Β΄ η 



ανακοίνωση της αξιολόγησης του µαθητή γίνεται µόνο προφορικά και δεν 
περιλαµβάνει καθόλου βαθµούς (ό.π.). Από τη σηµερινή µορφή αξιολόγησης 
του µαθητή απουσιάζουν οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, το παιδαγωγικό 
ηµερολόγιο και το τετρασέλιδο έντυπο έλεγχος της προόδου του µαθητή  µε τις 
κατηγορίες/ κριτήρια στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα. Όπως θα 
δείξουµε και στη συνέχεια, η περιγραφική αξιολόγηση στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
υφίσταται τελικά µόνο τυπικά, δεν έχει δηλαδή καµία σχέση µε τη θεωρία και 
πράξη της περιγραφικής αξιολόγησης.  

 
 

4.3. Κριτική των νέων µέτρων για την αξιολόγηση 
 

4.3.1. Η στάση της ∆.Ο.Ε. 
 

Πάγια θέση της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας ήταν η παραµονή 
της αριθµητικής βαθµολογίας στο ∆ηµοτικό Σχολείο και µάλιστα "σε 
διευρυµένη κλίµακα"(βλ. ∆ιδασκαλικό Βήµα, Απρίλης 1987:7, Ιούνης 1987:28, 
Μάρτης 1988:6,  Ιούλιος-Αύγουστος 1988:56, Σεπτέµβριος, 1991:13 και 
κεφ.3.2.4.4.). Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι η θέση αυτή της 
∆.Ο.Ε. υποστηρίχτηκε µε επιχειρήµατα όπως: (α) η βαθµολογία είναι 
"συστατικό στοιχείο της διδακτικής και παιδαγωγικής πράξης", (β) "ένα από τα 
σηµαντικά παιδαγωγικά µέσα στα χέρια του εκπαιδευτικού"  και (γ) αποτελεί 
"κίνητρο για την καλλιέργεια της αγάπης για τη γνώση και τη µελέτη". 
Σύµφωνα επίσης µε τη ∆.Ο.Ε., τα όποια µειονεκτήµατά  της βαθµολογίας 
(βαθµοθηρία, υποκειµενισµός, µέσο τιµωρίας, κ.α.) "καθόλου δεν πρέπει να 
µας οδηγήσουν στην κατάργησή της" (∆ιδασκαλικό Βήµα, φ.990, 1987:28, η 
υπογράµµιση δική µας).  

Μετά όµως από την ανακοίνωση των προτάσεων του Υπουργείου 
Παιδείας για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο η ∆.Ο.Ε. διαφοροποιήθηκε από τις παραπάνω πάγιες θέσεις της και 
τοποθετήθηκε "κατ΄ αρχήν θετικά"12 σε αρκετά σηµεία των προτάσεων 
αυτών, όπως στα περί δηµιουργικών εργασιών, περιγραφικής αξιολόγησης, 
κατάργησης της αριθµητικής βαθµολογίας" κ.λπ. (βλ. ∆.Ο.Ε., 24-1-1995). Ενώ 
δηλαδή µέχρι πρότινος η κατάργηση της βαθµολογίας εθεωρείτο από τη ∆ΟΕ 
ως "συντελεστής υποβάθµισης του µορφωτικού επιπέδου" (∆ιδασκαλικό Βήµα, 
                                           
12βλ. και τις παλαιότερες θετικές δηλώσεις του προέδρου της ∆.Ο.Ε.  Χ. Καλύβα και του προέδρου της 
Ε΄ΕΛΜΕ  Π. Κλάπα, σχετικά µε τις προτάσεις της Οµάδας Εργασίας του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση 
των µαθητών στην εφηµ. "Έθνος", 31-7-1994:17. 



Ιούνιος 1987:28), τώρα εµφανίζεται να αντιδρά µε έντονο τρόπο όταν 
διαπιστώνει ότι "εξακολουθεί να παραµένει η αριθµητική βαθµολογία στις 
ανώτερες τάξεις, παρά τις επιστηµονικά τεκµηριωµένες προτάσεις της επιτροπής 
και τις θέσεις του κλάδου για κατάργησή της" (∆.Ο.Ε., 24-1-95, η υπογράµµιση 
δική µας). Θα ήταν µάλλον εντιµότερο αν η ∆.Ο.Ε. δήλωνε ανοιχτά τη 
µεταστροφή της αντί να υποστηρίζει ψευδώς ότι οι θέσεις του κλάδου ήταν 
υπέρ της κατάργησης της αριθµητικής βαθµολογίας. 

Όµως και αυτή η "κατ΄ αρχήν, θετική στάση" της ∆.Ο.Ε. απέναντι στο 
νέο σύστηµα αξιολόγησης αίρεται ως προς την δυνατότητα υλοποίησής του, 
δεδοµένου ότι οι προϋποθέσεις που θέτει είναι απαγορευτικές για την επιτυχή 
εφαρµογή του. Η ∆ΟΕ προσάπτει στο Υπουργείο Παιδείας την µοµφή ότι οι 
ρυθµίσεις που προτείνονται είναι αποσπασµατικές και δεν εντάσσονται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο συστηµατικής αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήµατος και της εκπαιδευτικής πολιτικής (∆.Ο.Ε., 2-9-94, πρβλ. ∆ούνιας, 
Στρ., 1995:281). Παράλληλα θέτει ως προϋποθέσεις εισαγωγής της 
περιγραφικής αξιολόγησης (α) τη βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης των 
δασκάλων που θα κληθούν να την εφαρµόσουν µε πρόσθετο φόρτο εργασίας, 
(β) την ουσιαστική επιµόρφωσή τους (γ) την προώθηση της διαδικασίας 
εξοµοίωσής τους, (δ) την ελάττωση της αναλογίας µαθητών ανά δάσκαλο (ε) 
τον περιορισµό του διδακτικού ωραρίου και (στ) την αντιµετώπιση δασκάλων 
και καθηγητών µε πνεύµα ισότιµης µεταχείρισης (∆ΟΕ, 2-9-94). Σε περίπτωση 
που δεν ικανοποιηθούν τα αιτήµατα του διδασκαλικού κλάδου η ∆ΟΕ 
προειδοποιεί το Υπουργείο Παιδείας ότι "τα όποια µεγαλεπήβολα σχέδια για 
ποιοτική βελτίωση του συστήµατος αξιολόγησης θα εξελιχθούν σε ανώφελες 
και επιζήµιες γραφειοκρατικές διαδικασίες που θα πάρουν τη µορφή 
στερεότυπων εκθέσεων, που µόνο µια επιφανειακή και για το 'θεαθήναι' λογική 
θα υπηρετήσουν" (ό.π.). 

Μερικούς µήνες αργότερα και µετά από την έκδοση συγκεκριµένων 
οδηγιών του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης, η ∆.Ο.Ε. επανέρχεται στο θέµα και αφού απαριθµεί για µια 
ακόµη φορά τα αιτήµατά της περί ελάττωσης του διδακτικού ωραρίου και 
αύξησης της υπερωριακής αποζηµίωσης των τριµήνων, προτείνει τις 
ταχύρρυθµες ευέλικτες µορφές επιµόρφωσης των δασκάλων σε θέµατα 
αξιολόγησης, κρίνοντας ως ανεπαρκείς "τις συσκέψεις µιας µέρας ανά τρίµηνο 
των εκπαιδευτικών µε τους σχολικούς συµβούλους" (∆.Ο.Ε., 24-1-95). 
Προτείνει επίσης να µην ισχύσουν τα νέα µέτρα για όλα τα σχολεία της χώρας, 
αλλά να εφαρµοστούν δοκιµαστικά σε ορισµένες µόνο επιλεγµένες σχολικές 
µονάδες (πολυθέσια, ολιγοθέσια), αφού προηγηθεί σχετική επιµόρφωση των 



εκπαιδευτικών. Είναι απαράδεκτο, υποστηρίζει η ∆ΟΕ, οι οδηγίες αυτές να 
έχουν χαρακτήρα δοκιµαστικής εφαρµογής, "όταν ζητείται η εφαρµογή τους 
στην µέση της σχολικής χρονιάς και όταν αυτή γενικεύεται σ΄ όλα τα σχολεία 
της επικράτειας σ΄ ένα απέραντο πειραµατικό... 'εργοτάξιο' " (ό.π.). Στο ίδιο 
κείµενο η ∆ΟΕ προειδοποιεί ξανά το Υπουργείο Παιδείας ότι αν δεν τηρηθούν 
οι προϋποθέσεις που η ίδια θέτει "υπάρχει µεγάλος κίνδυνος τα µέτρα αυτά να 
καταλήξουν σε καταστάσεις τυπικού διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, που ουδεµία 
σχέση θα έχουν µε τις φιλοδοξίες των εµπνευστών τους" (ό.π.).  

Μερικές µέρες αργότερα η ∆.Ο.Ε. καλεί για µια ακόµη φορά το 
υπουργείο να µην προχωρήσει στην εφαρµογή του Π.∆. για την αξιολόγηση, 
υποστηρίζοντας ότι µε αιφνιδιαστικές "οδηγίες" οι οποίες συντάχθηκαν χωρίς 
διάλογο µε την εκπαιδευτική κοινότητα δεν µπορεί να προωθηθεί κανένας νέος 
θεσµός και υπενθυµίζοντας τις οικονοµικές και εργασιακές προϋποθέσεις που 
είχε θέσει (∆.Ο.Ε., 30-1-95).  

Οι παραπάνω αντιδράσεις της ∆.Ο.Ε. ήταν η βασική αιτία της 
υποχώρησης του Υπουργείου Παιδείας ως προς την καθολική εφαρµογή της 
περιγραφικής αξιολόγησης σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία, µε το γνωστό 
αποτέλεσµα την έκδοση νεότερης εγκυκλίου σύµφωνα µε την οποία η 
περιγραφική αξιολόγηση επρόκειτο να εφαρµοστεί προαιρετικά στις µεγάλες 
τάξεις και υποχρεωτικά στις Α΄ και Β΄ (βλ. Φ7/125/Γ1/192/22-2-95). Όµως και 
στις νέες ρυθµίσεις που προέβλεπαν είτε προαιρετική συµµετοχή των 
δασκάλων στον νέο θεσµό είτε τη δοκιµαστική εφαρµογή των µέτρων σε 
επιλεγµένα σχολεία, η ∆.Ο.Ε. αντέδρασε13 µε έντονο τρόπο καλώντας όλους 
τους δασκάλους "να απέχουν από κάθε διαδικασία δοκιµαστικής εφαρµογής 
της περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή σε ΟΛΕΣ τις τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου, εφόσον δεν διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο 
κλάδος" (∆ιδασκαλικό Βήµα, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1995:3).  

Σε νεότερη επιστολή της ∆.Ο.Ε. η οποία στάλθηκε σε όλα τα διοικητικά 
συµβούλια των συλλόγων της χώρας καλούνται οι δάσκαλοι να λειτουργήσουν 
στα πλαίσια της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονοµίας τους και να 
αντιµετωπίσουν το ενδεχόµενο της προαιρετικής συµµετοχής τους στη 

                                           
13Αντίθετα µε τη στάση της ∆.Ο.Ε., αξίζει να αναφέρουµε τη στάση του συνδικαλιστικού οργάνου των 
δασκάλων στο κρατίδιο της Βάδης - Βυτεµβέργης στη Γερµανία απέναντι στην πρόθεση του 
Υπουργείου Παιδείας να εισάγει την περιγραφική αξιολόγηση στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Οι ενώσεις των δασκάλων αντέδρασαν όχι στην εισαγωγή του νέου µέτρου, αλλά στο 
γεγονός ότι αυτό δεν επεκτάθηκε και στις δύο µεγάλες τάξεις του ∆ηµοτικού Σχολείου. Σύµφωνα µε 
την άποψη του οργάνου των δασκάλων η νέα ρύθµιση προέκυψε µετά από διάλογο και από κοινού 
προτάσεις µε την κυβέρνηση: "Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του νέου µέτρου συνεργαστήκαµε 
άριστα µε το Υπουργείο Παιδείας και ελπίζουµε ότι η νέα µορφή αξιολόγησης του µαθητή θα 
αποτελέσει ένα αντίβαρο  στις επιλεκτικές τάσεις του εκπαιδευτικού µας συστήµατος" (GEW-
Lehrerzeitung, 1977, S.393, βλ. και Hartenstein, M./Ruddies, G.H., 1978, σ.5). 



δοκιµαστική εφαρµογή του νέου µέτρου "σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις, που ο 
οργανωµένος κλάδος έθεσε" (βλ. ∆ιδασκαλικό Βήµα, Φεβρουάριος- Μάρτιος 
1995:3). Συγκεκριµένα πρέπει να απαιτήσουν ουσιαστική επιµόρφωση για το 
ζήτηµα αυτό, ελάττωση του διδακτικού ωραρίου, παροχή οικονοµικών 
κινήτρων εξαιτίας του πρόσθετου φόρτου εργασίας, και όλα τα άλλα στα οποία 
µε τα γνωστά έγγραφά της αναφέρεται η ∆.Ο.Ε (ό.π.).  

Παρόµοια στάση µε τη ∆ΟΕ κράτησε και η ΟΛΜΕ η οποία αντέδρασε 
έντονα κατά της εφαρµογής των µέτρων αυτών στο Γυµνάσιο, θέτοντας 
συγκεκριµένες προϋποθέσεις (ολιγοµελή τµήµατα, ουσιαστική οικονοµική 
αναβάθµιση, ελάττωση του ωραρίου, ενηµερωτικά σεµινάρια, ανανέωση 
αναλυτικών προγραµµάτων, πρόσληψη γραµµατέων στα σχολεία, γενίκευση 
της ενισχυτικής διδασκαλίας κ.α.). Κάλεσε και αυτή όλους τους 
εκπαιδευτικούς των Γυµνασίων να µην εφαρµόσουν τα νέα µέτρα αν δεν 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις από το ΥΠΕΠΘ (βλ. ΟΛΜΕ, 1994:18). 

Οι παραπάνω θέσεις των συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών 
είναι άγνωστο αν αντανακλούν τις απόψεις της πλειοψηφίας των µελών τους. 
Η αρνητική στάση της ∆ΟΕ τόσο απέναντι στην αρχική πρόθεση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας να εφαρµόσει καθολικά τα µέτρα, όσο και 
στην µετέπειτα επιδίωξη της πειραµατικής εφαρµογής τους συνδέεται από τη 
µια µε οικονοµικές διεκδικήσεις και από την άλλη µε τον επιπρόσθετο φόρτο 
εργασίας που συνεπάγονται οι νέες ρυθµίσεις. Ωστόσο θα µπορούσε κανείς να 
υποθέσει ότι η εκ των προτέρων αναµενόµενη άρνηση του υπουργείου να 
"ενδώσει" στα πολλαπλά οικονοµικά και θεσµικά αιτήµατα που έθεταν οι 
συνδικαλιστές δείχνει την πρόθεση της ∆ΟΕ να παραµείνουν  τα πράγµατα ως 
έχουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ∆ΟΕ κράτησε αρνητική στάση ακόµη και 
όταν το υπουργείο πρότεινε τη δοκιµαστική εφαρµογή των νέων µέτρων την 
οποία η ίδια είχε ζητήσει.  

 
 
4.3.2. Η µεθόδευση εισαγωγής των µέτρων 

 
Αξιοσηµείωτη είναι η ποικιλία των εκδοχών που παρουσιάζονται αυτή 

την περίοδο (1994) στον ηµερήσιο τύπο σχετικά µε τις νέες ρυθµίσεις για την 
αξιολόγηση του µαθητή τις οποίες προωθούσε το Υπουργείο Παιδείας. Είναι 
απορίας και έρευνας άξιον, πως τόσο διαφορετικά σενάρια µέτρων για την 
αξιολόγηση διαρρέουν στον τύπο και αποτελούν αφετηρία για 
ιδεολογικοπολιτικές αντιπαραθέσεις και συζητήσεις (βλ. ενδεικτικά εφηµ. 
"Ελευθεροτυπία", 31-7-1994:35, "Έθνος", 31-7-1994:17 και 7-8-1994:17, 



"Απογευµατινή", 29-7-1994:9, "Καθηµερινή, 3-8-1994:13, "Τα Νέα", 29-7-
1994:16, "Ελεύθερος Τύπος", 29-7-1994:17).  

∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η άτυπη οµάδα εργασίας που συστάθηκε 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για να αποδελτιώσει και να καταγράψει τις 
αντιδράσεις, καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι περισσότερες από τις 
επικρίσεις που διατυπώθηκαν οφείλονταν στην "ατελή παρουσίαση των 
προτάσεων για την αξιολόγηση των µαθητών από τα µέσα της µαζικής 
ενηµέρωσης" (ΥΠΕΠΘ, 1994α: 5). Για την αντιµετώπιση µάλιστα αυτού του 
προβλήµατος η άτυπη οµάδα εργασίας προτείνει µεταξύ άλλων να γίνουν 
σχετικές εκποµπές από τα κρατικά µέσα ενηµέρωσης για τη σωστή 
πληροφόρηση της κοινής γνώµης (ό.π.). 

Συνέπεια πάντως του δηµόσιου διαλόγου που αναπτύσσεται µετά από την 
πρώτη επίσηµη ανακοίνωση των µέτρων είναι η "αλλαγή πλεύσης" του 
Υπουργείου Παιδείας ανάλογα µε τις αντιδράσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση 
αποτελούν οι εξαγγελίες για ολική κατάργηση της αριθµητικής βαθµολογίας 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο, η οποία όµως µετά από τις έντονες αντιδράσεις που 
ακολούθησαν παρέµεινε τελικά στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Το ίδιο συνέβη και µε 
τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, όταν οι ιθύνοντες έσπευσαν να 
καθησυχάσουν τους διαφωνούντες, δηλώνοντας ότι η αθροιστική αξιολόγηση 
δεν καταργείται και ότι απλά γίνεται µια προσπάθεια αναµόρφωσης της µε την 
εισαγωγή πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης (τεστ) και επιπλέον εξετάσεων 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο (Κασσωτάκης, Μ., εφηµ. "Το Βήµα", 14-
8-1994:14). 

Θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι όλες οι πλευρές τελικά είναι εν 
µέρει ικανοποιηµένες: και οι υποστηρικτές της περιγραφικής αξιολόγησης 
(εισάγεται σε όλες τις τάξεις) και οι θιασώτες της γραµµατικής κλίµακας 
(καθιερώνεται στην Γ΄ και ∆΄ τάξη) και οι οπαδοί της αριθµητικής κλίµακας 
(εισάγεται στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη), αλλά και οι αντίπαλοι των βαθµών γενικά, 
αφού τους είδαν να καταργούνται στην Α΄και Β΄ τάξη. Ωστόσο, αυτό το "λίγο 
από όλα"  -όπως θα δούµε και στη συνέχεια- οδηγεί σε αντιφάσεις µε 
αποτέλεσµα ορισµένα µέτρα να αναιρούν τα υπόλοιπα. Εκτός όµως από την 
"εσωτερική λογική" των νέων µέτρων είναι απαραίτητο να εξετάσει κανείς τον 
τρόπο µε τον οποίο επιδιώχτηκε η προώθησή τους από την πολιτική ηγεσία, 
δεδοµένου ότι και το πιο σωστό µέτρο κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αποτυχία αν 
δεν συντρέχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις υλοποίησής του. 

∆ικαιολογηµένα πολλές από τις επικρίσεις εστιάστηκαν στον τρόπο µε 
τον οποίο επιδιώχτηκε η µεταβολή του συστήµατος αξιολόγησης: "Για µια 
ακόµη φορά το κράτος αρχίζει από την κορυφή, την αξιολόγηση, κι όχι από τη 



βάση, τα προγράµµατα δηλαδή και τις συνθήκες παροχής της εκπαίδευσης" 
(Σύφαντος, Ν., 1995:7 και 1997:8). Ο Θ. Γέρου, αν και συµφωνεί µε τα νέα 
µέτρα, διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο εφαρµογής τους. Θεωρεί την 
περιγραφική αξιολόγηση ως τη σηµαντικότερη καινοτοµία και για αυτόν 
ακριβώς τον λόγο θα έπρεπε να προετοιµαστεί µε µεγαλύτερη χρονική άνεση η 
εφαρµογή της (Γέρου, Θ., 1995:20). Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, οι νέες 
ρυθµίσεις θα έπρεπε να εφαρµοστούν ένα έτος µετά από τη σχετική απόφαση, 
ώστε να πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις (ό.π., σ.21, βλ. και 
Βώρος, Φ., εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 31-7-1994:35).  

Εκτός από το γεγονός ότι το µέτρο εισάγεται εσπευσµένα -έχει ήδη 
παρέλθει τρίµηνο από την έναρξη του σχολικού έτους- είναι επίσης παράδοξο 
το γεγονός, ότι αφού έχει εισαχθεί το νέο µέτρο σπεύδουν οι ιθύνοντες να 
τονίσουν ότι θα ακολουθήσουν επιµορφωτικά σεµινάρια για τους δασκάλους 
από το τρέχον σχολικό έτος (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1994:5). Αντί δηλαδή να προηγηθεί 
µια συστηµατική επιµόρφωση των δασκάλων σε θεωρία και πράξη την οποία 
έπρεπε να ακολουθήσει η δοκιµαστική εφαρµογή, φαίνεται για µια ακόµη 
φορά να επιβεβαιώνεται στην άσκηση της εκπαιδευτικής µας πολιτικής η 
φράση του Π. Ξωχέλλη που αναφέραµε ήδη σε άλλο σηµείο της εργασίας: 
"Εδώ µπαίνει δηλαδή το κάρο µπροστά από τα άλογα" (Ξωχέλλης, Π., 
1993:44).  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο µε βάση την αντίληψη ότι η ενηµέρωση 
όλων των εµπλεκοµένων, συµπεριλαµβανοµένης και της κοινής γνώµης, 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας των νέων ρυθµίσεων, προτείνει 
µεταξύ άλλων τη συστηµατική ενηµέρωση των σχολικών συµβούλων, ώστε 
στη συνέχεια, "µε τη βοήθειά τους, να ενηµερωθούν σωστά όλοι οι 
εκπαιδευτικοί, οι µαθητές και οι γονείς τους, αλλά και το ευρύτερο κοινό" 
(ΥΠΕΠΘ, 1994α:6).  

Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί ο δύσκολος και άχαρος ρόλος των 
σχολικών συµβούλων, οι οποίοι µέχρι το 1986 έπρεπε να πείθουν τους 
δασκάλους για την ορθότητα του µέτρου της κατάργησης της αριθµητικής 
βαθµολογίας, στη συνέχεια και µέχρι το 1990 ήταν υποχρεωµένοι να 
ενηµερώνουν και να υποστηρίζουν την κατάργηση των γραµµατικών βαθµών, 
από το 1990 έως το 1993 όφειλαν να µεταπείθουν τους εκπαιδευτικούς για τα 
πλεονεκτήµατα της επαναφοράς των αριθµητικών βαθµών, ενώ από το 1994 
ήταν αναγκασµένοι να "προπαγανδίζουν" και την κατάργηση των βαθµών (Α΄ 
και Β΄ τάξεις), και τη γραµµατική κλίµακα (Γ΄ και ∆΄ τάξεις) και την 
αριθµητική κλίµακα (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις). Τουλάχιστον αυτή τη φορά θα 
µπορούσαν να αξιοποιήσουν όλα τα επιχειρήµατα που είχαν χρησιµοποιήσει 



στο παρελθόν, αν εξαιρέσει κανείς την περιγραφική αξιολόγηση. Όµως µε τον 
τρόπο αυτό περιορίζεται η όποια αξιοπιστία τους απέναντι στους δασκάλους, 
αφού εµφανίζονται ως "φερέφωνα" της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του 
Υπουργείου Παιδείας, χωρίς αυτόνοµη παιδαγωγική θέση και άποψη. Η 
διαπίστωση αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι οι σχολικοί σύµβουλοι 
αποτελούν τους "διαµεσολαβητές" της εκπαιδευτικής πολιτικής, χωρίς καµιά 
συµµετοχή στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.  

Κατά την προετοιµασία των µέτρων του 1994-95 όχι µόνον δεν 
ερωτήθηκαν καθόλου οι σχολικοί σύµβουλοι για τις επικείµενες αλλαγές του 
συστήµατος αξιολόγησης, αλλά και η εκ των υστέρων ενηµέρωσή τους 
εξαντλήθηκε σε µια και µοναδική συνάντηση µε ειδικούς επιστήµονες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Και βέβαια είναι αµφισβητήσιµο αν στη 
συνάντηση αυτή ενηµερώθηκαν ουσιαστικά και πείστηκαν για την ορθότητα 
των νέων ρυθµίσεων. Αξιοσηµείωτες είναι επίσης οι διαµαρτυρίες των 
σχολικών συµβούλων επειδή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο δεν µερίµνησε πριν 
από τη συγκεκριµένη συνάντηση να τους αποστείλει το υλικό που είχε 
εκπονηθεί (π.χ. το τετρασέλιδο έντυπο της περιγραφικής αξιολόγησης), µε 
αποτέλεσµα να αιφνιδιαστούν και να βρεθούν απροετοίµαστοι ως προς την 
κριτική και τις προτάσεις βελτίωσης του.  

Χαρακτηριστικό επίσης παράδειγµα του τρόπου λήψης των αποφάσεων 
στα εκπαιδευτικά µας πράγµατα από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Παιδείας αποτελούν τα διπλά "σενάρια" που εισηγήθηκε το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο σχετικά µε τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων (βλ. ΥΠΕΠΘ, 1994α). 
Πιο συγκεκριµένα, η οµάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πρότεινε 
προς τον υπουργό Παιδείας είτε την πειραµατική εφαρµογή των µέτρων σε 
αντιπροσωπευτικό δείγµα σχολείων, είτε τη γενικευµένη εισαγωγή σε όλα τα 
σχολεία της χώρας. Αυτονόητα, η τελική απόφαση για τον ένα ή άλλο τρόπο 
επαφιόταν στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, δηλαδή του υπουργού 
Παιδείας. Η σχετική έκθεση που υποβλήθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
προς τον υπουργό αναλύει τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα τόσο της 
γενικευµένης, όσο και της πειραµατικής εφαρµογής των νέων µέτρων και 
τονίζει ότι η δεύτερη, δηλαδή η δοκιµαστική εφαρµογή εξασφαλίζει την 
πληρέστερη ενηµέρωση των δασκάλων που θα την εφαρµόσουν, παρέχει τον 
χρόνο, ώστε να εκπονηθεί το απαραίτητο υποστηρικτικό υλικό, προσφέρει τη 
δυνατότητα να εντοπιστούν οι αδυναµίες, ώστε να βελτιωθεί αργότερα η 
γενικευµένη εφαρµογή τους, και γενικώς "ανταποκρίνεται στην αρχή της 
επιστηµονικής µεθόδου υλοποίησης των καινοτοµιών" (ΥΠΕΠΘ, 1994α:14, η 
υπογράµµιση δική µας). Η οµάδα εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 



παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την επιστηµονική αρχή της πειραµατικής 
εφαρµογής των µέτρων σε συγκεκριµένο αριθµό σχολείων και απαριθµεί τα 
σχετικά πλεονεκτήµατα, εντούτοις προτείνει ως "εναλλακτική λύση" την 
καθολική εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων σε όλα τα σχολεία της επικράτειας, 
πρόταση την οποία υιοθέτησε τελικά ο υπουργός Παιδείας.  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο όµως, στον βαθµό που αποτελεί ένα 
επιστηµονικό γνωµοδοτικό όργανο της πολιτείας, θα όφειλε να προτείνει µε 
γνώµονα την επιστηµονική θεωρία την πειραµατική εφαρµογή των νέων 
µέτρων µε όλες τις αρχές και προϋποθέσεις που αυτό συνεπάγεται και όχι την 
καθολική εφαρµογή τους. Επισηµαίνει βέβαια ότι σε περίπτωση που η 
πολιτική ηγεσία επιλέξει τα νέα µέτρα να εφαρµοστούν γενικευµένα σε όλα τα 
σχολεία, θα πρέπει "να υπάρξει µια περίοδος 3 τουλάχιστον ετών δοκιµαστικής 
εφαρµογής" (Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1994:15), ώστε στο 
διάστηµα αυτό να γίνει πλήρης ενηµέρωση των σχολικών συµβούλων, των 
εκπαιδευτικών, των µαθητών, των γονέων και του ευρύτερου κοινού, να 
εκπονηθούν αναλυτικές οδηγίες και υποστηρικτικό υλικό και να 
παρακολουθείται συστηµατικά η υλοποίηση των µέτρων.  

Όµως, οι παραπάνω προτάσεις ακούγονται παράταιρα, από τη στιγµή που 
οι νέες ρυθµίσεις και οδηγίες οφείλουν να εφαρµοστούν καθολικά σε όλα τα 
σχολεία της χώρας. ∆οκιµαστική εφαρµογή ενός µέτρου σηµαίνει ότι πρέπει να 
εφαρµοστεί µεµονωµένα στην πράξη, στη συνέχεια να αξιολογηθεί, 
προκειµένου να εντοπιστούν αδυναµίες και προβλήµατα µε τελικό σκοπό τη 
γενίκευσή του, ή αν τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζονται θετικά, την απόρριψή 
του. Αποτελεί σαφώς µια αντίφαση το γεγονός ότι το µέτρο εισάγεται 
δοκιµαστικά και ταυτόχρονα εφαρµόζεται καθολικά σε όλα τα σχολεία.  Στο 
σηµείο αυτό, είναι πολύ δικαιολογηµένες οι αντιδράσεις και εύστοχες οι 
επισηµάνσεις της ∆ΟΕ ότι µε τη µεθόδευση αυτή µετατρέπονται όλα τα 
σχολεία της χώρας σε ένα "απέραντο πειραµατικό... 'εργοτάξιο' " (∆ΟΕ, 24-1-
1995). Η οµοιοµορφία και ο συγκεντρωτισµός φαίνεται να ισοπεδώνουν για 
µια ακόµη φορά τις όποιες διαφορές υπάρχουν στο σχολικό µας σύστηµα, ενώ 
οι ιδιαιτερότητες των σχολείων (π.χ. µονοθέσια, ολιγοθέσια) και τάξεων δεν 
λαµβάνονται υπόψη (βλ. Οµάδα Εκπαιδευτικών, 1995:26).  

Αν και τονίζεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ότι οι οδηγίες του έχουν 
"ενηµερωτικό και συµβουλευτικό χαρακτήρα", προκειµένου ο κάθε δάσκαλος 
"να διαµορφώσει ο ίδιος τον τρόπο αξιολόγησης των µαθητών του σύµφωνα µε 
τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο του και µε τη µεθοδολογία 
της διδασκαλίας που ακολουθεί" (ΥΠΕΠΘ, 1994:5), ωστόσο και οι παραπάνω 
διατυπώσεις έρχονται σε αντίθεση µε τις πραγµατικές και δεδηλωµένες 



προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας να εφαρµοστεί υποχρεωτικά το νέο 
σύστηµα αξιολόγησης σε όλα τα σχολεία της χώρας. Η παιδαγωγική 
αυτονοµία, την οποία επικαλούνται οι οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
δεν πρέπει να εκληφθεί ως ελευθερία του δασκάλου να επιλέξει το σύστηµα 
αξιολόγησης που επιθυµεί, (π.χ. αριθµητική βαθµολογία, περιγραφική έκθεση, 
συνδυασµός και των δύο, κατάλογοι µε κριτήρια, ή επιτέλους κάτι 
διαφορετικό), αλλά µε δεδοµένο το σύστηµα εξαρχής και µάλιστα 
λεπτοµερειακά προσδιορισµένο, αποµένουν στον εκπαιδευτικό ελάχιστα 
περιθώρια πρωτοβουλιών στην τάξη, που εκ των πραγµάτων δεν υπόκεινται σε 
έλεγχο. Ακόµη και όταν το Υπουργείο Παιδείας υπαναχωρεί από τις αρχικές 
ρυθµίσεις και προτείνει την προαιρετική εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης από όσους δασκάλους το επιθυµούν, η βαθµολογία δεν 
διαπραγµατεύεται, ενώ ταυτόχρονα καθορίζεται επακριβώς η διαδικασία 
αξιολόγησης.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις επιβεβαιώνονται τόσο από την πίεση που 
άσκησε το Υπουργείο Παιδείας µέσω των Σχολικών Συµβούλων ζητώντας την 
υποχρεωτική εφαρµογή του µέτρου και την πιστή εφαρµογή των οδηγιών (βλ. 
Παπαδόπουλος, Χ., 1996:22 και Σύφαντος, Ν., 1995:6), όσο και από τη 
δεδοµένη παντελή έλλειψη κατάρτισης των δασκάλων σε θέµατα περιγραφικής 
αξιολόγησης. Κάτι βέβαια για το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι. Εξάλλου, 
ουδέποτε ρωτήθηκαν ή ενηµερώθηκαν για τις επικείµενες αλλαγές. Όµως, η 
έλλειψη εµπειρίας και η άγνοια των δασκάλων για την περιγραφική 
αξιολόγηση και η απροθυµία της πολιτείας να αλλάξει τα δεδοµένα, όπως 
φαίνεται από τη σπουδή της να καθιερώσει τα νέα µέτρα, οδηγούν σε µια εκ 
των πραγµάτων αναγκαστική υιοθέτηση των οδηγιών και το τετρασέλιδο 
έντυπο για την περιγραφική αξιολόγηση, που προτείνεται από το Υπουργείο 
Παιδείας  καταλήγει να είναι µια "µέθοδος τυφλοσούρτης" (Κουλουµπαρίτση, 
Α., 1995:16, βλ. και ∆ούνιας, Στρ., 1995:283). 

Η επιδίωξη καθολικής εφαρµογής των µέτρων σε συνδυασµό µε τις 
απανωτές απόπειρες αλλαγής του συστήµατος αξιολόγησης από το 1977 µέχρι 
και σήµερα, αποτελεί αντικείµενο επικρίσεων από πολλές και διαφορετικές 
πλευρές, που θεωρούν ότι τα παιδιά γίνονται συνεχώς "πειραµατόζωα στα 
χέρια των 'ειδηµόνων' " (Κωνσταντουδάκης, Χρ., 1994:36, βλ. και 
Φραγκουδάκη, Α., 1994:6). Μερικοί δεν αποφεύγουν το µελοδραµατικό στιλ 
τονίζοντας ότι "όλοι αυτοσχεδιάζουν πάνω απ΄ τις ρηµαγµένες ψυχές των 
παιδιών µας" (Γιανναράς, Χρ., 1994:2).  

 Ανεξάρτητα πάντως από τον τρόπο µε τον οποίο εκφράζονται οι 
επικρίσεις για τις συνεχείς µεταβολές του συστήµατος αξιολόγησης κατά τη 



διάρκεια των τελευταίων χρόνων, φαίνεται ότι η ιστορία θα συνεχίσει να 
επαναλαµβάνεται και στο µέλλον. Τουλάχιστον έτσι προκύπτει από τις 
αντιδράσεις της Ο.Κ.Ε. Παιδείας της Νέας ∆ηµοκρατίας απέναντι στην 
επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το προηγούµενο σύστηµα 
αξιολόγησης των µαθητών, προειδοποιώντας ότι η Νέα ∆ηµοκρατία θα 
καταργήσει και αυτή τα νέα µέτρα "όταν αναλάβει και πάλι την εξουσία" 
(εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 8-10-1994). Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας ∆ηµοκρατίας και εµπνευστής των 
προηγούµενων µέτρων Γ. Σουφλιάς, ο οποίος απαριθµώντας για µια ακόµη 
φορά τα "νέα δεινά" των προτεινόµενων µέτρων ("κατεδάφιση", "λαϊκισµός", 
"νοοτροπία ήσσονος προσπάθειας" κ.λπ.) καταλήγει: "Στην καταστροφική 
αυτή πολιτική της κυβέρνησης το µόνο παρήγορο είναι ότι δεν καταστρέφονται 
όλα και έτσι µπορούν να ξαναχτιστούν αυτά που γκρεµίζονται" (εφηµ. 
"Ελευθεροτυπία", 7-10-1994, υπογράµµιση δική µας). Κοντολογίς, δεν θα 
αποτελούσε έκπληξη, αν µελλοντικά µε µια ενδεχόµενη επάνοδο της Νέας 
∆ηµοκρατίας βλέπαµε για µια ακόµη φορά να αλλάζει το σύστηµα 
αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο µε την επαναφορά των προηγούµενων 
µέτρων.  

Το πρόβληµα επιδεινώνεται ακόµη περισσότερο αν λάβουµε υπόψη ότι οι 
αλλεπάλληλες αλλαγές του συστήµατος αξιολόγησης δεν συνοδεύονται 
συνήθως µε τη λήψη παράλληλων υποστηρικτών µέτρων σε άλλους τοµείς της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως για παράδειγµα ο περιορισµός της διδακτέας 
ύλης, η αξιολόγηση όψεων και συντελεστών του εκπαιδευτικού µας 
συστήµατος, η βελτίωση προγραµµάτων και βιβλίων, η υλικοτεχνική υποδοµή 
κ.ά. Το ίδιο συνέβη και µε τα µέτρα για την αξιολόγηση κατά την περίοδο που 
εξετάζουµε. Και βέβαια από τη στιγµή που οι νέες ρυθµίσεις δεν συνοδεύονται 
από µέτρα και αλλαγές τέτοιες που να επιτρέπουν µια διαφορετική και πιο 
αποτελεσµατική πράξη τα οφέλη θα είναι µηδαµινά (Παπαδόπουλος, Χ., 
1996:23).  

 
 
 

4.3.3. Αξιολόγηση κοινωνικού -συµµετοχικού τοµέα 
 
Η διεύρυνση του πεδίου αξιολόγησης -εκτός από τον γνωστικό- στον 

συναισθηµατικό, κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα, αποτελεί για ορισµένους 
συγγραφείς ένα ακόµη σηµείο επικρίσεων και ανησυχιών. Η Α. Αβδάλη 
ασκώντας κριτική στο σχ. Π.∆./88 πάνω στο οποίο στηρίχτηκαν σε µεγάλο 



βαθµό τα νέα µέτρα, επισηµαίνει τον κίνδυνο να θίγεται η προσωπικότητα του 
παιδιού µε τις αναλυτικές παρατηρήσεις, "όταν µάλιστα είναι πολύ 
διαδεδοµένη πια και στους δασκάλους της χώρας µας η κλινική ορολογία (λ.χ. 
'δυσλεκτικό', 'επιθετικό' παιδί κλπ.)" (Αβδάλη, Α., 1989:175). Παρόµοιες 
ανησυχίες εκφράζει και η Α. Κουλουµπαρίτση καταλήγωντας στο συµπέρασµα 
ότι η αξιολόγηση τοµέων εκτός του γνωστικού είναι "αντιπαιδαγωγική και 
αναποτελεσµατική" (Κουλουµπαρίτση, Α., 1995:18). 

Στο σηµείο αυτο πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι παραπάνω ανησυχίες, 
αν και εµφανίστηκαν συχνά σε χώρες όπου εφαρµόστηκε η περιγραφική 
αξιολόγηση, εντούτοις δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται σε καµιά από τις 
πολυάριθµες έρευνες που έγιναν για τις περιγραφικές εκθέσεις. Όχι µόνο δεν 
εντοπίστηκαν αποφατικές ή µειωτικές για τον µαθητή διατυπώσεις του 
δασκάλου στις περιγραφικές εκθέσεις, αλλά αντίθετα διαπιστώθηκε ένα 
εξωραϊσµός πολλών εκθέσεων, υπερβολικά δηλαδή θετικές κρίσεις για τον 
µαθητή και τις επιδόσεις του.  

Η γνωστή για τα ελληνικά δεδοµένα ταύτιση των όρων βαθµολογία και 
αξιολόγηση (βλ. Ηλιού, Μ., 1991:58) οδηγεί και την Α. Φραγκουδάκη σε µη 
έγκυρες διαπιστώσεις για την αξιολόγηση του κοινωνικού και συµµετοχικού 
τοµέα, αφού µιλώντας για την εµπειρία άλλων χωρών αναφέρεται σε "ένα 
σχολείο που έχει καταργηθεί πριν απ΄ όλα η αξιολόγηση"  και ότι "η 
αξιολόγηση στο δηµοτικό σχολείο είναι όχι µόνο άχρηστη αλλά και βλαβερή" 
(Φραγκουδάκη, Α., 1988:29). Φυσικά εδώ η συγγραφέας αναφέρεται στους 
βαθµούς, δεδοµένου ότι σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες καταργήθηκαν οι βαθµοί 
στο ∆ηµοτικό Σχολείο, αλλά η αξιολόγηση δεν καταργήθηκε πουθενά. 
Συνεπής σε αυτή τη λογική, η συγγραφέας καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 
είναι προβληµατικό και αρνητικό να "βαθµολογείται" ο µαθητής στον 
συναισθηµατικό, κοινωνικό και κινητικό τοµέα" (ό.π.).  

Άλλοι συγγραφείς, παρερµηνεύοντας την πρόθεση του υπουργείου να 
αξιολογούνται και άλλα χαρακτηριστικά του µαθητή εκτός από τις επιδόσεις 
του στα µαθήµατα (π.χ. η συµµετοχή του στη σχολική εργασία, η προσπάθεια, 
η συνεργασία µε τους συµµαθητές, τα ενδιαφέροντα, οι πρωτοβουλίες, η 
δηµιουργικότητα κ.ά.), θεωρούν ότι η διεύρυνση των τοµέων αξιολόγησης 
στοχεύει στον πλήρη έλεγχο της προσωπικότητας του µαθητή µε αποτέλεσµα η 
εξουσία του δασκάλου-αξιολογητή να αντανακλά την κρατική εξουσία και τον 
έλεγχο, ο οποίος δεν περιορίζεται µόνο στη σχολική αλλά επεκτείνεται και 
στην οικογενειακή και γενικότερα στην κοινωνική ζωή του µαθητή 
(Σαλαµούρας, Γ., 1989:13).  



Παρόµοιες απόψεις εκφράζει και µια οµάδα δασκάλων µε την επωνυµία 
"Πηλαλά σαν άλογο", η οποία σε κείµενό της που υπογράφεται από 95 
δασκάλους επικρίνει την προτεινόµενη από το Υπουργείο Παιδείας διεύρυνση 
των τοµέων αξιολόγησης, υποστηρίζοντας ότι η διεύρυνση αυτή έχει ως 
συνέπεια κάθε δραστηριότητα του µαθητή να υπόκειται σε επιτήρηση, 
αξιολόγηση, παρέµβαση και προσαρµογή (βλ. Οµάδα Εκπαιδευτικών, 
1995:35). Η κριτική αυτή γίνεται ακόµη πιο ανεδαφική, αλλά και αστεία, στον 
βαθµό που -ίσως από άγνοια- ο κοινωνικοσυµµετοχικός τοµέας γίνεται 
αντιληπτός από ορισµένους ως συµµετοχή του µαθητή στα κοινωνικά δρώµενα 
εκτός σχολείου (!). Έτσι, από το σηµείο αυτό ως τη "συµµετοχή του µαθητή 
στις οργανώσεις" και τον "φάκελο που θα τον ακολουθεί" η απόσταση είναι 
µικρή (βλ. Παπαϊωάννου, ∆., 1994:9). Οι δάσκαλοι -σύµφωνα µε τον 
συγγραφέα- αποτελούν τα "ελεγκτικά όργανα" τα οποία µε βάση την 
"ιδεολογική τους τοποθέτηση" και την "ηθική τους υπόσταση" λαµβάνουν 
µέρος σε µια "ελεγκτική διαδικασία, που θα ασκείται κρυφά, µε αυτονοµία και 
µυστικότητα", µε αποτέλεσµα να ελέγχονται "οι κοινωνικοπολιτικοί στόχοι του 
µαθητή των 7 χρόνων" και να ασκείται "µια στενή πολιορκία στις καθηµερινές 
κινήσεις του και στη συµπεριφορά του" (ό.π.). 

Οι παραπάνω απόψεις θίγουν δύο προβλήµατα της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πραγµατικότητας. Το πρώτο έχει να κάνει µε τις ιστορικά 
διαµορφωµένες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες και το δεύτερο µε το 
επίπεδο των κοινωνιολογικών µακροαναλύσεων της εκπαίδευσης. Η 
ευαισθησία της ελληνικής κοινωνίας απέναντι σε διαδικασίες φακελώµατος, οι 
οποίες στιγµάτισαν το πρόσφατο ιστορικό παρελθόν της, είναι προφανής και 
ίσως ως ένα βαθµό κατανοητή. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου κατανοητή η 
ανησυχία ορισµένων για επικείµενο φακέλωµα του µαθητή, όπως δεν είναι 
κατανοητή και η ιδεολογικοπολιτική κριτική, η οποία αύτονοµείται από την 
πραγµατικότητα, αγνοεί την παιδαγωγική θεωρία και έρευνα και προβάλλει 
µονοµερώς συγκεκριµένες διαστάσεις οι οποίες πόρρω απέχουν από τις 
προθέσεις του νέου µέτρου. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης και η διεύρυνσή της, εκτός του 
γνωστικού, στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα συνοδεύτηκε µε πολλές 
ανησυχίες για ενδεχόµενο "στιγµατισµό" του µαθητή από άστοχες 
αντιπαιδαγωγικές διατυπώσεις του δασκάλου (π.χ. τεµπέλης, βλάκας κ.λπ.), 
δεν συνδέθηκε όµως µε όρους όπως "φακέλωµα", "κοινωνικοπολιτικοί στόχοι 
του µαθητή", "καταναγκασµός και οροθέτηση", "κρατική εξουσία και έλεγχος" 
(Σύφαντος, Ν., ό.π., Παπαϊωάννου, ∆., ό.π.).  



Εξάλλου οι παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η 
αξιολόγηση του γνωστικού, κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα φαίνεται να 
αγνοούνται από τους εκάστοτε "ειδήµονες". Εδώ θίγεται ένα άλλο πρόβληµα, 
το οποίο έχει να κάνει µε την απουσία του επιστηµονικού παιδαγωγικού λόγου 
από τον δηµόσιο διάλογο, µε συνέπεια την κυριαρχία ιδεολογικοπολιτικών 
απόψεων επί ενός εκπαιδευτικού θέµατος, οι οποίες επηρεάζουν και 
διαµορφώνουν την κοινή γνώµη.  

 
 

4.3.4. Περιγραφική αξιολόγηση και βαθµοί 
 
Πολλές από τις αντιρρήσεις για την εισαγωγή της περιγραφικής 

αξιολόγησης σχετίζονται µε το γεγονός ότι οι δάσκαλοι δεν έχουν την 
απαιτούµενη γνώση και εµπειρία, ώστε να εφαρµόσουν σωστά την καινοτοµία 
αυτή, καθώς και µε τους ψυχοπαιδαγωγικούς κινδύνους που εγκυµονεί η 
αξιολόγηση και κοινοποίηση πτυχών της προσωπικότητας του µαθητή, 
ιδιαίτερα των αρνητικών, όταν δεν γίνεται από ειδικευµένα άτοµα. Ως προς το 
σηµείο αυτό, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έθεσε ως προϋποθέσεις  επιτυχίας της 
περιγραφικής αξιολόγησης τόσο τη συστηµατική ενηµέρωση και άσκηση των 
εκπαιδευτικών στις διαδικασίες παρατήρησης και καταγραφής των κρίσεων 
τους, όσο και την πληροφόρηση των µαθητών, των γονέων και της κοινής 
γνώµης για τον ρόλο της περιγραφικής αξιολόγησης (ό.π., σ.29/30). Ωστόσο η 
µεθόδευση του συγκεκριµένου µέτρου αγνόησε αυτές τις προϋποθέσεις, οι 
οποίες θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί της εφαρµογής των νέων ρυθµίσεων. 
Όταν µάλιστα η περιγραφική αξιολόγηση εισάγεται γενικευµένα, τότε τίθεται 
εύλογα το ερώτηµα, µε ποιο τρόπο θα ήταν δυνατόν να ενηµερωθούν αλλά και 
να ασκηθούν χιλιάδες δάσκαλοι στις "διαδικασίες παρατήρησης και 
καταγραφής των κρίσεων τους", όπως διατείνεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Μια ακόµη προϋπόθεση επιτυχίας του νέου µέτρου -σύµφωνα πάντα µε 
το Π.Ι.- είναι η εξατοµικευµένη παρατήρηση του µαθητή στην τάξη για µεγάλο 
χρονικό διάστηµα, ώστε να έχει ο δάσκαλος τη δυνατότητα να αποκτήσει µια 
σφαιρική εικόνα για τον µαθητή. Αυτό σηµαίνει ότι η παραδοσιακή µετωπική 
µορφή διδασκαλίας παραχωρεί τη θέση της στη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, η οποία βέβαια δεν είναι εύκολο να πραγµατοποιηθεί από τη µια 
µέρα στην άλλη. Ωστόσο, πουθενά στα επίσηµα κείµενα δεν διαφαίνεται η 
πρόθεση για µεταβολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς αυτή την 
κατεύθυνση. Έτσι όµως η σηµασία της περιγραφικής αξιολόγησης περιορίζεται 
ακόµη περισσότερο λόγω της κυρίαρχης συντηρητικής διδακτικής πράξης, η 



οποία δεν µπορεί παρά να ευνοεί παραδοσιακές µορφές αξιολόγησης στη 
σχολική τάξη.  

Η κατάργηση των βαθµών στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου αποτελεί οπωσδήποτε ένα καταρχήν θετικό µέτρο, το οποίο µαζί µε 
άλλες υποστηρικτικές ρυθµίσεις θα µπορούσε να συµβάλει στην αλλαγή της 
σχολικής κουλτούρας και στη βελτίωση και ανανέωση της εκπαιδευτικής 
πράξης (βλ. κεφ.5). Ωστόσο, οι βαθµοί (γραµµατικοί και αριθµητικοί) 
εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση των νέων ρυθµίσεων για τις υπόλοιπες 
τάξεις, µε αποτέλεσµα η περιγραφική αξιολόγηση να χάνει τελικά τη σηµασία 
της (βλ. κεφ.2.) και να υποτάσσεται στη βαθµολογία νοµιµοποιώντας την (βλ. 
Παπαδόπουλος, Χ., 1996:23, Σύφαντος, Ν., 1995:6, Οµάδα Εκπαιδευτικών, 
1995:26, Κουλουµπαρίτση, Α., 1995:17).  

Όταν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κάνει λόγο για προσπάθεια συνδυασµού 
του παραδοσιακού τρόπου αξιολόγησης των µαθητών µε την περιγραφική 
αξιολόγησή τους (Οµάδα Εργασίας Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1994:29) 
φαίνεται να µην αντιλαµβάνεται ότι οι βαθµοί αντιστρατεύονται τους στόχους 
της περιγραφικής αξιολόγησης. Αυτή η στρεβλή αντίληψη γίνεται ακόµη πιο 
διακριτή, όταν δηλώνεται ρητώς ότι η περιγραφική αξιολόγηση των µαθητών 
προσφέρει στον δάσκαλο τη δυνατότητα "τεκµηρίωσης της αριθµητικής 
εκτίµησης των επιδόσεών τους" (ό.π.).  

Εκτός από την επιδιωκόµενη τεκµηρίωση των βαθµών µε την 
περιγραφική αξιολόγηση, ακόµη και η  χρησιµοποίηση των αριθµών 1-4 στο 
στο τετρασέλιδο έντυπο της περιγραφικής αξιολόγησης για τον προσδιορισµό 
ποιοτικών στοιχείων στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα έχει ως συνέπεια 
τη µετατροπή και αυτής της ποιοτικής αξιολόγησης σε ποσοτική (βλ. ∆ούνιας, 
Στρ., 1995:286). Όταν ένας µαθητής -για παράδειγµα- παίρνει τη διαβάθµιση 3 
ως προς τη συνεργατικότητά του στην τάξη, ο αριθµός αυτός οδηγεί εύκολα σε 
συγκρίσεις και µπορεί βέβαια να εκληφθεί από τον ίδιο ή τους γονείς του ως 
βαθµολογία.  

Από µια άλλη οπτική επισηµαίνεται ότι όταν συνυπάρχουν βαθµοί και 
περιγραφικές αξιολογήσεις, οι γονείς και οι µαθητές δίνουν σηµασία µόνο 
στους βαθµούς, τους οποίους θεωρούν σηµαντικούς, και όχι στις διαπιστώσεις 
του δασκάλου. (Κουλουµπαρίτση, Α., 1995:17). Με το επιχείρηµα αυτό, την 
επιθυµία δηλαδή των µαθητών για βαθµούς, µερικοί υποστηρίζουν την 
επέκταση της βαθµολογίας και στις δύο πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού 
Σχολείου. Ο Γ. Κοτσιπετσίδης, στηριζόµενος σε εµπειρικά δεδοµένα έρευνας 
που διενήργησε  σε 334 µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου στον Νοµό Ξάνθης, 
σύµφωνα µε την οποία το 99% των µαθητών επιθυµεί βαθµούς και ελέγχους, 



καταλήγει στο συµπέρασµα ότι πρέπει να δίνονται βαθµοί και στην Α΄ και Β΄ 
τάξη και µάλιστα η κλίµακα αξιολόγησης να είναι 20/βαθµη (Κοτσιπετσίδης, 
Γ., 1996:52). Ωστόσο µε τη λογική αυτή, αν το 99%  των µαθητών επιθυµεί 
κατάργηση της διδασκαλίας της Αριθµητικής τότε πρέπει να την 
καταργήσουµε. 

 Τέλος, παραµένει απορίας άξιον, µε ποια λογική προτάθηκε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και υιοθετήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η 
"χρήση του τριπλού συστήµατος βαθµολογίας" (ΥΠΕΠΘ, 1994:13). Η µόνη 
"επιστηµονική" εξήγηση για την κατάργηση των βαθµών στην Α΄ και Β΄ τάξη, 
την εισαγωγή της γραµµατικής κλίµακας στην Γ΄ και ∆΄ τάξη και την 
παραµονή της αριθµητικής βαθµολογίας στις δύο τελευταίες τάξεις, δίνεται 
από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το οποίο διατείνεται ότι µε τον τρόπο αυτό 
επιτυγχάνεται η "αντιστοίχιση του τρόπου έκφρασης της αξιολόγησης προς 
τους κύκλους εφαρµογής του σχολικού προγράµµατος στο ∆ηµοτικό Σχολείο" 
(ό.π.). Η παραπέρα ερµηνεία της τεκµηρίωσης αυτής καθίσταται αδύνατη. 

 
 

4.3.5. "Συνθετικές εργασίες" και τεστ 
 
Οι σηµαντικότερες αντιδράσεις ως προς τις δηµιουργικές συνθετικές 

εργασίες σχετίζονται µε τον επιπρόσθετο φόρτο εργασίας των δασκάλων 
(διόρθωση των εργασιών στο τέλος του σχολικού έτους), µε τις ελλείψεις σε 
σχολικές βιβλιοθήκες και άλλα µέσα πληροφόρησης, µε τον κίνδυνο 
πραγµατοποίησης των εργασιών αυτών στο σπίτι από τρίτα πρόσωπα (γονείς, 
συγγενείς) και όχι από τον ίδιο τον µαθητή και τέλος µε το ανελαστικό 
πρόγραµµα λειτουργίας των σχολείων.  

Οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, οι οποίες αποτελούν µια παλιά και 
δοκιµασµένη πρακτική σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, στοχεύουν στη σύνδεση 
της θεωρίας µε την πράξη, στη µάθηση µε ανακάλυψη, στη διεπιστηµονική 
θεµατική και µέθοδο, στη δηµιουργικότητα, στην ενεργητική συµµετοχή και 
πρωτοβουλία του µαθητή (βλ. Ματθαίου, ∆., 1997:126 κ.κ.). Η επίτευξη των 
παραπάνω στόχων προϋποθέτει (α) µια διαφορετική αντίληψη για τον ρόλο του 
µαθητή και του δασκάλου, για τη σχολική γνώση και για τη µεθόδευση των 
διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης, (β) τη συστηµατική επιµόρφωση των 
δασκάλων και την ενηµέρωση όλων των άµεσα εµπλεκοµένων στην 
εκπαιδευτική πράξη και (γ) την απαγκίστρωση από την πίεση της διδακτέας 
ύλης και συνεπώς την ευελιξία του σχολικού προγράµµατος. Κάτω από αυτές 
τις προϋποθέσεις οι συνθετικές δηµιουργικές εργασίες αποτελούν ένα άριστο 



παιδαγωγικό µέσο και ταυτόχρονα ένα βήµα για την ανανέωση της 
παραδοσιακής διδακτικής πράξης.  

Ωστόσο, η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας να εφαρµόσει και αυτό το 
µέτρο άµεσα και γενικευµένα σε όλη την επικράτεια, χωρίς προηγούµενη 
πειραµατική εφαρµογή και κατάλληλη προετοιµασία, δείχνει για µια ακόµη 
φορά την προχειρότητα που χαρακτηρίζει τον σχεδιασµό της εκπαιδευτικής 
µας πολιτικής. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο το µόνο µέτρο που ουσιαστικά 
προτείνει για την επιτυχή εφαρµογή του νέου θεσµού είναι η ενίσχυση των 
σχολικών βιβλιοθηκών "στο µέτρο του δυνατού" (ΥΠΕΠΘ, 1994:8), γεγονός 
που δείχνει τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαµβάνεται την ποιότητα των 
εργασιών αυτών. 

Η κριτική κατά του τρόπου εισαγωγής των συνθετικών εργασιών 
επισηµαίνει τον κίνδυνο να καταλήξουν να είναι οι εργασίες αυτές µια 
"αγγαρεία" για τους µαθητές, µε αποτέλεσµα να καταφεύγουν είτε στα 
"λυσάρια" και τα φροντιστήρια (Καββαδίας, Γ., 1995:23) είτε "σε σχολικές 
εγκυκλοπαίδειες για να αναζητήσουν, να συρράψουν και να απαγγείλουν την 
επόµενη µέρα στην τάξη, τα αποσπάσµατα που η µητέρα τους συνήθως 
διάλεξε για αυτούς" (Ματθαίου, ∆., 1997:130), είτε τη "γραπτή ανάπτυξη ενός 
θέµατος, που µπορεί να συνοδεύεται από σκίτσα, εικόνες, φωτογραφίες, 
πίνακες, σχήµατα κ.λπ. µια συλλογή υλικού, ένας χάρτης ή κάποιες 
κατασκευές" (Σύφαντος, Ν., 1995:7). Και βέβαια, όλα τα παραπάνω δεν 
αποτελούν συνθετικές δηµιουργικές εργασίες.  

Τέλος, µερικοί θεωρούν ότι οι συνθετικές εργασίες µαζί µε τα πρόσθετα 
κριτήρια αξιολόγησης (τεστ) υποκαθιστούν τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις οι 
οποίες καταργήθηκαν (βλ. Οµάδα Εκπαιδευτικών, 1995:25). Η αντικατάσταση 
των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων από τα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης 
(τεστ) τα οποία εκπονεί ο δάσκαλος δεν ξεφεύγει από την παλιά νοοτροπία 
αναπαραγωγής γνώσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι οδηγίες του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που αναφέρονται στην µεθοδολογία των 
ερωτήσεων και στην εκπόνηση των πρόσθετων κριτηρίων αξιολόγησης (βλ. 
Οδηγίες Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 1994:12-23) αποτελούν στο µεγαλύτερο 
µέρος τους αντιγραφή των παλαιότερων οδηγιών που είχαν δοθεί το 1991 για 
τις ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις (βλ. "Οδηγίες για την τριµηνιαία αξιολόγηση 
των µαθητών" ΥΠΕΠΘ, Γ1/686/1402/20-11-1991). 

Σύµφωνα µε τον Θ. Γέρου, η µεθοδολογία των ερωτήσεων που 
προτείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προωθεί ένα "ρηχό 
εγκυκλοπαιδισµό"(Γέρου, Θ., 1995:21). Για τις κλειστές ερωτήσεις 
αφιερώνονται έξι σελίδες, ενώ για τις ανοιχτές µόνο µισή. Η επιµονή των 



οδηγιών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις κλειστές ερωτήσεις οδηγεί 
µερικούς στη διαπίστωση ότι πρόκειται για "αµερικανόπνευστα test που 
θυµίζουν ερωτήσεις τηλεπαιγνιδιών", τα οποία βέβαια δεν µπορούν να 
εξασφαλίσουν την ανάπτυξη της κρίσης και της δηµιουργικότητας των 
µαθητών (Καββαδίας, Γ., 1995:21). 

Μια από τις πολλές επικρίσεις που διατυπώθηκε για τις 
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, οι οποίες τώρα καταργήθηκαν, ήταν η µεγάλη 
απώλεια πολύτιµου διδακτικού χρόνου που συνεπάγονταν. Ωστόσο η 
αντικατάσταση των εξετάσεων αυτών από άλλου είδους εξεταστικές 
δοκιµασίες (τεστ, κριτήρια, ερωτήσεις κ.λπ.) ενδεχοµένως να επαναφέρει το 
πρόβληµα του χαµένου χρόνου. Έτσι όµως φτάνουµε στο σηµείο να κάνουµε 
λόγο συνεχώς για εξετάσεις χωρίς να µιλάµε για την ποιότητα της διδασκαλίας 
που είναι η ουσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Βώρος, Φ., συνέντευξη στην 
εφηµ. "Ελευθεροτυπία", 31-7-1994:35).  

Η Α. Φραγκουδάκη έχοντας ως αφετηρία τη θεµελιακή υποχρέωση του 
κράτους "να είναι όλοι οι πολίτες εγγράµµατοι", θεωρεί  ότι ∆ηµοτικό Σχολείο 
"δεν έχει το δικαίωµα να ξεχωρίζει την 'ήρα από το στάρι' " και υποστηρίζει ότι 
η επιµονή σε εξεταστικές δοκιµασίες θα έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνεται 
συνεχώς το ποσοστό των αγράµµατων και "το ποσοστό των πολιτών χωρίς 
στοιχειώδες δίπλωµα" (Φραγκουδάκη, Α., 1994:6). Με βάση αυτή την 
προβληµατική προτείνει την κατάργηση των εξετάσεων σε όλη την 
υποχρεωτική εκπαίδευση, την επέκταση της ακώλυτης προαγωγής και στο 
Γυµνάσιο και την πλήρη κατάργηση των βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο (ό.π.). 

Εκτός από τα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης (τεστ) προβλέπονται και 
επιπλέον εξεταστικές δοκιµασίες, οι οποίες όµως δεν αφορούν άµεσα στην 
εσωτερική λειτουργία του σχολείου και της τάξης, διενεργούνται σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο από επιστηµονικά όργανα της πολιτείας µε σκοπό την 
αξιολόγηση του σχολικού έργου, "χωρίς να αναφέρονται σ΄ αυτά οι ατοµικές 
επιδόσεις των µαθητών κάθε σχολείου" (Π.∆. 8/1994, αρθρ.2). Πρόκειται 
δηλαδή για µια εξωτερική - συγκριτική αξιολόγηση, η οποία είναι αυτονόητο 
ότι δεν µπορεί να στηρίζεται στις πληροφορίες που παίρνει ο δάσκαλος από 
την αξιολόγηση που κάνει στην τάξη. Από αυτή την άποψη το µέτρο κρίνεται 
θετικό. Είναι αδύνατο να επιτευχθούν ταυτόχρονα και ο διαµορφωτικός και ο 
συγκριτικός σκοπός της αξιολόγησης µε την εφαρµογή ενός µόνο συστήµατος 
αξιολόγησης. Ο εντοπισµός των εθνικών επιπέδων επίδοσης των µαθητών µε 
εξετάσεις και µέσω αυτών η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, 
µπορούν να επιτευχθούν µόνο µε την ανάθεση της διαδικασίας αυτής σε 
κατάλληλα καταρτισµένη ερευνητική οµάδα (βλ. Κυριακίδης Λ., 1996:275). 



 
 

4.3.6. Έρευνες για την αξιολόγηση του µαθητή 
 
H απεµπλοκή από το πρόβληµα της στείρας αποµνηµόνευσης που 

ταλανίζει το ελληνικό σχολείο αποτελεί µόνιµή σχεδόν επωδό της 
εκπαιδευτικής πολιτικής κατά τα τελευταία χρόνια και επιδιώκεται µέσα από 
την αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης. Όµως, το πρόβληµα αυτό παραµένει 
άλυτο στην πράξη, δεδοµένου ότι δεν έχει συνειδητοποιηθεί επαρκώς από τους 
ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής το γεγονός, ότι "το σύστηµα 
αξιολόγησης δεν αλλάζει σηµαντικά, αν αλλάζει µόνο αυτό" (Κασσωτάκης, 
Μ., 1995:431).  

Μια σειρά από άλλους παράγοντες, όπως  η βασική κατάρτιση και 
επιµόρφωση των δασκάλων, η δύναµη της συνήθειας και της παθητικής 
επαγγελµατικής κοινωνικοποίησής τους, τα αναλυτικά προγράµµατα και τα 
βιβλία µε γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα, η συντηρητική γραφειοκρατική 
διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης, η ανεπάρκεια διαθέσιµων µέσων και η 
απουσία εναλλακτικών µέσων εξέτασης των µαθητών φαίνεται να επηρεάζουν 
µε καθοριστικό τρόπο, τόσο το σύστηµα αξιολόγησης, όσο και τη διαδικασία 
διδασκαλίας και µάθησης (ό.π.). Η εµµονή στον γνωστικό τοµέα και ιδιαίτερα 
στην αποµνηµόνευση έχει ως αποτέλεσµα την απεµπόληση από το σχολείο 
σηµαντικών µη γνωστικών στόχων, την παραµέληση του κοινωνικού, 
συναισθηµατικού και συµµετοχικού τοµέα και γενικότερα την υποβάθµιση της 
κοινωνικοποιητικής λειτουργίας του σχολείου.  

Οι εµπειρικές έρευνες για τα δρώµενα στην σχολική τάξη συµπληρώνουν 
ή επιβεβαιώνουν την παραπάνω εικόνα ή ερµηνεύουν τη διδακτική πράξη ως 
προς τις παραπάνω διαπιστώσεις. Είναι µάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός, 
ότι όλες οι έρευνες της τελευταίας εικοσαετίας εµφανίζουν διαχρονικά µία 
οµοιόµορφη εικόνα για το ∆ηµοτικό Σχολείο, η οποία παραµένει σταθερή 
παρά τις αλλεπάλληλες αλλαγές που επιχειρήθηκαν και τα διαφορετικά 
συστήµατα αξιολόγησης τα οποία εφαρµόστηκαν. Βέβαια πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι οι εµπειρικές αυτές διαπιστώσεις (βλ. παρακάτω) δεν 
αφορούν µόνο στο ελληνικό σχολείο. Η κυριαρχία του µονολόγου και της 
υποβολής ερωτήσεων αποµνηµόνευσης από τον δάσκαλο, µε τη συνακόλουθη 
παθητικοποίηση του µαθητή που σπάνια θέτει ερωτήσεις, αποτελούν δεδοµένα 
τα οποία επιβεβαιώνονται από πολλές έρευνες και σε διεθνές επίπεδο (βλ. 
Steinig, W., 1995:41-45, Παπάς, Α., 1984:20 κ.κ., ∆εληκωστοπούλου, Μ., 



1983:196, Κουλουµπαρίτση Α. / Καβούρη Π., 1994:66, Πυργιωτάκης, Ι., 
1983:71) 

Στον χώρο του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου πολλές έρευνες που 
πραγµατοποιήθηκαν σχετικά µε τη λεκτική επικοινωνία στη σχολική τάξη 
δείχνουν ότι κεντρική θέση στη διδακτική πράξη κατέχουν κυρίως ο 
δασκαλικός µονόλογος και δευτερευόντως ο κατευθυνόµενος διάλογος 
(Κανάκης, Ι., 1991:18-21, Ματσαγγούρας, Η., 1987:5). Οι ερωτήσεις και 
απαντήσεις στη σχολική τάξη καλύπτουν το 80% του χρόνου διδασκαλίας. 
Από τις ερωτήσεις αυτές, το 70-80% αφορά ανάκληση γεγονότων, ενώ ένα 20-
30% αναφέρεται σε γενικεύσεις και συµπεράσµατα (Τριλιανός, Θ., 1991:56). 

Σε εµπειρική έρευνα του Η. Ματσαγγούρα διαπιστώνεται ότι η 
διδασκαλία στο ∆ηµοτικό Σχολείο χαρακτηρίζεται από τον "διδακτικό 
ναρκισσισµό" του δασκάλου (Ματσαγγούρας, Η., 1985:80) και την αντίστοιχη 
παθητική συµµετοχή του µαθητή, ο οποίος αντιδρά στα ερεθίσµατα του 
δασκάλου χωρίς να συµµετέχει ενεργά και να παίρνει πρωτοβουλίες. Ο 
εγκυκλοπαιδικός και αναπαραγωγικός χαρακτήρας του ∆ηµοτικού Σχολείου 
προκύπτει και από την εµπειρική διαπίστωση, σύµφωνα µε την οποία "τα 6/7 
περίπου των ερωτήσεων του δασκάλου είναι ερωτήσεις χαµηλού επιπέδου, που 
ζητούν από τον µαθητή να ανακαλέσει στη µνήµη του όσα άκουσε κατά την 
παράδοση ή διάβασε από το σχολικό εγχειρίδιο " (ό.π., σ.81).  

Παρόµοια δεδοµένα είχαν ήδη παρουσιαστεί στην ελληνική βιβλιογραφία 
από το 1978 σε έρευνα του Χρ. Φράγκου µε µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του 
∆ηµοτικού Σχολείου. Από τη διερεύνηση του τρόπου εξέτασης των µαθητών 
µε συνεχή γραπτό λόγο και µε γραπτές ερωτήσεις προέκυψε, µεταξύ άλλων, 
ότι η "τυπική και απόλυτα καθιερωµένη σχολική µορφή εξέτασης, στηρίζεται 
στην µηχανική αποµνηµόνευση" (Φράγκος, Χρ., 1983:58). 

Τα δεδοµένα αυτά επιβεβαιώνονται και από µεταγενέστερη έρευνα του Ι. 
Κανάκη, σύµφωνα µε την οποία, το 82,4% των ερωτήσεων που θέτει ο 
δάσκαλος είναι ερωτήσεις χαµηλού επιπέδου (Κανάκης, Ι., 1993:259). 
Πρόκειται για ερωτήσεις µνήµης, κατανόησης και εφαρµογής, οι οποίες 
"προωθούν την αποµνηµόνευση και αναπαράγουν τη γνώση" (ό.π., σ.263). 
Από τη διερεύνηση των αντιδράσεων του δασκάλου στις απαντήσεις των 
µαθητών προκύπτει τελικά η "εικόνα ενός δασκαλοκεντρικού σχολείου (ό.π.).  

Σε παρόµοιες διαπιστώσεις για τη διδασκαλία και µάθηση καταλήγει ο Γ. 
Φλουρής µετά από επεξεργασία και ανάλυση "δελτίων παρατήρησης της 
διδασκαλίας" σε ∆ηµοτικά Σχολεία της Κρήτης και της Αθήνας (βλ. Φλουρής, 
Γ., 1995:349-353). Η επικρατούσα µέθοδος διδασκαλίας είναι η αφήγηση, ενώ 
ο λόγος του δασκάλου καλύπτει το 80 - 85% του χρόνου µιας διδακτικής ώρας. 



Κατά την υποβολή ερωτήσεων προς τους µαθητές οι δάσκαλοι ελέγχουν 
κυρίως την αποµνηµόνευση, ενώ και η διδασκαλία γενικότερα στοχεύει στο 
χαµηλότερο επίπεδο ταξινόµησης του γνωστικού τοµέα (γνώση, κατανοηση), 
σε βάρος του συναισθηµατικού και κοινωνικού (ό.π., σ.350). Ως προς την 
αξιολόγηση του µαθητή, "οι δάσκαλοι περιορίζονται σε ένα πρόχειρο ή 
κανονικό διαγώνισµα, ή σε ερωτήσεις προς ορισµένους µαθητές" (ό.π., σ.352), 
χωρίς ωστόσο τα αποτελέσµατα που προκύπτουν να αποκτούν ένα 
επανατροφοδοτικό χαρακτήρα για τον µαθητή ή να λειτουργούν διαµορφωτικά 
για τις διαδικασίες διασκαλίας και µάθησης (ό.π., σ.352). 

 Η παραπάνω εικόνα για το ελληνικό σχολείο µπορεί να συµπληρωθεί µε 
τα δεδοµένα δύο πρόσφατων ερευνών σχετικά µε την επάρκεια των 
οπτικοακουστικών µέσων και τη χρήση τους από τον δάσκαλο (βλ. Κανάκης, 
Ι./Βάµβουκας, Μ., 1996 και Βάµβουκας, Μ./Κανάκης, Ι., 1997). Σύµφωνα µε 
τα δεδοµένα αυτά, η διαπίστωση σηµαντικών ελλείψεων σε οπτικοακουστικά 
µέσα στα σχολεία συµβαδίζει µε την κυριαρχία παραδοσιακών µέσων και 
συσκευών, οι οποίες ωστόσο, χρησιµοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς σε 
πολύ µικρότερο βαθµό από όσο θα έπρεπε ή και καθόλου. Επίσης, η εµπειρική 
διαπίστωση, σύµφωνα µε την οποία από τα υπάρχοντα βιβλία στις µαθητικές 
βιβλιοθήκες του σχολείου η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (99%) 
χρησιµοποιεί στη διδασκαλία µόνο τις εγκυκλοπαίδειες, αναδεικνύει την 
προτίµησή τους στην απόκτηση κυρίως γνώσεων από τους µαθητές (Κανάκης, 
Ι./ Βάµβουκας, Μ., 1996:123). Η περιορισµένη χρήση οπτικοακουστικών 
µέσων στη σχολική τάξη, η οποία οφείλεται και ως ένα βαθµό στην αρνητική 
στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτά, εµφανίζει, από µια άλλη οπτική, 
την καταξίωση και επικράτηση του βερµπαλισµού και της λογοκοπίας στο 
ελληνικό σχολείο (βλ. Βάµβουκας, Μ./Κανάκης, Ι., 1997:61 κ.κ.) 

Εκτός από τις τυπικές διαδικασίες αξιολόγησης που λαµβάνουν 
χώρα στη σχολική τάξη και βρίσκονται συνεχώς στο προσκήνιο των 
ερευνητικών επιδιώξεων, υπάρχουν και οι άτυπες µορφές αξιολόγησης, οι 
οποίες πραγµατοποιούνται σε καθηµερινή βάση και δεν περιορίζονται 
µόνο σε γνωστικά στοιχεία, αλλά καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσµα 
δραστηριοτήτων του µαθητή (συµµετοχή, ενδιαφέροντα, πρωτοβουλία, 
συνεργατικότητα κ.ά.) Αυτές οι άτυπες µορφές αξιολόγησης, οι σχέσεις 
αλληλεπίδρασης δασκάλου και µαθητών αποτέλεσαν αντικείµενο δύο 
διαφορετικών ερευνητικών προσπαθειών. 

Στην πρώτη έρευνα που έγινε σε µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου 
(Μαυρογιώργος, Γ., 1993α, 28κ.κ.), τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι 
µαθητές µε τον µεγαλύτερο αριθµό παρεµβάσεων στην τάξη προέρχονταν 



κατά 86%  από τα προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα, ενώ αντίθετα η 
οµάδα των µαθητών που έπαιρνε σπάνια τον λόγο στην τάξη 
στρατολογούνταν κατά 74%  από µη προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα 
(ό.π., σ.30/31). Όσον αφορά τις απόψεις των δασκάλων για την 
αλληλεπίδραση µε τους µαθητές τους διαπιστώνεται ότι οι δάσκαλοι 
"δοκίµασαν έκπληξη όταν διαπίστωσαν την αναντιστοιχία ανάµεσα σ΄ 
αυτό που οι ίδιοι νόµιζαν ότι κάνουν και σ΄ αυτό  που η παρατήρησή µας 
έδειξε ότι κάνουν" (ό.π., σ.32, πρβλ. Λάµνιας, Κ., /Τσατσαρώνη, Α., 
1997:17κ.κ.). Ωστόσο, υποστήριξαν ότι αναγκάζονται να συνεργάζονται 
µε τους "εκλεκτούς" της τάξης, προκειµένου να προλάβουν να 
διεκπεραιώσουν τη διδασκαλία τους (Μαυρογιώργος, Γ., ό.π.). Ο 
ερευνητής καταλήγει στο συµπέρασµα ότι η "συµµετοχή" του µαθητή στο 
µάθηµα αποτελεί δείκτη κοινωνικής προέλευσης και ότι µαθητές µε 
διαφορετική κοινωνική προέλευση και επίδοση εκτίθενται σε 
διαφορετική παιδαγωγική και διδακτική. Έτσι όµως, προκύπτει ένα 
σχολείο στο οποίο "κυριαρχεί η πρακτική να ανυψώνει ή να χαµηλώνει 
το επίπεδο ακαδηµαϊκών προσδοκιών και εµπλοκής των µαθητών 
ανάλογα µε την κοινωνική προέλευση και υπέρ των κοινωνικά 
προνοµιούχων µαθητών" (ό.π., σ.31).  

Τέλος, από µια άλλη έρευνα, η οποία εξετάζει την άτυπη καθηµερινή 
αξιολόγηση στη σχολική τάξη και τη λειτουργία της σε σχέση µε την 
κοινωνική διαστρωµάτωση των µαθητών, διαπιστώνεται ότι το είδος αυτής της 
αξιολόγησης λειτουργεί ως "ψυχολογική βία" σε βάρος των παιδιών από µη 
προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα (Ράπτη, Μ., 1995:131 κ.κ.). Η ερευνήτρια 
καταλήγει στη διαπίστωση ότι στην ελληνική πραγµατικότητα ο στιγµατισµός 
και η ειρωνεία αποτελούν σήµερα σηµαντικό µέρος των προφορικών 
αξιολογήσεων του δασκάλου. Μέσα από την προσπάθεια της ερευνήτριας να 
καταγραφεί ο τρόπος µε τον οποίο αξιολογούνται οι προφορικές λανθασµένες 
απαντήσεις των µαθητών διαπιστώθηκε ότι "οι ξυλοδαρµοί και οι 
κακοποιήσεις έχουν µεν ξεπεραστεί, παραµένει όµως η ψυχολογική βία και η 
κακοποίηση των µαθητών µέσα από την κατάταξη, την επιλογή τον 
στιγµατισµό και την ειρωνεία" (ό.π., σ.134). 

 
 

4.4. Ανακεφαλαίωση 
  
Η αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό τον Οκτώβριο του 1993 µε την επάνοδο 

του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία συνοδεύτηκε µε την πρόθεση και επιδίωξη της 



πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ένα χρόνο αργότερα (1994) να 
µεταβάλει για µια ακόµη φορά το σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή στο 
∆ηµοτικό Σχολείο, καταργώντας τα µέτρα της προηγούµενης κυβέρνησης.  

Οι νέες ρυθµίσεις που προέβλεπαν µεταξύ άλλων την εισαγωγή της 
περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο αποτελούσαν συνέχεια 
προηγούµενων ανεκπλήρωτων µεταρρυθµιστικών επιδιώξεων (σχ. Π.∆. 1988) 
και εντάσσονταν σε ένα γενικότερο πλαίσιο εκσυγχρονισµού του 
εκπαιδευτικού µας συστήµατος µε βάση την αρχή της αποδοτικότητας, 
αποτελεσµατικότητας και ποιοτικής αναβάθµισης της παρεχόµενης 
εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό - και προκειµένου να πραγµατωθούν οι 
παραπάνω αρχές-, η αξιολόγηση αποκτά ένα σηµαντικό, διευρυµένο και 
πολύπλευρο ρόλο, επεκτείνεται σε όλο το φάσµα των παραγόντων και 
συντελεστών του εκπαιδευτικού συστήµατος συµπεριλαµβανόµενων και των 
µαθητικών επιδόσεων. ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι αυτή η νέα 
αντίληψη είχε ως έµπρακτη αφετηρία της την αξιολόγηση του µαθητή στο 
∆ηµοτικό Σχολείο (και στο Γυµνάσιο), δεδοµένου ότι από το 1977 µέχρι 
σήµερα η αξιολόγηση του µαθητή είναι ένα προσφιλές πεδίο άσκησης της 
εκπαιδευτικής µας πολιτικής και υπόκειται σε αλλεπάλληλες µεταβολές και 
αναθεωρήσεις.  

 Αυτή τη φορά η αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης 
προσανατολίστηκε σε δύο κατευθύνσεις. Από τη µια στην αξιολόγηση του 
µαθητή από τον δάσκαλο ως εσωτερική σχολική διαδικασία και από την άλλη 
στην εξωτερική, συγκριτική αξιολόγηση µε εξετάσεις σε εθνικό ή 
περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες θα γίνονταν από επιστηµονικά όργανα της 
πολιτείας σε συγκεκριµένες στιγµές της σχολικής σταδιοδροµίας του µαθητή, 
µε σκοπό την επισήµανση των αδυναµιών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 
τη λήψη µέτρων για τη βελτίωσή της. Όπως ήταν αναµενόµενο, η εξωτερική, 
συγκριτική αξιολόγηση "ξεχάστηκε" και µέχρι σήµερα παρέµεινε µόνο σε 
επίπεδο προβληµατισµού. Αντιθέτως, όσον αφορά την αξιολόγηση του µαθητή 
από τον δάσκαλο µέσα στην τάξη, το Υπουργείο Παιδείας το 1994 προχώρησε 
πάραυτα στην κατάργηση τού µέχρι τότε ισχύοντος συστήµατος στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο και επεδίωξε την αναθεώρησή του. Τα βασικά στοιχεία του νέου 
συστήµατος ήταν η διεύρυνση των τοµέων αξιολόγησης, οι συνθετικές 
δηµιουργικές εργασίες, ο συνδυασµός περιγραφικής αξιολόγησης και βαθµών 
για τις τέσσερις µεγαλύτερες τάξεις, η περιγραφική µόνο αξιολόγηση για τις 
δύο πρώτες τάξεις, τα πρόσθετα κριτήρια αξιολόγησης (τεστ), οι παιδαγωγικές 
συσκέψεις του συλλόγου διδασκόντων και η στενότερη συνεργασία γονέων 



σχολείου. Αρχικά η εισαγωγή των µέτρων αυτών επιδιώχτηκε καθολικά σε όλα 
τα σχολεία της χώρας. 

Οι αντιδράσεις, οι συζητήσεις και οι αντιπαραθέσεις που ακολούθησαν 
είχαν ως κύρια χαρακτηριστικά τη συνθηµατολογία, τους αφορισµούς, την 
έντονη πολιτικοποίηση και την επιφανειακή προσέγγιση των νέων µέτρων. Η 
πιο καθοριστική αντίδραση στα νέα µέτρα ήταν αυτή της ∆ΟΕ, η οποία 
προτάσσοντας κυρίως οικονοµικά και συνδικαλιστικά αιτήµατα κάλεσε τους 
δασκάλους να απέχουν από τη νέα διαδικασία αξιολόγησης. Το γεγονός αυτό 
είχε ως συνέπεια να µην εφαρµοστούν τα µέτρα στην πράξη και να 
εξαναγκαστεί το Υπουργείο Παιδείας σε νέες διευθετήσεις σύµφωνα µε τις 
οποίες η εφαρµογή του νέου συστήµατος καθίστατο προαιρετική για τους 
δασκάλους και δοκιµαστική σε µικρό αριθµό σχολείων. Ωστόσο το 
συνδικαλιστικό όργανο των δασκάλων επέδειξε και πάλι αρνητική στάση 
καλώντας όλους τους δασκάλους να µην εφαρµόσουν τα νέα µέτρα, αν δεν 
ικανοποιηθούν τα αιτήµατα που είχε θέσει ο κλάδος προς το Υπουργείο 
Παιδείας. Και βέβαια, τα αιτήµατα δεν ικανοποιήθηκαν. 

 Η "αχίλλειος πτέρνα" των µέτρων για την περιγραφική αξιολόγηση ήταν 
ο τρόπος µε τον οποίο επιδιώχτηκε η εφαρµογή τους και ιδιαίτερα η επιµονή 
να εφαρµοστούν τα νέα µέτρα καθολικά σε όλη την επικράτεια, χωρίς 
προηγουµένως να δοκιµαστούν επιλεκτικά σε ορισµένο αριθµό σχολείων, 
χωρίς να ενηµερωθούν και να πειστούν οι εµπλεκόµενοι στην εκπαιδευτική 
διαδικασία για την ορθότητά τους, χωρίς να επιµορφωθούν και να ασκηθούν 
προηγουµένως οι εκπαιδευτικοί σε αυτά και γενικά χωρίς να τηρηθούν οι 
προϋποθέσεις επιτυχίας τους που είχε θέσει το ίδιο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
και είχε υιοθετήσει το Υπουργείο Παιδείας. Για τους λόγους αυτούς, και 
ανεξάρτητα αν κανείς συµφωνεί ή διαφωνεί µε το "πνεύµα" ή τα επιµέρους 
θέµατα των νέων ρυθµίσεων, τα µέτρα αυτά µε τον τρόπο που εισήχθησαν 
ήταν καταδικασµένα να αποτύχουν. Ακόµη δηλαδή και αν ήταν 
εναρµονισµένα µε την επιστηµονική και παιδαγωγική θεωρία, ακόµη και αν 
δεν αντιδρούσε τόσο έντονα η ∆ΟΕ προβάλλοντας συνδικαλιστικά αιτήµατα, 
πάλι θα ήταν αδύνατον να υλοποιηθούν και θα εκφυλίζονταν στην καθηµερινή 
εκπαιδευτική πράξη.  

Όσον αφορά τα µέτρα καθεαυτά, η πρώτη αντίφαση εντοπίζεται στη 
συνύπαρξη της περιγραφικής αξιολόγησης µε τους βαθµούς. Η περιγραφική 
αξιολόγηση εµφανίστηκε και καθιερώθηκε στην παιδαγωγική επιστήµη και 
στην εκπαιδευτική πράξη ως µια εναλλακτική λύση, ως µια πρακτική η οποία 
µπορεί εν δυνάµει να απαλλάξει το σχολείο από τις αρνητικές επιδράσεις των 
βαθµών και ταυτόχρονα να δηµιουργήσει τις θετικές προϋποθέσεις για την 



ανανέωση της παραδοσιακής διδακτικής πράξης. Η περιγραφική αξιολόγηση 
θέτει δηλαδή στόχους οι οποίοι έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε τη βαθµολογία 
(βλ. κεφ.2.2.). Η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας να ταιριάξει τα αντίθετα 
µπορεί να ερµηνευτεί είτε ως αποτέλεσµα άγνοιας και αγνόησης των 
επιστηµονικών και ερευνητικών δεδοµένων είτε -το πιθανότερο- ως αδυναµία 
να αντιπαρατεθεί µε την κυρίαρχη άποψη υπέρ των βαθµών, η οποία ιστορικά 
εδραιωµένη στην ελληνική κοινωνία δικαιολογηµένα επισκιάζει 
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης. 

Εκτός από την παραµονή των βαθµών, η εµµονή στην ποσοτικοποίηση 
των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης εµφανίστηκε και στη συγκεκριµένη 
µορφή της περιγραφικής αξιολόγησης που προτάθηκε για όλες τις τάξεις. Στο 
τετρασέλιδο έντυπο έλεγχος της προόδου του µαθητή  η διαβάθµιση των 
κριτηρίων αξιολόγησης µε τους αριθµούς 1-4 σε όλους τους τοµείς (γνωστικό, 
συµµετοχικό, κοινωνικό) λειτουργεί στις αντιλήψεις των µαθητών και των 
γονέων ως βαθµολόγηση, µε αποτέλεσµα όχι µόνο οι γνωστικές επιδόσεις 
αλλά και στοιχεία της συµπεριφοράς του µαθητή να "βαθµολογούνται", να 
ιεραρχούνται και να συγκρίνονται µε αυτά των συµµαθητών του. Αν δεν 
υπήρχε η αριθµητική διαβάθµιση, το έντυπο της περιγραφικής αξιολόγησης θα 
µπορούσε µε ορισµένες βελτιώσεις να καταστεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον 
δάσκαλο κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των µαθητών του. 

∆ύο ακόµη στοιχεία των νέων ρυθµίσεων παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
παιδαγωγικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες 
και το παιδαγωγικό ηµερολόγιο. Στο ηµερολόγιο αυτό θα µπορούσε ο 
δάσκαλος -χρησιµοποιώντας ενδεχοµένως και τις κατηγορίες τού ελέγχου 
προόδου- να καταγράφει τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεών του για κάθε 
µαθητή χωριστά, ώστε να ενηµερώνει ανάλογα τους γονείς και τον ίδιο τον 
µαθητή. Όσον αφορά τις δηµιουργικές εργασίες, παρά τη µεγάλη παιδαγωγική 
αξία του µέτρου καθεαυτού, η απουσία ευνοϊκών προϋποθέσεων (άκαµπτο 
σχολικό πρόγραµµα, πίεση διδακτέας ύλης, κυριαρχία της θεωρητικής γνώσης, 
ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών κ.ά), καθιστούσε την επιτυχή του 
εφαρµογή αµφισβητήσιµη.  

Θετική είναι επίσης η ιδιαίτερη έµφαση που δίνεται στις σχέσεις γονέων 
σχολείου, ως βασική προϋπόθεση επίτευξης των παιδαγωγικών λειτουργιών 
της αξιολόγησης. Ωστόσο, η παρότρυνση για στενότερες επαφές του σχολείου 
µε τους γονείς δεν αρκεί από µόνη της για να µεταβάλει κατεστηµένες 
αντιλήψεις και πρακτικές χρόνων. Αν και η άµεση επαφή δασκάλου και 
γονέων αποτελεί µια από τις καλύτερες µεθόδους ανακοίνωσης των 
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης, εντούτοις πρέπει να συντρέξουν πολλοί 



λόγοι, ώστε να προκύψουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αν πρωτίστως οι 
δάσκαλοι δεν είναι πεπεισµένοι για την αναγκαιότητα σύνδεσης της 
περιγραφικής αξιολόγησης µε τη συστηµατική και συχνή συνεργασία µε τους 
γονείς των µαθητών τους και όσο οι γονείς συνεχίσουν να απαιτούν βαθµούς 
από τον δάσκαλο η επιτυχία του µέτρου θα είναι αµφισβητίσηµη. 

Οι πιο σηµαντικές καινοτοµίες που επεδίωξε να εισαγάγει το Υπουργείο 
Παιδείας τελικά δεν εφαρµόστηκαν: ούτε το παιδαγωγικό ηµερολόγιο, ούτε το 
τετρασέλιδο έντυπο της περιγραφικής αξιολόγησης (έλεγχος της προόδου του 
µαθητή) αλλά ούτε και οι δηµιουργικές - συνθετικές εργασίες. Εντούτοις 
παρατηρείται το παράδοξο φαινόµενο το Υπουργείο Παιδείας ακόµη και µετά 
από την απόσυρση των παραπάνω µέτρων να επιµένει ότι "για όλες τις τάξεις 
ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση" (βλ. ΥΠΕΠΘ, Φ.7/228/Γ1/ 1961/15-11-
1996). Ωστόσο, η δυνατότητα του δασκάλου να καταγράφει ορισµένες 
παρατηρήσεις στον τριµηνιαίο έλεγχο δίπλα στη βαθµολογία υπήρχε πάντα στο 
ελληνικό σχολείο και ουδέποτε λειτούργησε. Αν αυτό αποτελεί περιγραφική 
αξιολόγηση, τότε µάλλον αυτή υπήρχε ανέκαθεν στο ∆ηµοτικό Σχολείο και 
απλώς δεν το γνωρίζαµε. Με δεδοµένη την ανύπαρκτη ενηµέρωση των 
δασκάλων σχετικά µε την περιγραφική αξιολόγηση και µετά από την 
απόσυρση των "εργαλείων" που θα βοηθούσαν στην εφαρµογή της, είναι 
οξύµωρο να διατείνεται το Υπουργείο Παιδείας ότι στο ελληνικό ∆ηµοτικό 
Σχολείο ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση14.  

Με τον ισχυρισµό του αυτό το Υπουργείο Παιδείας εµφανίζεται 
εναρµονισµένο µε την κυρίαρχη τάση στον τοµέα της αξιολόγησης στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά µόνον στα 
λόγια και στις προθέσεις. Στο σηµείο αυτό πρέπει να υπενθυµίσουµε ότι οι 
κυρίαρχες εκπαιδευτικές αξίες στο ευρωπαϊκό πλαίσιο σύγκλισης 
(αποτελεσµατικότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα, ποιότητα κ.λπ) σε 
συνδυασµό µε τη "νεοσυντηρητική στροφή" στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 
επηρεάζουν βέβαια τα εκπαιδευτικά συστήµατα των περισσοτέρων χωρών 
στην κατεύθυνση της ενδυνάµωσης της λειτουργίας της αξιολόγησης, αφήνουν 
όµως στο "απυρόβλητο" το χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου. Ενώ δηλαδή 
εµφανίζεται µια ενίσχυση της αξιολογικής διαδικασίας στις υπόλοιπες 
βαθµίδες µε αυστηρότερες εξεταστικές δοκιµασίες και επιµονή στις 
βαθµολογικές κλίµακες, αντιθέτως στο ∆ηµοτικό Σχολείο παρατηρείται η 

                                           
14Οι παραπάνω διαπιστώσεις ισχύουν βέβαια και για τις δύο πρώτες τάξεις στις οποίες δεν υπάρχει 
ούτε γραµµατική ούτε αριθµητική κλίµακα. 
 



σταδιακή εισαγωγή και εδραίωση ποιοτικών µεθόδων αξιολόγησης, χωρίς 
βαθµούς και αυστηρές εξετάσεις15.  

Στην Ελλάδα κατά την περίοδο που εξετάζουµε η εκπαιδευτική πολιτική 
στρέφεται προς αυτή την κατεύθυνση και επιδιώκει µόνο σε επίπεδο 
προθέσεων να προσδώσει έναν καθαρά παιδαγωγικό ρόλο στην λειτουργία της 
αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, χωρίς ωστόσο να αποτολµά είτε την 
αποµάκρυνση από τη βαθµολογία και τις εξετάσεις είτε την ανανέωση της 
παραδοσιακής διδασκαλίας µε τη λήψη ριζικών µεταρρυθµιστικών µέτρων. 
Ίσως επειδή η εναντίωση σε παγιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές, η µεταβολή 
δηλαδή της κυρίαρχης εκπαιδευτικής κουλτούρας, προϋποθέτει βάθος χρόνου, 
προγραµµατισµό και το ανάλογο πολιτικό κόστος. Μια σωστά σχεδιασµένη 
πειραµατική εφαρµογή των µέτρων θα µπορούσε σταδιακά να άρει το 
πρόβληµα των αρνητικών αντανακλαστικών και να συµβάλει τόσο στην 
ενηµέρωση του εκπαιδευτικού κόσµου, των µαθητών και των γονέων για την 
περιγραφική αξιολόγηση, όσο και στην αποδοχή της.  

Είναι δύσκολο να ανιχνεύσει κανείς τις πραγµατικές προθέσεις του 
Υπουργείου Παιδείας. Από τη µια, η µεθόδευση εισαγωγής των νέων µέτρων 
αποκαλύπτει χρόνια συµπτώµατα της παθολογίας της εκπαιδευτικής µας 
πολιτικής: επικέντρωση στην αξιολόγηση του µαθητή, αγνόηση των 
ερευνητικών δεδοµένων, αποσµασµατικότητα και προχειρότητα, απουσία 
πολιτικής συναίνεσης, αδυναµία ολοκλήρωσης και αποτίµησης των µέτρων, 
προσωπική υπουργική πολιτική κ.λπ. Θα µπορούσε λοιπόν κανείς να 
ισχυριστεί ότι τα συµπτώµατα αυτά σε συνδυασµό µε την κυρίαρχη 
εκπαιδευτική κουλτούρα λειτουργούν ανασταλτικά στην πρόθεση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής να ανανεώσει και να βελτιώσει το σύστηµα της 
αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο. Από την άλλη όµως, τίθεται το ερώτηµα 
αν όντως υπάρχει αυτή η πρόθεση, αν δηλαδή µε την περιγραφική αξιολόγηση 
επιδιώκεται πράγµατι ο αναπροσανατολισµός της διδακτικής πράξης σε 
περισσότερο παιδαγωγικές κατευθύνσεις ή µήπως η περιγραφική αξιολόγηση 
αποτελεί την απαραίτητη "γαρνιτούρα" για ορισµένα αµφιλεγόµενα µέτρα 
επιλεκτικού χαρακτήρα που οδηγούν στο παρελθόν, όπως η παραµονή των 
βαθµών, η επιβολή των πρόσθετων  κριτηρίων αξιολόγησης και η επαναφορά 
της στασιµότητας. Μήπως τελικά η περιγραφική αξιολόγηση όπως και οι 
συνθετικές εργασίες ήταν µάλλον η επίφαση για την "παιδαγωγική 
νοµιµοποίηση" των παραπάνω µέτρων; 

                                           
15Όπου εισάγονται εξεταστικές δοκιµασίες αυτές συνδέονται µε την εξωτερική αξιολόγηση, 
εντάσσονται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή επιδιώκουν τον 
καθορισµό εθνικών επιπέδων επίδοσης. 



Ανεξάρτητα πάντως από τις προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, η 
διαφοροποίηση από τα µέτρα της προηγούµενης κυβέρνησης της περιόδου 
1990-93 δεν είναι έντονη και σε καµιά περίπτωση δεν δικαιολογεί τις 
δυναµικές αντιπαραθέσεις. Η διαφορά είναι ότι οι προηγούµενες ρυθµίσεις 
ήταν περισσότερο απροκάλυπτες και συνδέθηκαν είτε µε υπερβολές (βλ. 
σηµαία, προσευχή, σχολική στολή κλπ) είτε µε την ανοιχτή υποστήριξη της 
ιδιωτικής εκπαίδευσης, της προσαρµογής του σχολείου στις ανάγκες της 
αγοράς και την ενδυνάµωση της αξιολογικής διαδικασίας, µε στόχο τον 
εκσυγχρονισµό του εκπαιδευτικού µας συστήµατος.  

Οι επιφυλάξεις για τα νέα µέτρα και οι συχνά επαναλαµβανόµενες 
προϋποθέσεις επιτυχίας τους δεν πρέπει να εκληφθούν ως παραίτηση από αυτά 
λόγω της εµφανιζόµενης ασυµβατότητάς τους µε την κυρίαρχη σχολική 
κουλτούρα ή εξαιτίας της απουσίας άλλων αναγκαίων παράλληλων 
µεταρρυθµιστικών παρεµβάσεων. Φυσικά και δεν πρέπει να περιµένουµε 
µέχρις ότου όλες οι συνθήκες είναι ιδανικές για την εισαγωγή τους, αλλά δεν 
µπορούµε και να επιµένουµε όταν όλα εµφανίζονται αρνητικά. Όπως θα 
δείξουµε και στο τελευταίο µέρος της εργασίας, η εισαγωγή του "νέου" στην 
εκπαιδευτική µας πραγµατικότητα πρέπει να στηρίζεται σε ένα ελάχιστο 
προϋποθέσεων και σε ένα πλαίσιο αρχών πάνω στις οποίες θα οικοδοµηθεί. 
Είναι προφανές ότι η περιγραφική αξιολόγηση, στον βαθµό που αντιτίθεται 
στην κυρίαρχη νοοτροπία και πρακτική, εγείρει ρητορικά ανακλαστικά τα 
οποία είναι αναµενόµενο να κάνουν λόγο για υποβάθµιση του επιπέδου, 
υποβάθµιση της σχολικής γνώσης, υιοθέτηση ξένων µεθόδων, σπατάλη 
πολύτιµου χρόνου, απουσία κατάλληλης ανθρώπινης και οργανωτικής 
υποδοµής, ανελαστικό ωρολόγιο πρόγραµµα κ.ά. 



5. Πρόταση περιγραφικής αξιολόγησης του µαθητή στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο 

 

5.1. Βασικές αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης 
 
Με βάση τη µελέτη και τη διερεύνηση της σχετικής µε την αξιολόγηση 

του µαθητή ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας που προηγήθηκαν, θεωρούµε 
ότι η περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο 
πρέπει να στηρίζεται στις παρακάτω γενικές αρχές: 

(1) Η αξιολόγηση του µαθητή αποτελεί ένα απαραίτητο δοµικό στοιχείο 
της ενιαίας και αδιαίρετης διαδικασίας διδασκαλίας και µάθησης, η οποία 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σύνολο, δηλαδή την εκπαιδευτική διαδικασία, που 
και αυτή µε τη σειρά της επηρεάζεται και καθορίζεται από πολλούς 
παράγοντες και συντελεστές, όπως για παράδειγµα το σχολείο ως θεσµός της 
κοινωνίας, η επίσηµη εκπαιδευτική πολιτική  (νόµοι, προγράµµατα 
διδασκαλίας, εγκύκλιοι προϊστάµενων αρχών κ.ά.) και το πλέγµα ρόλων και 
σχέσεων δασκάλου και µαθητή.  

 (2) Η περιγραφική αξιολόγηση δεν περιορίζεται µόνο στον γνωστικό 
τοµέα και στο τελικό προϊόν της µάθησης, αλλά περιλαµβάνει και την 
προσπάθεια του µαθητή, την εξατοµικευµένη πορεία µάθησης που ακολουθεί 
και τις επιδόσεις του στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα. 

(3) Η διάγνωση και η αξιολόγηση των παραπάνω διαστάσεων της 
επίδοσης πρέπει να στηρίζονται σε µια ποικιλία τεχνικών, µεθόδων και 
διαγνωστικών εργαλείων και προϋποθέτουν την αποφυγή των παραδοσιακών 
στερεότυπων τρόπων εξέτασης. 

(4) Η αξιολόγηση του µαθητή οφείλει να υπηρετεί τις παιδαγωγικές 
λειτουργίες της επανατροφοδότησης του µαθητή (µε στόχο την ατοµική 
ενθάρρυνση και την καθοδήγησή, την ενίσχυση της ετοιµότητας µάθησης), της 
επανατροφοδότησης του δασκάλου (µε στόχο τις υποδείξεις πιθανών τρόπων 
βοήθειας, την ενασχόληση µε τους αδύνατους µαθητές, την εξατοµικευµένη 
ενίσχυση και όχι την οµοιόµορφη διδασκαλία) και της πληροφόρησης των 
γονέων (µε στόχο την από κοινού µε το σχολείο συνεργασία για την υπέρβαση 
των προβληµάτων) 

 (5) Η αξιολόγηση γίνεται κατανοητή ως µια συνεχής και συστηµατική 
διαδικασία η οποία δεν αποσκοπεί στην κατάταξη και τον διαχωρισµό των 
µαθητών σε αδύνατους και καλούς, αλλά στη διάγνωση και τον εντοπισµό των 
διδακτικών αναγκών και προβληµάτων των µαθητών καθώς και στον έλεγχο 



της αποτελεσµατικότητας της διδασκαλίας από τον δάσκαλο, προκειµένου να 
πάρει τα κατάλληλα µέτρα, να τροποποιήσει και να αναπροσαρµόσει τη 
διδασκαλία του, ώστε να βοηθήσει τους µαθητές του να αναπτύξουν στο 
µέγιστο τις ικανότητές τους (διαµορφωτική αξιολόγηση).  

(6) Η αποφυγή των κοινωνικών συγκρίσεων στην τάξη και της 
ιεραρχικής κατάταξης των µαθητών κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης 
συµβάλλει στην ενίσχυση του συνεργατικού πνεύµατος και στην εξάλειψη του 
ανταγωνισµού. Αντιστοίχως, η χρήση της εξατοµικευµένης νόρµας αναφοράς 
κατά την αξιολόγηση (σύγκριση του παιδιού µε προηγούµενες επιδόσεις του) 
συντελεί µεταξύ άλλων στη διατήρηση και ενίσχυση των κινήτρων µάθησης.  

(7) Οι διαφορετικές αφετηρίες, οι κοινωνικά προσδιορισµένες διαφορές 
των µαθητών µιας τάξης καθώς και ο παρεπόµενος διαφορετικός ρυθµός 
µάθησης κάθε παιδιού πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της 
αξιολόγησης. 

(8) Μέθοδοι περιγραφικής αξιολόγησης και µορφές οργάνωσης της 
διδασκαλίας αλληλεξαρτώνται. Η διαφοροποίηση των απαιτήσεων και 
αντίστοιχα των προσφορών µάθησης επιτρέπει σε εξατοµικευµένη βάση τη 
διαπίστωση των επιδόσεων, των ικανοτήτων, των αδυναµιών, των 
ενδιαφερόντων και γενικά της πορείας προόδου των µαθητών. Στην ανάγκη 
διαφοροποίησης της διδασκαλίας οδηγούµαστε και από τον αντίθετο δρόµο: η 
διαπίστωση των αδυναµιών και των ελλείψεων των µαθητών -σε ένα σχολείο 
που δεν είναι επιλεκτικό- αποκτά το παιδαγωγικό της νόηµα όταν έχουµε τον 
χρόνο, το παιδαγωγικό υλικό και τη δυνατότητα να τις εξαλείψουµε ή έστω να 
τις ελαττώσουµε, προσαρµόζοντας τη διδασκαλία στις διαπιστωµένες 
διαφορετικές διδακτικές ανάγκες των µαθητών. 

(9) Η διαµόρφωση της σχέσης συνεργασίας και εµπιστοσύνης µεταξύ 
δασκάλου και µαθητή εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το σύστηµα 
αξιολόγησης που εφαρµόζεται. Τα λάθη, οι αδυναµίες και οι ελλείψεις του 
µαθητή αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηρίζονται οι διδακτικές 
ενέργειες του δασκάλου και όχι αντικείµενο απόκρυψης, ντροπής και απάτης 
εκ µέρους του µαθητή, προκειµένου να αποφύγει τον κίνδυνο του 
στιγµατισµού. 

(10) Η ανακοίνωση της αξιολόγησης του µαθητή πρέπει να είναι 
λεπτοµερής και εξειδικευµένη ως προς τον αποδέκτη (µαθητής, γονείς). Η 
αλληλοενηµέρωση µεταξύ γονέων και δασκάλου αποτελεί µια από τις 
σηµαντικότερες αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης. 

 
 



 
 

5.2. Η διαδικασία της περιγραφικής αξιολόγησης 
 
5.2.1. Τα βήµατα της περιγραφικής αξιολόγησης 

 
Η πραγµάτωση των παραπάνω αρχών της αξιολόγησης στο ελληνικό 

∆ηµοτικό Σχολείο µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάργηση των βαθµών και 
των παραδοσιακών εξετάσεων και την εφαρµογή της περιγραφικής 
αξιολόγησης. Η προτεινόµενη µορφή αξιολόγησης περιλαµβάνει 
συγκεκριµένες διδακτικές ενέργειες στην τάξη, τις οποίες κρίνουµε σκόπιµο να 
παρουσιάσουµε στην αρχή συνοπτικά και στη συνέχεια αναλυτικότερα µε την 
επίγνωση ότι στην καθηµερινή διδακτική πράξη τα στάδια αυτά δεν 
διαχωρίζονται µεταξύ τους, αλλά επικαλύπτονται και δεν είναι σε όλες τις 
περιπτώσεις αναγκαία η αλληλοδιαδοχή τους (βλ. εικ.1). 

 
(1) Η διεύρυνση των τοµέων αξιολόγησης επιβάλλει τον καθορισµό 

κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία αξιολογείται περιγραφικά ο µαθητής. Τα 
κριτήρια αυτά προκύπτουν από τη σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου και 
αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του µαθητή τα οποία πρέπει να ενισχυθούν µε 
απώτερο σκοπό την αρµονική και ολόπλευρη ανάπτυξή του (γνωστικός, 
κοινωνικός, συµµετοχικός τοµέας).  

(2) Το διαγνωστικό έργο του δασκάλου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
αποσκοπεί στον εντοπισµό των προϋποθέσεων µάθησης του µαθητή και στη 
διαπίστωση των επιδόσεων συµπεριφοράς και µάθησης. Κεντρική θέση 
κατέχει η συστηµατική και πολύπλευρη παρατήρηση του µαθητή από τον 
δάσκαλο σε διαφορετικές καταστάσεις µάθησης καθώς και οι 
διαφοροποιηµένες εργασίες για το σπίτι ή µέσα στην τάξη.  

(3) Η παρατήρηση του µαθητή απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων 
διαγνωστικών εργαλείων, διαθέσιµο χρόνο από τον δάσκαλο για κάθε µαθητή 
και τη διαφοροποίηση των περιστάσεων µάθησης. Η εξατοµίκευση και 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας συµβάλλουν µε τέτοιο τρόπο, ώστε όλοι οι 
µαθητές να κατακτήσουν τουλάχιστον του βασικούς διδακτικούς στόχους. 

(4) Για την καταγραφή των παρατηρήσεων του δασκάλου προσφέρεται το 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο, στο οποίο περιγράφονται σε ελεύθερη µορφή τρόποι 
συµπεριφοράς του µαθητή, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις του δασκάλου οι 
οποίες αφορούν είτε στον συγκεκριµένο µαθητή είτε στην τάξη ως σύνολο.  



(5) Η αξιολόγηση του µαθητή γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και 
στηρίζεται στην παρατήρηση και στην καταγραφή των παρατηρήσεων του 
δασκάλου στο παιδαγωγικό ηµερολόγιο. Κριτήριο αξιολόγησης των επιδόσεων 
του µαθητή αποτελεί η σύγκριση µε προηγούµενες επιδόσεις του και σε σχέση 
τους βασικούς διδακτικούς στόχους και όχι µε τους συµµαθητές του ή µε τον 
µέσο όρο της τάξης.  

(6) Η επανατροφοδότηση του µαθητή γίνεται µε περιγραφικό τρόπο είτε 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε µε µια γραπτή περιεκτική έκθεση η 
οποία δίνεται στο τέλος του σχολικού έτους. Στην περιγραφική έκθεση 
αναφέρονται συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις επιδόσεις του µαθητή στον 
γνωστικό, κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα, την εξελικτική του πορεία, τις 
ικανότητες και τις αδυναµίες του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και 
προτείνονται τρόποι βοήθειας και υπέρβασης των προβληµάτων που 
παρουσιάζονται.  

(7) Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται µε βάση το παιδαγωγικό 
ηµερολόγιο και την περιγραφική έκθεση. Η στενή συνεργασία και ο διάλογος 
µεταξύ δασκάλου και γονέων αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες αρχές της 
περιγραφικής αξιολόγησης.  

(8) Η τήρηση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης θεωρείται 
αναπόσπαστο µέρος της αξιολόγησης και µέσο επίτευξης του διαµορφωτικού 
της σκοπού, γίνεται µε ατοµικό φάκελο για κάθε µαθητή που περιλαµβάνει 
γραπτά δοκίµια, δείγµατα εργασιών του µαθητή, αποτελέσµατα 
παρατηρήσεων, τις περιγραφικές εκθέσεις κ.ά.). Από τον ατοµικό φάκελο 
προκύπτει µια συνολική εικόνα του µαθητή η οποία αναφέρεται στις επιδόσεις 
στον γνωστικό, συµµετοχικό και κοινωνικό τοµέα και σε ιδιαίτερες ικανότητες, 
ενδιαφέροντα και κλίσεις 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες αποβλέπουν στη διάγνωση και στον 
εντοπισµό (α) του βαθµού επίτευξης των διδακτικών στόχων, (β) των αναγκών, 
των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των ελλείψεων κ.ο.κ. του µαθητή (γ) της 
αποτελεσµατικότητας των διδακτικών µεθόδων και µορφών από τον δάσκαλο. 
Απώτερος στόχος της περιγραφικής αξιολόγησης πρέπει να είναι η λήψη των 
κατάλληλων διορθωτικών παιδαγωγικών µέτρων σε σχέση µε τις τρεις 
παραπάνω διαστάσεις. 

 
5.2.2. Παρατήρηση και αξιολόγηση των επιδόσεων του συµµετοχικού και 
κοινωνικού τοµέα  

 
(α) Καθορισµός στόχων:  



Για να µπορέσει ο δάσκαλος να υποστηρίξει πολύπλευρα τον µαθητή στη 
διαδικασία της µάθησης και της αγωγής στο σχολείο -και όχι µόνο στον 
γνωστικό τοµέα- πρέπει προηγουµένως να προσδιορίσει επακριβώς τι θέλει να 
παρατηρήσει, ποιες δηλαδή ικανότητες και δεξιότητες είναι σηµαντικές για τη 
µάθηση και τη ζωή στη σχολική κοινότητα µε σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του µαθητή.  

Οι στόχοι που αφορούν στον κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα 
αναφέρονται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του µαθητή που προκύπτουν 
από τη σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου, στην οποία προβλέπονται και 
ποιοτικές διαστάσεις της επίδοσης: η ικανότητα επαφών που αναπτύσσει ο 
µαθητής στο σχολείο, ικανότητα συνεργασίας, η αυτονοµία, η ετοιµότητα για 
επίδοση, η ικανότητα κριτικής, η δηµιουργικότητα και η υπευθυνότητα. Οι 
παραπάνω διαστάσεις της επίδοσης µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο 
παρατήρησης σε ατοµική και συλλογική µορφή, ώστε να ενισχυθούν από τον 
δάσκαλο µε τη λήψη των κατάλληλων παιδαγωγικών µέτρων. 

Ωστόσο πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι παραπάνω ικανότητες δεν 
µπορούν να γίνουν άµεσα αντιληπτές από τον δάσκαλο και για τον λόγο αυτό 
εξειδικεύονται σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του µαθητή, προκειµένου να 
γίνει δυνατή η παρατήρηση, η διαπίστωση, η αξιολόγηση και τελικά η 
ενίσχυσή τους.  

Για παράδειγµα, η ικανότητα επαφών που αναπτύσσει ο µαθητής στο 
σχολείο µπορεί να διαπιστωθεί παρατηρώντας αν και σε ποιο βαθµό ο µαθητής 
απευθύνεται ενεργητικά προς κάποιον άλλο, θέτει ερωτήσεις, ζητάει ή 
προσφέρει βοήθεια, εκφράζει τις επιθυµίες του, έρχεται στη θέση του άλλου, 
δηµιουργεί φιλικές σχέσεις και όχι έχθρες, δείχνει κατανόηση, ασχολείται µε 
προβλήµατα των συµµαθητών του, ενθαρρύνει, σέβεται την αυτονοµία του 
άλλου κ.λπ. 

Η ικανότητα συνεργασίας διαπιστώνεται όταν ο µαθητής επιζητεί µόνος 
του τη συνεργασία, τηρεί τους κανόνες που τίθενται, σκέφτεται τις επιπτώσεις 
της συµπεριφοράς του στους άλλους, δανείζει τα πράγµατά του, µπορεί να 
παραιτηθεί από κάτι και να αναστείλει προς στιγµή τα ενδιαφέροντά του, 
συµµετέχει σε συζητήσεις και σε συλλογικές εργασίες, αναλαµβάνει 
υποχρεώσεις, σέβεται τις απαιτήσεις των άλλων, ανέχεται τις διαφορές 
απόψεων στις συζητήσεις, ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους αδύνατους 
συµµαθητές του και τους υποστηρίζει κ.ά. 

Η αυτονοµία του µαθητή διαπιστώνεται όταν ο µαθητής διεκπεραιώνει τις 
εργασίες του ανεξάρτητα από τη βοήθεια και την παρουσία των άλλων, 
σχεδιάζει, εφαρµόζει και αξιολογεί αυτόνοµα τις λύσεις των προβληµάτων και 



των ασκήσεων, αναλαµβάνει να κάνει παρουσιάσεις και τις πραγµατοποιεί, 
θέτει ένα πρόγραµµα µόνος του και το ακολουθεί µε προσοχή χωρίς πίεση 
κ.λπ. 

Η ετοιµότητα για µάθηση και επιδόσεις διαπιστώνεται όταν ο µαθητής 
εργάζεται συγκεντρωµένα για µεγάλο διάστηµα χωρίς να αποσπάται εύκολα, 
φέρνει σε πέρας τις εργασίες του, δεν απογοητεύεται εύκολα όταν δεν πετύχει 
κάποιο στόχο του, αντιπαρατίθεται µε τις δυσκολίες της µάθησης, 
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για µεµονωµένα αντικείµενα, δεν επηρεάζεται από 
πιεστικές καταστάσεις, συνεργάζεται τακτικά στο µάθηµα, είναι πρόθυµος για 
µάθηση χωρίς να χρειάζεται σπρώξιµο, χαρακτηρίζεται από επιµονή, υποµονή 
και αυτοσυγκέντρωση κ.λπ. 

Η ικανότητα κριτικής εντοπίζεται στον βαθµό που ο µαθητής 
εξωτερικεύει "αιρετικές" απόψεις, τεκµηριώνει τη δική του άποψη ή 
συµπεριφορά, ασκεί κριτική στο αυτονόητο, υπεραµύνεται των απόψεων του, 
αναγνωρίζει επιχειρήµατα, ανέχεται την κριτική των άλλων, είναι ικανός για 
συµφωνίες, αρνείται κ.λπ. 

Η υπευθυνότητα διαπιστώνεται όταν ο µαθητής αναλαµβάνει ευθύνες, 
επεξεργάζεται σωστά και δίνει πληροφορίες όταν ερωτηθεί, δεν ξεχνάει τα 
υλικά εργασίας, εργάζεται συνειδητά και υπεύθυνα, αναλαµβάνει εισηγήσεις, 
τηρεί τα συµφωνηµένα κ.ά. 

Η δηµιουργικότητα και παραγωγικότητα του µαθητή διαπιστώνονται όταν 
αναπτύσσει πρωτοβουλίες, θέτει ερωτήµατα, κάνει προτάσεις βελτίωσης, έχει 
ιδέες, βρίσκει λύσεις, προσφέρει απρόσµενα ερεθίσµατα, αναγνωρίζει σχέσεις, 
προκαλεί συζητήσεις, δίνει από µόνος του πληροφορίες κ.λπ. 

 
Γίνεται αντιληπτό ότι η ενδεικτική αναφορά στις παραπάνω επιδόσεις του 

κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα έχει ως στόχο να στρέψει την προσοχή 
του δασκάλου από την επικρατούσα, µονόπλευρη µέτρηση και αξιολόγηση των 
νοητικών επιδόσεων στα εξειδικευµένα γνωστικά αντικείµενα προς τη 
συνολική παρουσία του µαθητή στην τάξη, την ατοµικότητα του και τις 
ιδιαιτερότητές του σε σχέση µε την κοινωνική διάσταση της µάθησης και 
βέβαια τους διδακτικούς στόχους.  

Η παραπάνω αναφορά µας στις κατηγορίες του κοινωνικού και 
συµµετοχικού τοµέα και στους συγκεκριµένους δείκτες συµπεριφοράς του 
µαθητή δεν πρέπει να εκληφθεί ως ένα πλήρης και τελικός κατάλογος, αλλά ως 
ένα παράδειγµα και µια βοήθεια για τους δασκάλους, προκειµένου οι ίδιοι να 
επεξεργαστούν και να διαµορφώσουν σύµφωνα µε τις ανάγκες της τάξης τους 
ένα δικό τους πλαίσιο µε κατηγορίες παρατήρησης. Ωστόσο, επειδή η 



διαδικασία αυτή υπερβαίνει τις δυνατότητες του δασκάλου είναι αναγκαία η 
συνεργασία ειδικών επιστηµόνων ώστε να επεξεργαστούν και να 
διαµορφώσουν έναν αναλυτικό κατάλογο. 

, ο αυστηρός προσανατολισµός του Αναλυτικού Προγράµµατος και του 
ωρολογίου προγράµµατος σε εξειδικευµένους διδακτικούς στόχους στα 
επιµέρους µαθήµατα, λειτουργεί ανασταλτικά ως προς την επίτευξη των 
παιδαγωγικών στόχων. Για τον λόγο αυτό, ο δάσκαλος οφείλει να φροντίσει να 
διαµορφώσει τη διδασκαλία του µε τέτοιο τρόπο, ώστε παράλληλα µε την 
επίτευξη των εξειδικευµένων στόχων ανά µάθηµα να επιδιώκονται και στόχοι 
του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα. Ένας πρακτικός τρόπος είναι 
παράλληλα µε τη διατύπωση εξειδικευµένων διδακτικών στόχων κατά την 
προετοιµασία µιας διδακτικής ενότητας να διατυπώνονται και στόχοι για τους 
άλλους τοµείς. Για παράδειγµα το ζητούµενο δεν είναι µόνο να µάθουν οι 
µαθητές να γράφουν γλωσσικά άρτια και κατανοητά καθηµερινά κείµενα (π.χ. 
επιστολές, προσκλήσεις κ.λπ.), αλλά επίσης να ασκηθούν συνειδητά, ώστε να 
µπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τα συναισθήµατά τους, να τα εκφράσουν 
προφορικά ή γραπτά, να µπορέσουν να έρθουν στη θέση του αποδέκτη κ.ά.  

Θα µπορούσε επίσης ο δάσκαλος  να προγραµµατίσει αυτόνοµες 
διδακτικές δραστηριότητες στο σχολικό πρόγραµµα, όπως οι ασκήσεις 
αυτοσυγκέντρωσης, αντίληψης κ.ά. Ως προς αυτό το θέµα θα επανέλθουµε σε 
άλλο σηµείο. 

 
(β) Παρατήρηση της συµπεριφοράς:  
Κεντρική θέση στην περιγραφική αξιολόγηση κατέχει η συστηµατική και 

πολύπλευρη παρατήρηση του µαθητή από τον δάσκαλο σε διαφορετικές 
καταστάσεις µάθησης και σχολικής ζωής γενικότερα. Η παρατήρηση του 
µαθητή όχι µόνο ως προς τις διαστάσεις της επίδοσης που αναφέραµε 
παραπάνω, αλλά και στα επιµέρους γνωστικά αντικείµενα, προϋποθέτει εκτός 
από την ύπαρξη κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων και τη δυνατότητα του 
δασκάλου να διαθέτει χρόνο για κάθε µαθητή. 

Η δυνατότητα του δασκάλου να παρατηρήσει τον µαθητή ως προς τις 
ικανότητες του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα και στη συνέχεια να τις 
ενισχύσει, προϋποθέτει ότι ο δάσκαλος δηµιουργεί στην τάξη του τις 
αντίστοιχες παιδαγωγικές συνθήκες και περιστάσεις µάθησης, οι οποίες θα 
επιτρέψουν στον µαθητή να εµφανίσει και να αναπτύξει αυτές τις ικανότητες. 
Ισχύει δηλαδή και εδώ η βασική παιδαγωγική αρχή (που ισχύει και για τις 
επιδόσεις στα διάφορα µαθήµατα) σύµφωνα µε την οποία "δεν πρέπει να 
απαιτούµε γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες κ.λπ. τις οποίες δεν διδάξαµε 



προηγουµένως". Αυτό σηµαίνει σε πρακτικό επίπεδο ότι αν επί παραδείγµατι 
θέλουµε στον κοινωνικό τοµέα να αναπτύξουµε και να παρατηρήσουµε την 
ικανότητα συνεργασίας και επαφών του µαθητή στην τάξη, τότε πρέπει αφενός 
να διαµορφώσουµε τη διδασκαλία µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορέσει ο 
µαθητής να εµφανίσει αυτή την ικανότητα και αφετέρου να έχει υπόψη του ο 
δάσκαλος ποια συγκεκριµένα στοιχεία της συµπεριφοράς αποδεικνύουν την 
ύπαρξή της. Γίνεται αντιληπτό ότι σε µια µετωπική, δασκαλοκεντρική 
διδασκαλία είναι πολύ δύσκολο να δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την 
εµφάνιση συνεργατικού και συλλογικού πνεύµατος, αλλά και άλλων 
ικανοτήτων του κοινωνικού και συµµετοχικού τοµέα.  

Είναι αυτονόητο ότι ο δάσκαλος δεν µπορεί εκ των πραγµάτων να 
παρατηρεί όλους τους µαθητές του κάθε στιγµή σε σχέση µε όλα τα 
χαρακτηριστικά που τον ενδιαφέρουν. Για τον λόγο αυτό µπορεί να επιλέξει 
συγκεκριµένες συµπεριφορές και να επιδιώξει µια κατά προσέγγιση 
συστηµατική παρατήρηση σε όλους ή σε ορισµένους µόνο µαθητές για ένα 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Παράλληλα βέβαια µπορεί να σηµειώνει ό,τι 
εµπίπτει στην αντίληψη του και θεωρεί σηµαντικό από τις υπόλοιπες 
κατηγορίες (ευκαιριακή ή τυχαία παρατήρηση).  

Αν και δεν µπορούν να τεθούν αυστηρές επιστηµονικές απαιτήσεις της 
παρατήρησης της συµπεριφοράς από τον δάσκαλο, είναι απαραίτητο να 
προσπαθήσει να γνωρίσει και να καταλάβει τους µαθητές του 
προγραµµατίζοντας και επιχειρώντας µια κατά προσέγγιση συστηµατική 
παρατήρηση και ανάλυση γεγονότων στην τάξη. Για την ανάλυση της 
συµπεριφοράς ενός µαθητή που µας απασχολεί (π.χ. επιθετικότητα στα πλαίσια 
της εταιρικής εργασίας, ή υπερβολικό άγχος σε εξεταστικές δοκιµασίες) 
απαιτείται η παρατήρηση και περιγραφή ιδιαίτερων γεγονότων, προκειµένου 
να αντληθούν οι απαραίτητες πληροφορίες. Κατάλληλη µέθοδος παρατήρησης 
για την εξελικτική πορεία της συµπεριφοράς του παιδιού είναι η χρονικά 
κατανεµηµένη παρατήρηση, κατά την οποία ορίζεται εκ των προτέρων η 
συγκεκριµένη χρονική διάρκεια (π.χ. στο διάλειµµα), η συχνότητα (π.χ. µια 
φορά τη µέρα) και η συνολική χρονική διάρκεια της παρατήρησης (π.χ. επί δύο 
εβδοµάδες). Τέλος, η παρατήρηση σε σταθερές καταστάσεις οδηγεί τον 
δάσκαλο στην καλύτερη γνωριµία της συµπεριφοράς συγκεκριµένων µαθητών 
σε σταθερά επαναλαµβανόµενες καταστάσεις (π.χ. αντίδραση στην αποτυχία ή 
στην επιτυχία, συµπεριφορά στην οµαδική εργασία, στην οµαδική συζήτηση 
κ.ά.). 

Είναι επίσης αυτονόητο ότι δεν υπάρχει "αντικειµενική" παρατήρηση της 
συµπεριφοράς του µαθητή στην τάξη, δεδοµένου ότι στην αντίληψη του 



δασκάλου υπεισέρχονται όχι µόνο γνωστικά αλλά και κοινωνικά και 
συναισθηµατικά στοιχεία (αξίες, εµπειρίες, αυτογνωσία, προσδοκίες, 
πληροφόρηση, ατοµικές ιδιότητες κ.ά.). Κάθε εικόνα που σχηµατίζει ο 
δάσκαλος για έναν µαθητή αντανακλά πάντα ένα κοµµάτι του εαυτού του. 
Εκείνο που ενοχλεί κάποιον δάσκαλο (π.χ. όταν ο µαθητής τρώει κατά τη 
διάρκεια της διδασκαλίας) µπορεί σε κάποιον άλλο να περάσει εντελώς 
απαρατήρητο. Η υποκειµενικότητα τέτοιων παρατηρήσεων πρέπει να είναι 
συνειδητή στον δάσκαλο. Εξάλλου είναι γνωστό ότι ο δάσκαλος παρατηρεί πιο 
συχνά και πιο εντατικά µια ασυνήθιστη ή αποκλίνουσα συµπεριφορά ενός 
µαθητή παρά µια ουδέτερη. Τα προβλήµατα αυτά µπορούν να αµβλυνθούν, αν 
ο δάσκαλος προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει πιο "συστηµατικούς" τρόπους 
παρατήρησης της συµπεριφοράς. Σε κάθε περίπτωση η αυτοκριτική στάση και 
ο αυτοέλεγχος του δασκάλου αποτελούν µια αναγκαιότητα που µπορεί να 
εκφραστεί µε το ερώτηµα: Πότε και τι θέλω να παρατηρήσω; 

 
(γ) Καταγραφή των παρατηρήσεων:  
Οι παρατηρήσεις που κάνει ο δάσκαλος πρέπει µε κάποιο τρόπο να 

"αποθηκεύονται" κάπου, να καταγράφονται, προκειµένου να αξιοποιηθούν και 
να χρησιµοποιηθούν όταν χρειαστεί: στις συναντήσεις µε τους γονείς, σε 
κάποια συζήτηση µε τον ενδιαφερόµενο µαθητή, κατά τη σύνταξη της 
περιγραφικής έκθεσης. Το στάδιο της καταγραφής των παρατηρήσεων 
θεωρείται ως η δυσκολότερη φάση της περιγραφικής αξιολογικής διαδικασίας.  

Για την υποβοήθηση του δασκάλου στην παρατήρηση και καταγραφή 
τοµέων της συµπεριφοράς έχουν συνταχθεί σε άλλες χώρες διάφορα σχετικά 
εργαλεία τα οποία θεωρούνται ως ένα καλό βοήθηµα για προγραµµατισµένη 
και διαφοροποιηµένη παρατήρηση των µαθητών. Ωστόσο πολλά από αυτά τα 
βοηθήµατα (π.χ. Κατάλογοι ικανοτήτων, Κλίµακες εκτίµησης) δεν θεωρούνται 
πρακτικά και εύχρηστα για τον δάσκαλο είτε επειδή περιέχουν υπερβολικά 
µεγάλο αριθµό κατηγοριών είτε επειδή περιλαµβάνουν επιθετικούς 
προσδιορισµούς της συµπεριφοράς µε έντονη χαρακτηρολογία (βλ. 
κεφ.2.4.1.3.) 

∆υο σηµαντικά εργαλεία που έχουν δοκιµαστεί µε επιτυχία στην πράξη 
και µπορούν να βοηθήσουν τον δάσκαλο στην παρατήρηση και στην 
καταγραφή των διαπιστώσεών του είναι το παιδαγωγικό ηµερολόγιο και το 
δελτίο παρατήρησης. Καθένα από αυτά παρουσιάζει βέβαια πλεονεκτήµατα και 
µειονεκτήµατα, ωστόσο επαφίεται στον δάσκαλο να επιλέξει µόνος του αυτό 
που του ταιριάζει περισσότερο και ενδεχοµένως να το τροποποιήσει, ώστε να 
το προσαρµόσει στις ανάγκες της τάξης του. 



Στο παιδαγωγικό ηµερολόγιο περιγράφονται σε ελεύθερη µορφή οι 
παρατηρήσεις του δασκάλου σχετικά µε τις επιδόσεις του µαθητή στον 
κοινωνικό, συµµετοχικό και γνωστικό τοµέα, τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα 
ενδιαφέροντά του, την εξελικτική του πορεία και γενικά σκέψεις, απόψεις και 
προτάσεις του δασκάλου οι οποίες αφορούν είτε στον συγκεκριµένο µαθητή 
είτε στην τάξη ως σύνολο. Σε κάθε µαθητή αφιερώνονται µερικές σελίδες για 
την καταγραφή των παρατηρήσεων που τον αφορούν και θεωρούνται 
σηµαντικές από τον δάσκαλο. Κρίνεται σκόπιµο να αναφέρεται η µέρα και 
ώρα, η αιτία και η πορεία µιας συγκεκριµένης κατάστασης. Το παιδαγωγικό 
ηµερολόγιο αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η αξιολόγηση του 
µαθητή, η υποβοήθηση του ίδιου δασκάλου στο αξιολογικό και συµβουλευτικό 
του έργο, η συνεργασία του µε τους γονείς ή ενδεχοµένως µε τον σχολικό 
σύµβουλο, καθώς και η σύνταξη της περιγραφικής έκθεσης. Ωστόσο πρέπει να 
επισηµάνουµε ότι η καταγραφή των διαπιστώσεων του δασκάλου στο 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο σε ελεύθερη µορφή ενέχει τον κίνδυνο να 
συσσωρεύονται ως επί το πλείστον αρνητικά στοιχεία για τον µαθητή (αφού 
αυτά εµπίπτουν πιο εύκολα στην αντίληψη του δασκάλου) ή να µην 
καταγράφονται σηµειώσεις για τους λεγόµενους "αφανείς" µαθητές της τάξης.  
Αντιθέτως, το δελτίο παρατήρησης (βλ. εικ. 1) υπενθυµίζει συνεχώς στον 

δάσκαλο τι πρέπει να προσέξει και ταυτόχρονα του προσφέρει τη δυνατότητα 
καταγραφής των παρατηρήσεων σε ελεύθερη µορφή. Επίσης επιτρέπει στον 
δάσκαλο µια εύκολη και γρήγορη επισκόπηση των σηµειώσεών του.  

Η καταγραφή των διαπιστώσεων µπορεί να γίνεται µετά το τέλος των 
µαθηµάτων, ενδεχοµένως κατά τη διάρκεια του διαλείµµατος ή και της 
διδασκαλίας ακόµη, όταν πρόκειται για προσχεδιασµένη παρατήρηση που 
επιτρέπει στον δάσκαλο να κρατάει σηµειώσεις. Γενικά, ένα χρονικό διάστηµα 
15 λεπτών την ηµέρα θεωρείται αρκετό για την καταγραφή των παρατηρήσεων 
του δασκάλου, οι οποίες στη φάση αυτή δεν πρέπει να φορτίζονται µε 
αξιολογικούς όρους (π.χ. τεµπέλης, εργατικός). Ωστόσο, παρά την προσπάθεια 
του δασκάλου να περιγράφει ουδέτερα τη συµπεριφορά των µαθητών του, 
είναι αναµενόµενο να εµφανίζονται και αρνητικές κρίσεις (π.χ. "Ο Γιώργος 
ενοχλεί συνεχώς στο µάθηµα/ είναι συχνά αφηρηµένος/επιθετικός" κ.λπ.), οι 
οποίες δεν πρέπει να αποτελούν την τελική κρίση του δασκάλου, αλλά να 
εκλαµβάνονται ως προσωρινές υποθέσεις και αφορµή για πιο εντατική 
παρατήρηση.  

Είναι επίσης σηµαντικό να γνωρίζει ο δάσκαλος ότι κάθε παρατηρούµενη 
συµπεριφορά εξαρτάται από τη συγκεκριµένη κατάσταση µέσα στην οποία 
εµφανίζεται: τι προηγείται της συµπεριφοράς (αφορµή), πως αντιδράει ο 



µαθητής (συµπεριφορά), τι επιπτώσεις προκύπτουν (συνέπειες). Θεωρείται 
σκόπιµο η καταγραφή των παρατηρήσεων να γίνεται σε παρελθοντικό χρόνο 
(π.χ. "Ο Γιώργος βοήθησε τον Γιάννη στις ασκήσεις χωρίς να του ζητηθεί" και 
όχι "ο Γιώργος ήταν σήµερα επιµελής"). Η αποφυγή των επιθέτων (π.χ. ο Γ. 
ήταν σήµερα αφηρηµένος) και των ουσιαστικών (π.χ. η ανευθυνότητά του δεν 
έχει όρια!) και η προτίµηση στα επιρρήµατα (π.χ. ο Γ. αντέδρασε βίαια και 
έβρισε άσχηµα..) έχουν ως αποτέλεσµα να µη χαρακτηρίζεται η 
προσωπικότητα του µαθητή αλλά η παρατηρούµενη συµπεριφορά. Μια φορά 
τον µήνα ο δάσκαλος µπορεί να ρίχνει µια µατιά στο δελτίο παρατήρησης µε 
σκοπό να επισηµάνει τα στοιχεία εκείνα για τα οποία δεν είναι σίγουρος ή για 
ενδεχόµενα κενά, ώστε να προχωρήσει σε προγραµµατισµένη παρατήρηση. Οι 
αξιολογήσεις που αφορούν στον κοινωνικό τοµέα αποσκοπούν στην περιγραφή 
και ανάδειξη κυρίως των θετικών σηµείων της συµπεριφοράς του µαθητή µε 
στόχο την ενίσχυσή τους. 

Πρέπει πάντως να παρατηρήσουµε ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά στην 
περιοχή αυτή, ώστε να βελτιώνονται συνεχώς τα εργαλεία τα οποία 
χρησιµοποιεί ο δάσκαλος. Η απουσία κατάλληλων διαγνωστικών ή άλλων 
εργαλείων επιβάλλει την ανάγκη να εργασθούν οι ειδικοί στην περιοχή αυτή, 
ώστε να βελτιωθούν τα διαθέσιµα ή να δηµιουργηθούν καινούρια.  

 
 

5.2.3. Αξιολόγηση των επιδόσεων στα επιµέρους µαθήµατα 
 
Η διαδικασία της αξιολόγησης των επιδόσεων στα επιµέρους µαθήµατα 

περιλαµβάνει τα ίδια στάδια που αναφέραµε παραπάνω για την παρατήρηση 
της συµπεριφοράς, αλλά βέβαια µε διαφορετικό περιεχόµενο:  

• Καθορισµό διδακτικών στόχων  
• ∆ιάγνωση του βαθµού επίτευξης των στόχων 
• ∆ιαπίστωση και καταγραφή των επιδόσεων 
• Αξιολόγηση των επιδόσεων µε βάση κάποιο κριτήριο 
 

(α) Καθορισµός διδακτικών στόχων: Ο καθορισµός και η διατύπωση των 
διδακτικών στόχων πρέπει να περιλαµβάνει τη διάκρισή τους σε βασικούς 
στόχους και σε ευρύτερους στόχους. Οι πρώτοι θεωρούνται απαραίτητοι, 
προκειµένου να µπορέσουν όλοι οι µαθητές να παρακολουθήσουν χωρίς 
προβλήµατα τη διδασκαλία της επόµενης ενότητας ή να περάσουν χωρίς 
βασικές ελλείψεις στην επόµενη τάξη. Πρόκειται ουσιαστικά για τους στόχους 
εκείνους που αποτελούν µια "αλυσίδα" και η επίτευξη του ενός κρίκου 



προαπαιτεί οπωσδήποτε την επίτευξη του αµέσως προηγούµενου (π.χ. πρώτη 
γραφή και ανάγνωση, Μαθηµατικά). Ο καθορισµός βασικών στόχων για όλους 
τους µαθητές δεν συνεπάγεται ότι οι στόχοι αυτοί πρέπει να επιτευχθούν µε 
τον ίδιο τρόπο και στον ίδιο χρόνο από όλους. Οι διαφορετικές δυνατότητες 
και προϋποθέσεις των µαθητών πρέπει να οδηγούν τον δάσκαλο σε 
διαφοροποιηµένες απαιτήσεις επίδοσης. 

Ένα παράδειγµα διάκρισης των στόχων είναι η γραπτή χρήση της 
γλώσσας: η δυνατότητα να πληροφορεί ένας µαθητής µε ένα γραπτό κείµενο 
κάποιον άλλο για κάτι, αποτελεί ένα βασικό στόχο του ∆ηµοτικού Σχολείου. 
Όµως, ως ποιο επίπεδο απαιτήσεων µπορεί ένας µαθητής να φτάσει, αυτό 
εξαρτάται από την παιδαγωγική πρακτική του δασκάλου. Με άλλα λόγια, οι 
απαιτήσεις που θέτει ο δάσκαλος σε κάθε µαθητή εξαρτώνται από το αν έµαθε 
ο µαθητής αυτό που τέθηκε ως στόχος, ή από το αν έκανε έστω κάποια βήµατα 
προς τον στόχο αυτό.  

(β) ∆ιάγνωση του βαθµού επίτευξης των στόχων: Η διαπίστωση των 
επιδόσεων στα επιµέρους µαθήµατα πραγµατοποιείται µέσα από τη συµµετοχή 
του µαθητή στις καθηµερινές δραστηριότητες στην τάξη, τα υπάρχοντα 
κριτήρια αξιολόγησης στο βιβλίο του µαθητή και τις εργασίες που 
πραγµατοποιεί στο σπίτι και στο σχολείο. Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται σε πολλές, 
µικρές, ει δυνατόν εξατοµικευµένες εργασίες (διαφορετικών απαιτήσεων) και 
λιγότερο σε κοινές εργασίες για όλους τους µαθητές της τάξης. Οι τελευταίες 
µπορούν να διαγνώσουν απλές γνωστικές επιδόσεις (άτυπα τεστ, κριτήρια 
αξιολόγησης στο βιβλίο του µαθητή). Επίσης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη 
όλες οι µαθητικές εργασίες (ζωγραφιές, κατασκευές, έργα τέχνης κ.λπ.), καθώς 
και οι διαπιστώσεις που προκύπτουν τόσο από την ευκαιριακή, όσο και από τη 
"συστηµατική" παρατήρηση του µαθητή σε διαφορετικές µορφές οργάνωσης 
της σχολικής εργασίας (ατοµική, εταιρική, διάλογος κ.λπ.). Γενικά πάντως 
πρέπει να αποφεύγονται οι γραπτές εργασίες και οι εξεταστικές δοκιµασίες που 
έχουν τις ίδιες απαιτήσεις από όλα τα παιδιά της τάξης στον ίδιο χρόνο. Τα 
λάθη που κάνει ο µαθητής δεν αποτελούν απλά "ελλιπείς επιδόσεις", αλλά 
δείχνουν συνήθως στον δάσκαλο τον δρόµο της σκέψης του παιδιού. Η 
διάγνωση περιλαµβάνει την ερµηνεία των διαπιστώσεων σχετικά µε τον ρυθµό 
µάθησης και τις επιδόσεις του µαθητή, ώστε πάνω σε αυτήν να στηριχτεί η 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας.  

Σε κάθε περίπτωση, η αποσαφήνιση και ο προσδιορισµός των στόχων 
µάθησης µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αφήνει περιθώρια πρωτοβουλίας του 
δασκάλου και δυνατότητες προσαρµογής στις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες 



διδάσκει, αποτελεί µια αναγκαία συνθήκη επίτευξης των παιδαγωγικών 
στόχων της αξιολόγησης. 

(γ) Καταγραφή των επιδόσεων: Τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεων, 
µετρήσεων και εξεταστικών δοκιµασιών που διενεργεί ο δάσκαλος 
καταγράφονται στο παιδαγωγικό ηµερολόγιο σύµφωνα µε τις αρχές που 
αναφέραµε τόσο για τον κοινωνικό όσο και για τον συµµετοχικό τοµέα. Γενικά 
κρίνεται σκόπιµο να αποφεύγεται η συσσώρευση αρνητικών µόνο κρίσεων και 
περιγραφών για τις επιδόσεις και τα προβλήµατα των µαθητών και να δίνεται 
έµφαση στις επιδόσεις που επιτεύχθηκαν και όχι στα λάθη που έγιναν· κάτι 
τέτοιο ενισχύει τον µαθητή και τον ενθαρρύνει. 

(δ) Αξιολόγηση των επιδόσεων: Η αξιολόγηση των επιδόσεων του µαθητή 
έπεται της παρατήρησης και γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε βάση τις 
καταγραµµένες παρατηρήσεις του δασκάλου. Με τον διαχωρισµό της 
καταγραφής των παρατηρήσεων από την αξιολόγηση αποφεύγεται η 
εσφαλµένη εκτίµηση λόγω στιγµιαίας συναισθηµατικής φόρτισης. Κριτήριο 
αξιολόγησης των επιδόσεων του µαθητή αποτελεί η σύγκριση µε 
προηγούµενες επιδόσεις του σε σχέση µε τους βασικούς διδακτικούς στόχους 
και όχι µε τους συµµαθητές του ή µε τον µέσο όρο της τάξης. Η χρήση της 
ατοµικής νόρµας αναφοράς κατά την αξιολόγηση (σύγκριση του παιδιού µε 
προηγούµενες επιδόσεις του) αναδεικνύει τη σχέση µεταξύ προσπάθειας και 
αποτελέσµατος και έτσι συµβάλλει µεταξύ άλλων στη διατήρηση και ενίσχυση 
των κινήτρων µάθησης. Η υιοθέτηση της εξατοµικευµένης νόρµας 
εναρµονίζεται µε τα πορίσµατα ερευνών και µε την τάση απόρριψης της 
συγκριτικής αξιολόγησης και υποστήριξης της διαµορφωτικής αξιολόγησης, 
που παρατηρείται σε διάφορες χώρες. 

 
 

5.2.4. Περιγραφική έκθεση και επικοινωνία µε τους γονείς 
 
Τη θέση των ενδεικτικών µε βαθµούς στο τέλος του σχολικού έτους 

παίρνει η περιγραφική έκθεση, στην οποία αναφέρονται συγκεκριµένες 
διαπιστώσεις και κρίσεις του δασκάλου για τις επιδόσεις του µαθητή στον 
γνωστικό, κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα, την εξελικτική του πορεία, τις 
ικανότητες και τις αδυναµίες του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του και 
προτείνονται τρόποι βοήθειας και υπέρβασης των προβληµάτων που 
παρουσιάζονται. ∆εν αποτελεί ζητούµενο η σύγκριση µε τα άλλα µέλη της 
οµάδας, αλλά η συνεκτίµηση της προσπάθειας, των δυσκολιών και των 
χαρακτηριστικών κάθε παιδιού.  



Η έκθεση µπορεί να περιλαµβάνει συνοπτικές κρίσεις του δασκάλου για 
τον µαθητή, τη σκιαγράφηση µιας γενικής εικόνας της συµπεριφοράς και των 
επιδόσεών του, καθώς και οδηγίες για τον προσανατολισµό της προσπάθειας 
του µαθητή στο µέλλον. Ο δάσκαλος κατά τη σύνταξη της έκθεσης οφείλει να 
αναρωτηθεί αν έχει κάνει ο µαθητής βήµατα προόδου, αν έµαθε αυτό που 
έπρεπε και σε ποιους τοµείς πρέπει ακόµη να ενισχυθεί (τι έµαθε ο µαθητής, 
πως το έµαθε, πως συµπεριφέρεται στην κοινωνική ζωή της τάξης, πως µπορεί 
να βελτιωθεί). Έτσι η έκθεση αποκτά ένα διαγνωστικό και ταυτόχρονα 
συµβουλευτικό ρόλο. Ο έπαινος, η ενθάρρυνση και η ενίσχυση του µαθητή 
πρέπει να τεκµηριώνονται, αλλιώς λειτουργούν πληθωριστικά και χάνουν τη 
θετική τους επίδραση. 

Η σύνταξη εξατοµικευµένης έκθεσης για κάθε µαθητή προϋποθέτει από 
τον δάσκαλο ικανότητες και ευκαιρίες παρατήρησης των µαθητών του, 
εξοικείωση στην καταγραφή των παρατηρήσεων και ενηµέρωση σχετικά µε 
την πορεία ανάπτυξης του κάθε παιδιού. Οι εκθέσεις πρέπει να είναι 
κατανοητές και από τα παιδιά και από τους γονείς τους. Πρέπει µάλιστα να 
είναι µε τέτοιο τρόπο γραµµένες, ώστε κάθε µαθητής να αναγνωρίζει στην 
έκθεση τον εαυτό του και τις επιδόσεις του, και βέβαια οι γονείς το παιδί τους.  

Οι αρνητικές προγνώσεις για το µέλλον, οι ηθικολογίες και οι 
"καταδίκες", δηλαδή οι οριστικές τελικές αποφάνσεις και κρίσεις του 
δασκάλου ("πάντα", "ποτέ") δεν έχουν θέση στην περιγραφική έκθεση, ενώ 
αντίθετα πρέπει να παρουσιάζονται προοπτικές και να προτείνονται τρόποι 
ενίσχυσης των θετικών στοιχείων, αποφυγής των αρνητικών και υπέρβασης 
των δυσκολιών. Γενικά πρέπει να γίνει συνείδηση ότι η µάθηση στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο χαρακτηρίζεται από τις αρχές της αποδοχής και της ενθάρρυνσης. Στο 
πλαίσιο αυτό πρέπει να αποφεύγονται οι συνολικές εκτιµήσεις και εκφράσεις 
για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του µαθητή ("τίµιος" "επιθετικός", 
"εγωιστής", "τεµπέλης"), οι συγκρίσεις µε τους συµµαθητές και γενικά οι 
απαξιωτικές εκφράσεις που µπορούν να "σφραγίσουν" αρνητικά τη µετέπειτα 
πορεία του µαθητή. Επίσης πρέπει να αποφεύγονται επιστηµονικές εκφράσεις 
και δυσνόητοι για τους γονείς όροι, ξενικές λέξεις αλλά και επουσιώδεις 
πληροφορίες ή λεπτοµερειακές διατυπώσεις.  

Μια αναλυτικότερη ενηµέρωση των γονέων για την πρόοδο του παιδιού 
τους γίνεται µέσω της επικοινωνίας µε βάση τις καταγραµµένες σηµειώσεις 
του δασκάλου στη διάρκεια του σχολικού έτους και την περιγραφική έκθεση. 
Η στενή συνεργασία και επικοινωνία µεταξύ δασκάλου και γονέων αποτελούν 
µια από τις σηµαντικότερες αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης. H 
εντατικοποίηση και βελτίωση της συνεργασίας σχολείου και οικογένειας 



αποσκοπεί στην αλληλοενηµέρωση και στην από κοινού µεθόδευση και 
εξεύρεση τρόπων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων. Η επικοινωνία 
µεταξύ δασκάλου και γονέων δεν µπορεί να αντικατασταθεί από κανένα 
ενδεικτικό µε βαθµούς και από καµιά περιγραφική έκθεση. Είναι και 
παραµένει το κύριο όργανο της παιδαγωγικής ενίσχυσης, πληροφόρησης και 
συµβουλευτικής. 

Αδυναµίες και προβλήµατα της συµπεριφοράς του παιδιού που δεν 
κρίνεται σκόπιµο να γραφούν στην περιγραφική έκθεση µπορούν να 
συζητηθούν µεταξύ γονέων και δασκάλου. Οι καταγραµµένες σηµειώσεις 
δηµιουργούν τις προϋποθέσεις για µια ουσιαστική και γόνιµη επικοινωνία µε 
τους γονείς, δεδοµένου ότι στηρίζονται σε συγκεκριµένα στοιχεία (γεγονότα, 
επιδόσεις, συµπεριφορές, ενδιαφέροντα, ικανότητες, ελλείψεις κ.λπ.). Με τον 
τρόπο αυτό αποφεύγονται οι γνωστές κλασικές περιγραφές του στιλ: "καλός 
είναι αλλά δεν διαβάζει", "έξυπνος αλλά τεµπέλης". Στην περίπτωση που παρά 
τις προσπάθειες του δασκάλου, η επικοινωνία δεν είναι εφικτή, η 
πληροφόρηση των γονέων µπορεί να γίνει µε µια εκτεταµένη επιστολή. 

 
 

5.2.5. Μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας και αξιολόγηση 
  
Για να προκύψει µια εξατοµικευµένη, πλούσια σε πληροφορίες, 

περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή, η οποία δεν θα περιορίζεται στα 
αποτελέσµατα της µάθησης, αλλά θα αναφέρεται πολύπλευρα στον µαθητή, 
είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση και εξατοµίκευση της διδασκαλίας µε 
ποικιλοµορφία διδακτικών στρατηγικών µεθόδων και διδακτικού υλικού. Έτσι 
µόνο θα µπορέσει ο µαθητής να αναπτύξει και να εµφανίσει τις ικανότητές του 
σε όλους τους τοµείς και θα πάψει να αντιµετωπίζεται από τον δάσκαλο ως 
παραγωγός νοητικών µόνο επιδόσεων.  

∆ιαφοροποίηση των απαιτήσεων σηµαίνει προσαρµογή στις δυνατότητες 
και τον χρόνο που χρειάζεται κάθε µαθητής, και διαφοροποίηση των 
προσφορών µάθησης σηµαίνει "στον καθένα ανάλογα µε τις ανάγκες του" και 
όχι "σε όλους το ίδιο". Η διαπίστωση των αδυναµιών και των ελλείψεων των 
µαθητών -σε ένα σχολείο που δεν είναι επιλεκτικό- αποκτά το παιδαγωγικό της 
νόηµα όταν έχουµε τον χρόνο, το παιδαγωγικό υλικό και τη δυνατότητα να τις 
εξαλείψουµε ή έστω να τις αµβλύνουµε, προσαρµόζοντας τη διδασκαλία στις 
διαπιστωµένες διαφορετικές διδακτικές ανάγκες των µαθητών.  

Η προσαρµογή της διδασκαλίας στον ατοµικό ρυθµό µάθησης, εκτός από 
την ποικιλία µεθόδων, δραστηριοτήτων και διδακτικού υλικού που 



προϋποθέτει, δυσχεραίνεται από επιπλέον παράγοντες, όπως οι ηλικιακές 
τάξεις, η προσκόληση του δασκάλου στην πιστή τήρηση του αναλυτικού 
προγράµµατος, το ωράριο, το ένα και µοναδικό σχολικό εγχειρίδιο και βέβαια 
η ελλιπής κατάρτιση των δασκάλων. Ωστόσο, αν το ∆ηµοτικό Σχολείο 
ενδιαφέρεται όντως για την ανάπτυξη και ενίσχυση όλων των µαθητών, πρέπει 
αναπόφευκτα να στραφεί προς αντισταθµιστικές ρυθµίσεις. Η ενισχυτική 
διδασκαλία, αν και αναγκαία, λειτουργεί εκ των υστέρων· προσπαθεί δηλαδή 
να λύσει προβλήµατα αλλά δεν τα προλαµβάνει. Αντιθέτως η έµφαση στη 
διαφοροποίηση και εξατοµίκευση της διδασκαλίας µέσα από την άρση των 
ανασταλτικών παραγόντων που αναφέραµε παραπάνω πρέπει να αποτελέσει τη 
βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής µας πολιτικής στο άµεσο µέλλον. 

Η πρόθεση να καταστεί η αξιολόγηση δίκαιη για κάθε µαθητή µπορεί να 
πραγµατωθεί µε κριτήρια αξιολόγησης που θα προκύπτουν πρωτίστως από τον 
ίδιο τον µαθητή καθώς και µε ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης του όρου 
"επίδοση", η έννοια της οποίας πρέπει να αποµακρυνθεί από τον κοινωνικό 
ανταγωνισµό και τον επιλεκτικό της ρόλο και να γίνει κατανοητή ως βοήθεια 
προς τον µαθητή µέσα σε διαδικασίες διδασκαλίας και µάθησης οι οποίες είναι 
ανοιχτές σε συναισθηµατικές, δηµιουργικές και κοινωνικές µορφές µάθησης 
που µε τη σειρά τους είναι εκ των πραγµάτων αδύνατον αλλά ούτε θέλουµε να 
βαθµολογηθούν.  

Αξιολόγηση και  οργάνωση της διδασκαλίας πρέπει λοιπόν να 
αλληλοσυµπληρώνονται, δεδοµένου ότι αποτελούν στοιχεία ενός ενιαίου 
παιδαγωγικού και διδακτικού πλαισίου. Εξατοµικευµένη, πολύπλευρη και 
διαφοροποιηµένη αξιολόγηση είναι τότε µόνο δυνατή όταν ο δάσκαλος έχει 
την ευκαιρία να ασχοληθεί µε κάθε µαθητή, να τον παρατηρήσει να 
κατανοήσει τις δυσκολίες του κάτι που οδηγεί αυτόµατα στην εξατοµίκευση 
της διδασκαλίας. Αυτή η σχέση διδασκαλίας και αξιολόγησης πρέπει να ληφθεί 
υπόψη κατά την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης. Μαθητοκεντρικές 
και εξατοµικευµένες µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας πρέπει να 
αποτελέσουν το βασικό αντικείµενο προπαρασκευαστικών ή συνοδευτικών 
επιµορφωτικών σεµιναρίων για τους δασκάλους, οι οποίοι πρέπει να 
γνωρίσουν και να εξασκηθούν σε εξατοµικευµένες µορφές της διδασκαλίας, 
όπως η ελεύθερη εργασία, η διδασκαλία Projekt, εργαστηριακή διδασκαλία, 
ανοιχτές µορφές µάθησης µε ελεύθερη επιλογή γνωστικών αντικειµένων κ.ά. 
Για τις µικρές τάξεις προσφέρεται η ελεύθερη ή µε κανόνες εργασία µε 
συγκεκριµένα υλικά (Κουιζινέ, Lego) σε ατοµική βάση, η ταξινόµηση 
αντικειµένων σε εταιρική βάση, παζλ ή ελεύθερο παιγνίδι σε µικρές οµάδες, 



κοντολογίς δραστηριότητες που επιτρέπουν στον δάσκαλο να αποσυρθεί και 
να παρατηρήσει τους µαθητές του.  

 
 

5.3. Προϋποθέσεις εφαρµογής της περιγραφικής αξιολόγησης 
 
Η περιγραφική αξιολόγηση στηρίζεται σε προϋποθέσεις και αρχές, οι 

οποίες φαίνεται κατ΄ αρχήν να αµφισβητούν και να αντιτίθενται σε αξίες, 
αντιλήψεις και στάσεις οι οποίες κυριαρχούν µέσα και έξω από το σχολείο 
(γονείς, δάσκαλοι, µαθητές πληθυσµός) και οι οποίες συχνά θεωρούνται ως 
αυτονόητες. ∆ιαµορφωµένες υπό την επίδραση ιστορικών, κοινωνικών, 
πολιτιστικών και πολιτικοοικονοµικών παραγόντων, επιδρούν στη λειτουργία 
του σχολικού θεσµού και αντιστέκονται στην επιδίωξη ανανέωσής του, καθώς 
µεταβάλλονται δύσκολα και απαιτούν σωστούς χειρισµούς εκ µέρους της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και βάθος χρόνου. Ειδικότερα σε σχέση µε την 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο τα 
στοιχεία εκείνα τα οποία αντιτίθενται στο πνεύµα του νέου θεσµού και πρέπει 
να ληφθούν υπόψη είναι τα εξής:  

(α) Αν και από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80 µέχρι σήµερα η ταύτιση της 
αξιολόγησης του µαθητή µε τη βαθµολογία και τις εξετάσεις επιδιώχτηκε να 
απαλειφθεί σε όλες τις εγκυκλίους, τα προεδρικά διατάγµατα και γενικά τα 
επίσηµα κείµενα και τις σχετικές οδηγίες, εντούτοις εξακολουθεί να κυριαρχεί 
στην ελληνική βιβλιογραφία, γεγονός βέβαια που αντανακλά την επικρατούσα 
παραδοσιακή νοοτροπία τόσο στους συγγραφείς, όσο και στους 
εκπαιδευτικούς και στην κοινή γνώµη (βλ. Κασσωτάκης, Μ., 1995:424 κ.κ.). Η 
σύγχυση αυτή οδηγεί πολλούς στην υπεράσπιση των βαθµών, δεδοµένου ότι η 
κατάργησή τους θα σήµαινε και την κατάργηση κάθε αξιολόγησης στο 
∆ηµοτικό Σχολείο. Από µια αντίθετη οπτική, πολλοί υποστηρίζουν την 
κατάργηση κάθε είδους αξιολόγησης στο σχολείο, δεδοµένου ότι την 
ταυτίζουν µε τους βαθµούς. 

(β) Παρά το γεγονός ότι στη σκοποθεσία της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 
γίνεται ιδιαίτερη µνεία στην κοινωνική αξία και ισοτιµία της πνευµατικής και 
χειρωνακτικής εργασίας, η διάκριση που γίνεται στην πράξη µεταξύ της  
ακαδηµαϊκής γνώσης και της πρακτικής ή τεχνικο-επαγγελµατικής είναι 
διάχυτη στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά και στον πληθυσµό. Αν και 
το φαινόµενο αυτό δεν είναι καθαρά ελληνικό, υπάρχει µεγάλη διαφορά 
αποδοχής και έκτασης, η οποία το χαρακτηρίζει και το καθορίζει. Στο ελληνικό 
σχολείο η ακαδηµαϊκή γνώση κατακερµατίζεται σε ευδιάκριτες αυθύπαρκτες 



περιοχές, το κάθε µάθηµα τεµαχίζεται σε κεφάλαια και υποενότητες µε 
βασικές έννοιες, νόµους, αρχές και επιστηµονικούς όρους, ώστε να 
δηµιουργείται η εντύπωση ότι η απόκτηση πληροφοριών και γνώσεων 
αποτελεί το ζητούµενο για την κατανόηση του κόσµου (βλ. Ματθαίου, ∆., 
1997:122/123). Η διάκριση των γνωστικών τοµέων είναι ορατή και στο 
ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων, στον άτυπο διαχωρισµό τους σε 
πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, ενώ ο εγκυκλοπαιδικός χαρακτήρας της γνώσης 
αποτυπώνεται στο µεγάλο εύρος των γνωστικών πεδίων και στην προς όλους 
ανεξαιρέτως τους µαθητές προσφορά των ίδιων αντικειµένων. Οι λογικές 
συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι η γνωστή πίεση προς τον δάσκαλο "να 
βγει η ύλη" και η αναπαραγωγή και αποµνηµόνευση αυτού του είδους της 
γνώσης µε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις εκφρασµένη µε βαθµούς (πρβλ. 
Κωνσταντίνου, Χ., 1995α:118).  

(γ) Η ευρέως διαδεδοµένη "πίστη" των γονέων, των µαθητών και 
γενικότερα του πληθυσµού στην αποµνηµόνευση και αναπαραγωγή γνώσεων 
και πληροφοριών, εκτός από τις ιστορικές της αιτίες, ερµηνεύεται ως 
αποτέλεσµα της µεγάλης σηµασίας που έχει η συγκεκριµένη µορφή γνώσης για 
την εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.  

(δ) Η αντίληψη για τον ρόλο του δασκάλου περιορίζεται συνήθως σε µια 
απλή ορθολογική διεκπεραίωση του εκπαιδευτικού έργου, χωρίς ουσιαστική 
συµµετοχή στον σχεδιασµό και οργάνωση του αναλυτικού προγράµµατος ή σε 
άλλες σηµαντικές αποφάσεις. Η επικρατούσα αντίληψη θέλει ένα δάσκαλο 
"εντολοδόχο" της πολιτείας, από τον οποίο αναµένεται η τήρηση των 
επίσηµων εκπαιδευτικών προδιαγραφών και η µετάδοση ακριβώς 
προκαθορισµένων και ελεγχόµενων γνώσεων και αξιών, µε ελάχιστα 
περιθώρια πρωτοβουλιών, αµφισβητήσεων και πειραµατισµών (βλ. Ξωχέλλης, 
Π., 1997/98:12). Οι διαπιστώσεις αυτές επιβεβαιώνονται σε µεγάλο βαθµό και 
από τον τρόπο µε τον οποίο µεθόδευσε η πολιτεία την πρόσφατη αποτυχηµένη 
προσπάθεια εφαρµογής της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο 
(βλ. κεφ.4.2.). Ο συγκεντρωτισµός και η ιεραρχική διάρθρωση της ελληνικής 
εκπαίδευσης έχει ενσταλάξει βαθιά και για πολλά χρόνια µια τέτοια νοοτροπία, 
η οποία είναι δύσκολο να αλλάξει υπό την επίδραση της συσσωρευµένης 
δυσφορίας των υποκειµένων ή τη γνωστή διαπίστωση για την 
αναποτελεσµατικότητά της (Ματθαίου, ∆., 1997:125/126).  

(ε) Μετά από µια εικοσαετία αλλεπάλληλων αλλαγών στον τοµέα της 
αξιολόγησης του µαθητή είναι αναµενόµενο να εµφανίζεται µια ελάττωση των 
προσδοκιών και της δυνατότητας αποδοχής νέων αλλαγών από τους 
δασκάλους. Ιδιαίτερα όταν ένα νέο µέτρο, όπως η περιγραφική αξιολόγηση, 



απαιτεί περισσότερο χρόνο και κόπο από το προηγούµενο και βέβαια την 
εγκατάλειψη οικείων, κατεστηµένων αντιλήψεων και πρακτικών. Θα 
µπορούσαµε επίσης να υποθέσουµε ότι ο συνδυασµός δύο παραγόντων, από τη 
µια η συγκεκριµένη µορφή περιγραφικής αξιολόγησης που επιλέχτηκε από την 
πολιτεία και από την άλλη ο τρόπος µε τον οποίο επιδιώχτηκε η εισαγωγή της 
συνέβαλλαν στη δηµιουργία µιας αρνητικής στάσης των δασκάλων απέναντι 
στην περιγραφική αξιολόγηση. Η πρώτη τους δηλαδή "συνάντηση" και 
"γνωριµία" µε αυτήν ενδεχοµένως να απέβη "τραυµατική". 

(στ) ∆ιάχυτη είναι επίσης η αντίληψη σύµφωνα µε την οποία σε µια 
κοινωνία ανταγωνιστική, που κρίνει και βαθµολογεί τους πάντες µε βάση την 
αρχή των επιδόσεων, πρέπει και το σχολείο να λειτουργεί µε την αρχή του 
ανταγωνισµού, ώστε να µη βρεθούν αργότερα οι µαθητές µπροστά σε 
δυσάρεστες εκπλήξεις και διαψεύσεις. Όπως ήδη αναφέρθηκε, εκτός από τις 
δυσάρεστες για το παιδί συνέπειες του ανταγωνιστικού κλίµατος, µια τέτοια 
λογική και πρακτική στερεί από το σχολείο τη δυνατότητα να συµβάλλει έστω 
και λίγο στη µεταβολή της υπάρχουσας κοινωνικής πραγµατικότητας.  

(ζ) Εξίσου απλοϊκή και παραδοσιακή είναι η επικρατούσα άποψη ότι για 
τη σχολική αποτυχία και τις χαµηλές επιδόσεις ευθύνεται αποκλειστικά ο 
µαθητής. Με τον τρόπο αυτό οδηγούµαστε στην "αντικειµενική" διαπίστωση 
των επιδόσεων του µαθητή, παραβλέποντας άλλες σηµαντικότερες ίσως αιτίες 
σχολικής αποτυχίας, όπως την ανεπάρκεια του ίδιου του σχολείου, των 
διδασκόντων, των βιβλίων, της υλικοτεχνικής υποδοµής, το στιλ και τον ρυθµό 
της διδασκαλίας, τα ανούσια περιεχόµενα και την ανιαρή εργασία στην τάξη, 
την κοινωνική και πολιτιστική υστέρηση του µαθητή και γενικώς διάφορα 
προσωπικά προβλήµατα που παρεµποδίζουν τη διάθεση για µάθηση και για τα 
οποία το σχολείο συνήθως αδιαφορεί. 

(η) Η ευρεία κοινωνική αποδοχή των βαθµών, των εξετάσεων και των 
επιδόσεων, ως µέσων σχολικής επιτυχίας και κοινωνικής ανέλιξης, 
προβλέπεται να περιοριστεί στο άµεσο µέλλον µέσα από τη συνειδητοποίηση 
του γεγονότος ότι η απόκτηση πτυχίων και πιστοποιητικών επίδοσης δεν 
εξασφαλίζει πια -λόγω της αύξουσας ανεργίας και του πληθωρισµού των 
πτυχιούχων- ούτε την περιβόητη θέση στο δηµόσιο, ούτε κοινωνική 
αποκατάσταση και επαγγελµατική επιτυχία. Αντιθέτως, άλλα προσόντα τα 
οποία δεν εξαρτώνται από την εκπαίδευση θα διαδραµατίζουν όλο και 
µεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνική και επαγγελµατική εξέλιξη: κοινωνικές 
διασυνδέσεις της οικογένειας, κατοχή υλικών αγαθών, ιδιαίτερες ικανότητες 
και δεξιότητες (ξένες γλώσσες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, δηµόσιες σχέσεις, 
ευελιξία), η διαδοχή της εργασίας των γονέων κ.ά. 



 
Με βάση τις παραπάνω επισηµάνσεις, προκύπτει η ανάγκη πριν από 

οποιαδήποτε επιδίωξη µεταβολής του συστήµατος αξιολόγησης να δοθεί 
ιδιαίτερο βάρος στην πληροφόρηση και ενηµέρωση των γονέων, των µαθητών 
αλλά και γενικότερα του πληθυσµού, προκειµένου να αρθούν ή εν µέρει να 
αµβλυνθούν οι επικρατούσες παραδοσιακές αντιλήψεις και παρανοήσεις για 
την αξιολόγηση και την εκπαιδευτική διαδικασία γενικότερα.  

Ειδικότερα η αποδοχή της περιγραφικής αξιολόγησης από τους γονείς 
απαιτεί χρόνο, σωστή ενηµέρωση και συνεργασία µε το σχολείο. Η 
διαπιστωµένη αποδοχή και καταξίωση των βαθµών στην ελληνική κοινωνία 
είναι βέβαια ευεξήγητη και σχετίζεται, µεταξύ άλλων, µε την άγνοια 
εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης. Ωστόσο αν και το ίδιο φαινόµενο είχε 
παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες πριν από την εισαγωγή της περιγραφικής 
αξιολόγησης, µετά από την εφαρµογή της και την εξοικείωση των 
εµπλεκοµένων, οι προτιµήσεις αντιστράφηκαν. 

Οι παραπάνω εκτιµήσεις ισχύουν κατά µείζονα λόγο για τους 
εκπαιδευτικούς που θα κληθούν να εφαρµόσουν την περιγραφική αξιολόγηση 
στην τάξης τους. Θεωρείται απαραίτητο όχι µόνο να επιµορφωθούν οι 
δάσκαλοι αλλά και να πειστούν για τη χρησιµότητα, τις δυνατότητες και τα 
όρια της περιγραφικής αξιολόγησης και να τους δοθούν κίνητρα και περιθώρια 
για να την εφαρµόσουν. Επιτυχής εφαρµογή του µέτρου χωρίς προηγούµενη 
συστηµατική ενηµέρωση και επιµόρφωση των δασκάλων δεν είναι εφικτή.  

Η περιγραφική αξιολόγηση θέτει υψηλές απαιτήσεις από τον δάσκαλο 
και προϋποθέτει µια διαφορετική κατανόηση του ρόλου του, και µια 
διαφορετική παιδαγωγική αντίληψη για την αξιολόγηση και τη διδασκαλία. Ο 
δάσκαλος παύει πια να είναι ένας µεταδότης γνώσεων και "εντολοδόχος" της 
πολιτείας και γίνεται ο δάσκαλος ερευνητής, καινοτόµος, που είναι σε θέση να 
αναλαµβάνει πρωτοβουλίες, να θέτει στόχους προσαρµοσµένους στις ανάγκες 
της τάξης του, να διαµορφώνει µε ποικίλους τρόπους τη διδασκαλία του, να 
παρατηρεί συστηµατικά τον κάθε µαθητή, να συντονίζει και να οργανώνει τη 
διαδικασία µάθησης µε ενεργητική συµµετοχή και πρωτοβουλία των µαθητών 
του. Παράλληλα απαιτείται µια διαφορετική κατανόηση της αξιολόγησης µε 
έµφαση στις παιδαγωγικές της λειτουργίες, στον υποστηρικτικό της ρόλο για 
τη διαδικασία της µάθησης και την ολόπλευρη ανάπτυξη τον µαθητή. 

Όλα αυτά σηµαίνουν ότι ο σηµερινός δάσκαλος πρέπει να "ξεχάσει" τις 
µέχρι τώρα αντιλήψεις και εµπειρίες του, προκειµένου να µπορέσει να 
ανταποκριθεί στις νέες αυξηµένες απαιτήσεις. Πράγµα βέβαια που δεν πρέπει 
να θεωρείται καθόλου εύκολο. Η συστηµατική επιµόρφωση των δασκάλων για 



την περιγραφική αξιολόγηση πρέπει να κατανοηθεί ως µια συνεχής διαδικασία 
η οποία θα περιλαµβάνει γενικές θεωρητικές θέσεις για την αξιολόγηση και 
την εσωτερική διαφοροποίηση και εξατοµίκευση της διδασκαλίας, καθώς και 
πρακτικούς και αποτελεσµατικούς τρόπους παρατήρησης, καταγραφής και 
µεταφοράς των παρατηρήσεων στην περιγραφική έκθεση, συµβουλευτικής, 
εξοικείωσης µε τη χρήση των νέων κριτηρίων αξιολόγησης, παρατήρησης της 
εξελικτικής πορείας µάθησης κ.ά. Η συνεχής παρατήρηση των µαθητών στην 
τάξη, η καταγραφή των παρατηρήσεων και η αξιολόγηση του µαθητή 
προϋποθέτουν -εκτός από την ουσιαστική ενηµέρωση- και τη χρήση 
κατάλληλων διαγνωστικών µέσων πάνω στα οποία πρέπει να εξασκηθούν 
πρακτικά οι δάσκαλοι.  

Σηµαντικό ρόλο στην επιµόρφωση και υποστήριξη των δασκάλων έχουν 
να παίξουν οι σχολικοί σύµβουλοι και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Τα λάθη 
και οι προχειρότητες του πρόσφατου παρελθόντος ενδεχοµένως να 
δηµιουργούν συναισθήµατα απογοήτευσης και παραίτησης, ωστόσο δεν 
παύουν να αποτελούν µια πολύτιµη πηγή πληροφόρησης και καθοδήγησης, 
ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους στο µέλλον. Η δυσκολία επίτευξης του 
όλου εγχειρήµατος της ενηµέρωσης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
παραπέµπει άµεσα στην ανάγκη να δοθεί µεγάλο βάρος κατά τη διάρκεια της 
βασικής τους κατάρτισης στο Πανεπιστήµιο.  

Πρέπει να θεωρείται σχεδόν βέβαιον ότι η επιµόρφωση του δασκάλου, 
όσο ουσιαστική και να είναι δεν θα επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, 
αν δεν συνοδευτεί µε την παροχή κινήτρων προς τους εκπαιδευτικούς και µε 
παράλληλα υποστηρικτικά µέτρα.  

• Αποσυµφόρηση της διδακτέας ύλης µέσα από την αναµόρφωση και 
ελαστικοποίηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων, ώστε να δηµιουργηθούν οι 
χρονικές και ψυχολογικές για τον δάσκαλο προϋποθέσεις αλλαγής του 
παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας και εξατοµικευµένης παρατήρησης και 
αξιολόγησης των µαθητών του. Η πολιτεία πρέπει να στραφεί στον καθορισµό 
ενός πολύ γενικού πλαισίου σκοπών και στόχων, το οποίο θα 
συγκεκριµενοποιείται και θα εξειδικεύεται σε επίπεδο σχολικής µονάδας, 
σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Στην κατεύθυνση αυτή συµβάλλει και 
η κατάργηση του ενός και µοναδικού σχολικού εγχειριδίου και η παροχή της 
δυνατότητας επιλογής στον δάσκαλο ή στη σχολική µονάδα µεταξύ 
περισσότερων βιβλίων.  

• Κατάργηση της στασιµότητας του µαθητή, η οποία επανήλθε µε τα 
τελευταία µέτρα και έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο µε την υπάρχουσα 



σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου, όσο και µε τα αποτελέσµατα πλήθους 
επιστηµονικών ερευνών. 

• Επέκταση της ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία, 
προκειµένου να βοηθηθούν οι αδύνατοι µαθητές. 

• Περιορισµός του αριθµού µαθητών ανά τάξη (όχι πληθωρικές τάξεις µε 
30 µαθητές), βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολείων και 
ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών. 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό η διατύπωση των παραπάνω αρχών και 

προϋποθέσεων για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο δείχνει την αλληλεπίδραση τόσο πολλών παραγόντων, 
απαραίτητων για την επιτυχία του µέτρου, ώστε εκτός από το βάθος χρόνου 
που απαιτείται, επιβάλλεται ένα συνολικό πλαίσιο µεταρρύθµισης του 
∆ηµοτικού Σχολείου µε κεντρικούς άξονες τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
και την αξιολόγηση του µαθητή. Στον βαθµό που η περιγραφική αξιολόγηση 
επιτρέπει και ταυτόχρονα προϋποθέτει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
είναι αναγκαία η παράλληλη επιδίωξη πραγµάτωσης και των δύο αυτών 
στόχων. Αν και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας δεν αποτελεί αντικείµενο 
της παρούσας εργασίας, πρέπει να τονίσουµε ότι ένα από τα µεγαλύτερα 
εµπόδια για την εφαρµογή της είναι ο κλασικός διαχωρισµός των µαθητών στο 
σχολείο σε ηλικιακές τάξεις (βλ. κεφ.5.7.). 

Στην περίπτωση που η εκπαιδευτική µας πολιτική επικεντρωθεί για µια 
ακόµη φορά µόνο στην αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης, είναι πολύ 
πιθανό ότι ακόµη και αν προετοιµαστεί σωστά η εισαγωγή της περιγραφικής 
αξιολόγησης (επιµόρφωση δασκάλων, µέθόδοι και µέσα κ.ά.), εφόσον δεν 
υπάρξουν αντίστοιχες αλλαγές των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης (π.χ. 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας), οι οποίες θα επιτρέψουν στον δάσκαλο να 
παρατηρήσει συστηµατικά τους µαθητές του και σύµφωνα µε τις διαφορετικές 
τους ανάγκες να διαµορφώσει τη διδασκαλία, τότε το µέτρο θα εκφυλιστεί 
στην πράξη, δεδοµένου ότι τα θετικά αποτελέσµατα και τα οφέλη θα είναι 
ελάχιστα.  

Ενδεχοµένως βέβαια µια γενικευµένη και σωστά προετοιµασµένη 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο να αποτελέσει 
το έναυσµα, ώστε ορισµένοι δάσκαλοι να επηρεαστούν και να προχωρήσουν 
στην αναθεώρηση και βελτίωση της διδακτικής τους πράξης. Ωστόσο µε βάση 
τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική εκπαίδευση, είναι 
δύσκολο να υποστηρίξει κανείς ότι µε µια ενιαία διοικητική επιβολή του 
µέτρου θα ήταν όλοι οι δάσκαλοι ικανοί και πρόθυµοι να αντεπεξέλθουν στις 



υψηλές απαιτήσεις που θέτει η περιγραφική αξιολόγηση και να την 
εφαρµόσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο στην τάξη τους. Λαµβάνοντας υπόψη 
ότι όλοι οι δάσκαλοι πρέπει προηγουµένως να ενηµερωθούν ουσιαστικά και να 
ασκηθούν σε θέµατα Παιδαγωγικής ∆ιαγνωστικής, είναι αµφίβολο αν αυτό 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί συνολικά για όλους τους δασκάλους, σε όλα τα 
σχολεία της επικράτειας. Εξάλλου δεν πρέπει να λησµονούµε ότι οι 
αλλεπάλληλες αλλαγές των συστηµάτων αξιολόγησης τα τελευταία είκοσι 
χρόνια και ειδικότερα η πιο πρόσφατη αποτυχηµένη προσπάθεια εισαγωγής 
µιας νοθευµένης µορφής περιγραφικής αξιολόγησης (δηλαδή µε βαθµούς), 
είχαν ως συνέπειες, τόσο την κούραση και την αρνητική προδιάθεση των 
δασκάλων για νέες αλλαγές στον τοµέα αυτό, όσο και τον εκφυλισµό της 
έννοιας της περιγραφικής αξιολόγησης στις συνειδήσεις των εκπαιδευτικών. 

Η πολιτεία οφείλει να υποστηρίξει και να προωθήσει την περιγραφική 
αξιολόγηση παίρνοντας συγκεκριµένα µέτρα στήριξης της επιλογής του 
δασκάλου, όπως η επιµόρφωση του στην περιγραφική αξιολόγηση, η έµπρακτη 
ενθάρρυνση και στήριξη για εναλλακτικές µορφές οργάνωσης της διδασκαλίας 
και η διαµόρφωση κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων. Τα µέτρα αυτά σε 
συνδυασµό µε την προετοιµασία και άλλων µεταρρυθµιστικών επιδιώξεων 
(αναθεώρηση αναλυτικών προγραµµάτων και βιβλίων, επέκταση της 
ενισχυτικής διδασκαλίας, σταδιακή κατάργηση των τάξεων κατά ηλικία, 
βελτίωση υλικοτεχνικής υποδοµής, κατάργηση της στασιµότητας κ.ά.), θα 
µπορούσαν σταδιακά να αναθεωρήσουν ριζικά την παραδοσιακή διδακτική 
πράξη και να την προσανατολίσουν σε µια παιδαγωγική κατεύθυνση στην 
οποία εντάσσεται και η περιγραφική αξιολόγηση µε βάση τις αρχές και τις 
προϋποθέσεις που αναφέραµε παραπάνω. Η δοκιµαστική εφαρµογή του 
µέτρου σε συγκεκριµένο αριθµό σχολείων θα συµβάλλει στην ανάδειξη των 
προβληµάτων που προκύπτουν, στη λήψη µέτρων για την εξάλειψή τους αλλά 
και στην ανάδειξη των πλεονεκτηµάτων της περιγραφικής αξιολόγησης για 
µαθητές και δασκάλους. 

 
 
 



6. Γενικά συµπεράσµατα 
 
 
Η σταδιακή αντικατάσταση της αρχής της καταγωγής από την αρχή της 

επίδοσης στις αρχές του 19ου αιώνα είχε ως συνέπεια την επιφόρτιση του 
θεσµού του σχολείου µε την επιλεκτική  λειτουργία. Η επικράτηση των 
βαθµών και των εξετάσεων ως µηχανισµών επιλογής οδήγησε κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του ΄60 στην πρόταξη του αιτήµατος για ισότητα 
ευκαιριών στην εκπαίδευση και στην εµφάνιση της έντονης κριτικής κατά του 
επιλεκτικού ρόλου του σχολείου και του "µηχανισµού" που τον επιτελεί. Η 
κριτική αυτή επεκτάθηκε στην υποβάθµιση της κοινωνικοποιητικής 
λειτουργίας του σχολικού θεσµού, στην κυρίαρχη δασκαλοκεντρική µορφή 
διδασκαλίας -κατά κανόνα  προσανατολισµένη στην παροχή κυρίως γνώσεων 
και πληροφοριών-, ενώ παράλληλα αµφισβητήθηκε έντονα η αρχή της 
επίδοσης και οι αρνητικές της επιδράσεις στην προσωπικότητα του µαθητή. 

Από παιδαγωγική σκοπιά επιδιώχτηκε ένας επαναπροσδιορισµός της 
έννοιας της επίδοσης, ο οποίος περιελάµβανε τους σκοπούς, τα περιεχόµενα 
και τις µορφές της µάθησης στο σχολείο σε συνάρτηση µε τη διαδικασία της 
αξιολόγησης του µαθητή. Σύµφωνα µε τον παιδαγωγικό ορισµό της επίδοσης, 
στο επίκεντρο των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης δεν πρέπει να 
βρίσκονται ο ανταγωνισµός, η επιλογή και η έµφαση στο τελικό προϊόν της 
µάθησης, αλλά η προσπάθεια του µαθητή, η εξατοµικευµένη πορεία µάθησης 
που ακολουθεί, η ενθάρρυνση και η παρώθησή του, καθώς και η κοινωνική 
διάσταση της µάθησης. Με γνώµονα την πορεία προς την ωριµότητα και τη 
χειραφέτηση της νέας γενιάς στις σύγχρονες δηµοκρατικές κοινωνίες 
διατυπώνεται η ανάγκη ανάπτυξης ιδιαίτερων ικανοτήτων του µαθητή στο 
σηµερινό σχολείο: κρίσης και κριτικής, συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης, 
επικοινωνίας, διατύπωσης προσωπικών ενδιαφερόντων, διευθέτησης 
συγκρούσεων, ατοµικής και κοινωνικοπολιτικής δράσης κ.ά. 

Μολονότι ο παιδαγωγικός λόγος αλλά και τα επίσηµα νοµοθετικά 
κείµενα για το σχολείο αναφέρουν συχνά τις παραπάνω διαστάσεις της 
επίδοσης, ωστόσο το πρόβληµα συνήθως εντοπίζεται στην έµπρακτη 
αξιοποίησή τους στη σχολική πράξη. Η πραγµάτωση παιδαγωγικών στόχων 
προσκρούει κυρίως στον επιλεκτικό ρόλο του σχολείου και στις κυρίαρχες 
παραδοσιακές µορφές διδασκαλίας, µάθησης και αξιολόγησης των επιδόσεων. 
Έτσι ο παιδαγωγικός λόγος εµφανίζεται µετέωρος και αδύναµος να αντιταχθεί 
στην αναγκαιότητα της επιλεκτικής λειτουργίας του σχολείου, η οποία 
επισκιάζει τις παιδαγωγικές λειτουργίες της αξιολόγησης. Οι εξετάσεις και οι 



βαθµοί, ως µηχανισµοί επιλογής, κυριάρχησαν επί µακρόν και εξακολουθούν 
να κυριαρχούν ακόµη και σήµερα στο σχολείο, παρά τις εµπειρικά 
διαπιστωµένες αδυναµίες και τις αρνητικές επιδράσεις τους. Ως εξαίρεση σε 
αυτόν τον κανόνα παρατηρείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων µια 
σαφής υποχώρηση και αποµάκρυνση από τους βαθµούς και τις παραδοσιακές 
εξετάσεις στον χώρο της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης πολλών ευρωπαϊκών 
χωρών (βλ. κεφ.2.12.) 

 Ακόµη και όταν µια σχολική βαθµίδα δεν έχει επιλεκτικό χαρακτήρα, η 
παρουσία και µόνο των βαθµών στο σχολείο επηρεάζει τον τρόπο διδασκαλίας, 
προκρίνοντας την κοινωνική νόρµα αναφοράς, επιβάλλοντας δηλαδή τις ίδιες 
υποχρεώσεις για όλους µε τον ίδιο ρυθµό, τη σύγκριση µεταξύ των µαθητών, 
την ιεραρχική κατάταξή τους και τον ανταγωνισµό, ωσάν οι µαθητές να 
βρίσκονται συνεχώς σε µια κατάσταση άµεσης επιλογής. Ακόµη και στην 
περίπτωση που δεν τίθεται θέµα άµεσης επιλογής και κατανοµής των µαθητών 
σε διαφορετικές βαθµίδες, ο κατάλογος των µειονεκτηµάτων και των 
προβληµάτων που σχετίζονται µε την κυριαρχία της βαθµολογίας στο 
σηµερινό σχολείο είναι αρκετά εκτενής: ελλιπής πληροφοριακή αξία του 
βαθµού, έµφαση στο τελικό αποτέλεσµα της µάθησης και γενικά σε αυτό που 
µπορεί να µετρηθεί και να αξιολογηθεί εύκολα (π.χ. γνώσεις και πληροφορίες), 
αδυναµία να βαθµολογηθεί η προσπάθεια του µαθητή και άλλες σύνθετες 
ικανότητες και δεξιότητες, διατάραξη των σχέσεων του µαθητή µε τον 
δάσκαλο και τους γονείς, µονόπλευρη εξωτερική παρώθηση, βαθµοθηρία, 
απάτη και αντιγραφή, δηµιουργία αισθηµάτων κατωτερότητας και φόβου 
στους αδύνατους µαθητές και αλαζονείας στους καλούς. Ιδιαίτερα 
ανησυχητική εµφανίζεται η αύξηση των ποσοστών του σχολικού άγχους, 
γεγονός που σχετίζεται µεταξύ άλλων µε τις εξετάσεις, τους βαθµούς, την 
πίεση για επιδόσεις και τις επιλεκτικές διαδικασίες του σχολείου. 

Ενώ από τη µια οι βαθµοί θεωρούνται ένα νοµικά εύχρηστο και πρακτικό 
εργαλείο για την επιλογή των µαθητών, από την άλλη διαπιστώνεται από 
πλήθος εµπειρικών ερευνών η αδυναµία των βαθµών να ανταποκριθούν στα 
απαιτούµενα κριτήρια µέτρησης (αντικειµενικότητα, αξιοπιστία, εγκυρότητα). 
Οι ερευνητικές προσπάθειες για τον εντοπισµό των αιτιών που οδηγούν σε 
λάθη βαθµολόγησης εµφανίζουν ως σηµαντικότερους παράγοντες επηρεασµού 
της κρίσης του δασκάλου, τις προσδοκίες του για τον µαθητή, τις 
υποκειµενικές του θεωρίες για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση, τις 
προηγούµενες πληροφορίες για τον µαθητή, την προσωπικότητα του 
δασκάλου, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο ερµηνεύει τα αίτια µιας σχολικής 
επίδοσης (π.χ. ικανότητα, προσπάθεια). 



 Παράλληλα µε τις πολυάριθµες έρευνες που έγιναν για την ανεπάρκεια 
και τις αδυναµίες των βαθµών και των παραδοσιακών εξετάσεων, 
αναπτύχθηκε η Παιδαγωγική ∆ιαγνωστική, η οποία αποσκοπεί µεταξύ άλλων 
στην κατασκευή αντικειµενικών τεστ επίδοσης που να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των επιστηµονικών κριτηρίων µέτρησης. Ωστόσο, παρά την αρχική 
ευφορία της δεκαετίας του ΄60, οι επικρίσεις που δέχτηκαν τα τεστ επίδοσης σε 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε συνδυασµό µε τις δυσκολίες κατασκευής τους 
είχαν ως συνέπεια την αδρανοποίηση των σχετικών προσπαθειών για εδραίωση 
και αποδοχή των τεστ στο ∆ηµοτικό Σχολείο.  

Από την άλλη, η οξεία κριτική κατά των βαθµών, οι επιρροές από το 
κίνηµα της αντιαυταρχικής αγωγής, η επέκταση της διάρκειας της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η οριστική απώλεια της όποιας 
"ανταλλακτικής" αξίας του απολυτηρίου του ∆ηµοτικού έστρεψαν την 
επιστηµονική συζήτηση και την εκπαιδευτική πολιτική σε µια διαφορετική 
µορφή αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο, την περιγραφική. 

 
Η εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο δηµόσιο σχολείο 

αποτελεί µια εξέλιξη των τελευταίων µόλις χρόνων στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες, µε συνεχείς τάσεις επέκτασης του νέου θεσµού. Με 
αφετηρία τον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου, η περιγραφική αξιολόγηση 
αναπτύχθηκε και επιδιώχτηκε µε βάση τις αρχές της συνεχούς ενθάρρυνσης 
και ενίσχυσης του µαθητή, της ολόπλευρης ανάπτυξης, της εξατοµικευµένης 
και αναλυτικής επανατροφοδότησης, της συνεργατικής και κοινωνικής 
µάθησης, της ουσιαστικής ισότητας ευκαιριών και της διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας.  

Με άλλα λόγια, η περιγραφική µορφή αξιολόγησης -εστιάζοντας σε 
αµιγώς παιδαγωγικούς σκοπούς και λειτουργίες του ∆ηµοτικού Σχολείου- 
στράφηκε εναντίον των παραδοσιακών µορφών διδασκαλίας, µάθησης, 
αξιολόγησης και των αρνητικών συνεπειών τους: φόβος και άγχος από τις 
κοινωνικές συγκρίσεις, πνεύµα ανταγωνισµού, παραµέληση των αδύνατων 
µαθητών, µετωπική οµοιόµορφη διδασκαλία, γνωσιοκεντρικός χαρακτήρας 
του σχολείου, ιεραρχική κατάταξη των µαθητών µε βάση το τελικό προϊόν 
µάθησης κ.λπ. Η σηµαντικότερη ίσως συµβολή της περιγραφικής αξιολόγησης 
έγκειται στο γεγονός ότι επιτρέπει µια διαφορετική οργάνωση της διδασκαλίας, 
τονίζει συνεργατικές µορφές σχολικής εργασίας και κυρίως επιτρέπει 
καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη µορφή αξιολόγησης τη διαφοροποίηση και 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας.  



Είναι φανερό ότι η περιγραφική αξιολόγηση θέτει υψηλούς στόχους, η 
επίτευξη των οποίων προϋποθέτει τη συνεκτίµηση και µεταβολή πλήθους 
αλληλεξαρτώµενων παραγόντων που επηρεάζουν τη διδακτική πράξη και την 
αξιολόγηση: τη συστηµατική επιµόρφωση του δασκάλου και τη διαφορετική 
κατανόηση του ρόλου της αξιολόγησης, αλλά και του παιδαγωγικού του 
ρόλου, την αναµόρφωση των αναλυτικών προγραµµάτων και των 
περιεχοµένων µάθησης, ώστε να απεγκλωβιστεί το σχολείο από τον 
γνωσιοκεντρικό του προσανατολισµό και τη συνεχή πίεση της διδακτέας ύλης, 
την ύπαρξη κατάλληλων διαγνωστικών εργαλείων για την παρατήρηση, 
αξιολόγηση και επανατροφοδότηση του µαθητή, τη λήψη παράλληλων 
υποστηρικτικών µέτρων για τους αδύνατους µαθητές κ.ά.  

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις η περιγραφική αξιολόγηση εµφανίζεται ως 
αφετηριακός παράγοντας µιας "µικρής εσωτερικής µεταρρύθµισης" στο 
∆ηµοτικό Σχολείο πολλών ευρωπαϊκών χωρών, η οποία ωστόσο προσκρούει 
στη δυσκολία µεταβολής οργανωτικών δοµών και µεθόδων διδασκαλίας, 
καθώς και σε παγιωµένες αντιλήψεις και πρακτικές των δασκάλων που 
καλούνται να την εφαρµόσουν. Η επιδίωξη να αποτιµηθούν τα αποτελέσµατα 
της εφαρµογής της περιγραφικής αξιολόγησης στο δηµόσιο σχολείο άλλων 
χωρών, προκειµένου να αξιοποιηθούν στην ελληνική πραγµατικότητα, 
περικλείει αρκετούς κινδύνους, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και διαφορών που 
υπάρχουν από χώρα σε χώρα (π.χ. εκπαιδευτική πολιτική, ιστορικές και 
κοινωνικές συνθήκες, δοµή και λειτουργία του σχολείου, επιµόρφωση 
δασκάλων κ.ά.). Πάντως στο παράδειγµα της Γερµανίας, η οποία εισήγαγε  
πρώτη την περιγραφική αξιολόγηση στον ευρωπαϊκό χώρο (στο δηµόσιο 
σχολείο), διαπιστώνεται από πολλές έρευνες ότι δεν είναι σε θέση όλοι 
ανεξαιρέτως οι δάσκαλοι να ανταποκριθούν στις αυξηµένες απαιτήσεις του 
νέου µέτρου. Ο βασικότερος ίσως λόγος είναι ότι δεν διαφοροποιείται η 
διδασκαλία, ώστε να προκύψει µια διαφοροποιηµένη και πλούσια σε 
πληροφορίες αξιολόγηση. 

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι σχεδόν βέβαιο ότι η 
εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ∆ηµοτικό Σχολείο χωρίς την 
παράλληλη επιδίωξη µεταβολής των παραδοσιακών διαδικασιών διδασκαλίας 
και µάθησης είναι αδύνατον να ανταποκριθεί σε όλους τους στόχους µε τους 
οποίους συνδέθηκε. Το ερώτηµα βέβαια που προκύπτει είναι, αν η 
περιγραφική αξιολόγηση έστω και υπό τις σηµερινές αντίξοες σχολικές 
συνθήκες µπορεί να συµβάλει έστω κατά τι στην ανανέωση και βελτίωση της 
διδακτικής πράξης. Ως προς το σηµείο αυτό, µπορούν να αξιοποιηθούν 
συµπεράσµατα πολύχρονων ερευνητικών προσπαθειών οι οποίες ασχολήθηκαν 



µε συγκρίσεις τάξεων µε αριθµητική βαθµολογία και τάξεων µε περιγραφική 
αξιολόγηση. Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα αυτά η κατάργηση των βαθµών 
στο σχολείο δεν σηµαίνει και πτώση του επιπέδου µάθησης, όπως διατείνονται 
οι επικριτές της περιγραφικής αξιολόγησης. Τα παιδιά δηλαδή εξακολουθούν 
να µαθαίνουν το ίδιο και χωρίς το εξωτερικό κίνητρο των βαθµών, ενώ 
παράλληλα, όταν αξιολογούνται µε την περιγραφική αξιολόγηση εµφανίζουν 
υψηλούς δείκτες ως προς την εκτίµηση των ικανοτήτων τους και τη 
συναισθηµατική τους κατάσταση στο σχολείο και ιδιαίτερα οι αδύνατοι 
µαθητές. 

 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας επιχειρούνται συνεχείς 

µεταβολές στο σύστηµα αξιολόγησης του µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό 
Σχολείο. ∆ηµιουργείται συχνά η εντύπωση ότι οι εκάστοτε ιθύνοντες του 
Υπουργείου Παιδείας ή του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου επιδιώκουν συνεχώς 
την "ανακάλυψη" του καταλληλότερου συστήµατος αξιολόγησης, χωρίς όµως 
επιτυχία, µε αποτέλεσµα τις αλλεπάλληλες αλλαγές και τους γενικευµένους σε 
όλη την επικράτεια "πειραµατισµούς". Οι περισσότερες ίσως αιτίες αποτυχίας 
των µέτρων που λαµβάνονται για την αξιολόγηση του µαθητή στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο συνδέονται µε τον τρόπο που ασκείται η εκπαιδευτική µας πολιτική.  

Από τη µελέτη του τρόπου προώθησης όλων των συστηµάτων 
αξιολόγησης, τα οποία εφαρµόστηκαν ή επιδιώχτηκε να εφαρµοστούν κατά τη 
διάρκεια των τελευταίων είκοσι χρόνων, διαπιστώνονται γνωστές και πάγιες 
αδυναµίες ή λάθη της εκπαιδευτικής µας πολιτικής: (α) έντονος 
συγκεντρωτισµός και οµοιοµορφία αποφάσεων, (β) λήψη µέτρων που δεν 
στηρίζονται σε ερευνητικά δεδοµένα ή δεν εφαρµόζονται προηγουµένως 
δοκιµαστικά, (γ) αδυναµία ολοκλήρωσης και αποτίµησης της 
αποτελεσµατικότητας των νέων µέτρων, (δ) προχειρότητα και 
αποσπασµατικότητα των ρυθµίσεων (δεν εντάσσονται σε ένα γενικότερο 
πλαίσιο ή δεν συνοδεύονται από αλλαγές σε άλλους τοµείς), (ε) αγνόηση των 
δασκάλων ως προς τη συµµετοχή τους στις αποφάσεις και την ουσιαστική τους 
ενηµέρωση και επιµόρφωση πριν και µετά από την εφαρµογή, (στ) 
αλλεπάλληλες αλλαγές που κουράζουν µαθητές, γονείς και δασκάλους και 
οδηγούν στον εκφυλισµό των νέων ρυθµίσεων και (ζ) προσωπική-υπουργική 
πολιτική (σχεδόν κάθε νέος υπουργός Παιδείας εξαγγέλλει ή εισάγει ένα νέο 
σύστηµα).  Στα παραπάνω µπορούµε να προσθέσουµε και τις συνακόλουθες 
κοµµατικές αντιπαραθέσεις που µετατρέπουν τα εκάστοτε µέτρα σε 
αντικείµενο πολιτικής διαµάχης καθώς και τις συχνές πιέσεις των 
συνδικαλιστικών φορέων των δασκάλων, οι οποίοι προβάλλουν την 



ικανοποίηση οικονοµικών και εργασιακών αιτηµάτων τους ως προϋπόθεση 
εφαρµογής των νέων µέτρων. 

Αυτό που δεν φαίνεται να αντιλαµβάνεται η εκπαιδευτική µας πολιτική 
είναι το γεγονός ότι τα προβλήµατα της διδακτικής πράξης δεν µπορούν να 
αντιµετωπιστούν µόνο µε τη µεταβολή του συστήµατος αξιολόγησης. Αν και η 
διαπίστωση αυτή εµφανίζεται αυτονόητη, αν και είναι επιστηµονικά ορθό ότι 
ούτε το σύστηµα αξιολόγησης δεν αλλάζει σηµαντικά, όταν αλλάζει µόνο 
αυτό, εντούτοις οι ιθύνοντες του Υπουργείου Παιδείας φαίνεται να πιστεύουν 
πως µε ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης θα αλλάξει ριζικά η διδασκαλία και θα 
απαλλαγεί το ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο από την στείρα αποµνηµόνευση και 
τον γνωσιοκεντρικό του χαρακτήρα, υπέρ της κριτικής σκέψης, της ικανότητας 
εφαρµογής των γνώσεων, της δηµιουργικότητας κ.λπ. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις εξαγγελίας νέων µέτρων εκφράζεται η βεβαιότητα ότι η 
παραδοσιακή διδακτική πράξη µπορεί να εκσυγχρονιστεί, διότι µαζί µε την 
αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης θα επιδιωχτούν και άλλες ρυθµιστικές 
παρεµβάσεις που αφορούν στη διδασκαλία. Ωστόσο το πρόβληµα είναι ότι 
τέτοιες παράλληλες υποστηρικτικές ρυθµίσεις δεν νοµοθετούνται ή δεν 
επιδιώκονται. 

Η µόνη καινοτοµία που υπήρχε στα τελευταία µέτρα για την αξιολόγηση 
και προέβλεπε µια διαφορετικού τύπου διδακτική προσέγγιση ήταν οι 
συνθετικές δηµιουργικές εργασίες, οι οποίες όµως γρήγορα αποσύρθηκαν και 
εγκαταλείφτηκαν. Είναι γενικώς χαρακτηριστική η επικέντρωση της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της γενικότερης συζήτησης που ακολουθεί την 
εξαγγελία νέων µέτρων στον τρόπο ανακοίνωσης της αξιολόγησης του µαθητή 
(αριθµητικοί ή γραµµατικοί βαθµοί, περιγραφικά, προφορικά κ.λπ.), ενώ 
αγνοείται τόσο η συνολική διαδικασία της αξιολόγησης στην τάξη 
(καθορισµός κριτηρίων-απαιτήσεων, διαγνωστικά εργαλεία, τρόποι 
παρατήρησης, καταγραφή παρατηρήσεων κ.ά.) όσο και η ένταξή της στο 
ευρύτερο πλαίσιο των διαδικασιών διδασκαλίας και µάθησης. 

Από µια άλλη οπτική θα µπορούσε να υποστηριχτεί η άποψη ότι σε 
τελική ανάλυση το πρόβληµα της εκπαιδευτικής µας πολιτικής  είναι το 
πρόβληµα του χρόνου. Εκείνο που δεν φαίνεται να αντιλαµβάνονται οι 
εκάστοτε ιθύνοντες είναι ότι ο σχεδιασµός µιας καινοτοµίας, η ουσιαστική 
επιµόρφωση και άσκηση των δασκάλων, η πειραµατική εφαρµογή και η 
αξιολόγηση που πρέπει να την ακολουθήσει, η ενηµέρωση των εµπλεκοµένων 
µε στόχο τη µεταβολή κατεστηµένων αντιλήψεων, όλα αυτά είναι στοιχεία που 
χρειάζονται χρόνο για να επιτευχθούν και όχι βιασύνη και προχειρότητα. 



Σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αν επαναλάβουµε τα 
λάθη του παρελθόντος και αν ως συνήθως περιοριστούµε σε µια απλή αλλαγή 
των τρόπων ανακοίνωσης της αξιολόγησης -π.χ. αντικατάσταση των αριθµών 
από λέξεις- η πράξη αυτή δεν εγγυάται σε καµιά περίπτωση ότι γενικά η 
διδασκαλία και ειδικότερα η αξιολόγηση του µαθητή θα προσανατολιστούν 
αυτόµατα σε παιδαγωγικές κατευθύνσεις και θα συµβάλλουν στην ολόπλευρη 
και ισόρροπη ενίσχυση και ανάπτυξη της προσωπικότητας του µαθητή. 

 
Ένα από τα βασικά επιχειρήµατα των υποστηρικτών της βαθµολογίας στο 

∆ηµοτικό Σχολείο στηρίζεται στην "πεποίθηση" ότι η κατάργηση των 
παραδοσιακών εξετάσεων και των βαθµών έχει ως αποτέλεσµα την πτώση του 
επιπέδου σπουδών, αφού οι µαθητές χωρίς την πίεση της βαθµολογίας δεν 
διαβάζουν και δεν µαθαίνουν στο σχολείο. Αν και το επιχείρηµα αυτό 
χρησιµοποιείται και αλλού, ωστόσο στον ελληνικό χώρο αποκτά µια ιδιαίτερη 
σηµασία και συχνότητα που σχετίζεται µε τις ιστορικά διαµορφωµένες 
συνθήκες της ελληνικής εκπαίδευσης και της κοινωνίας γενικότερα.  

Οι βαθµοί και οι εξετάσεις εισήχθησαν επίσηµα από το κράτος στο 
∆ηµοτικό Σχολείο το 1896 και από τότε µέχρι και σήµερα εξακολουθούν να 
κυριαρχούν στη σχολική πράξη µε εξαίρεση ένα πολύ µικρό διάλειµµα τη 
δεκαετία του ΄80. Επί πολλές δεκαετίες οι βαθµοί και οι εξετάσεις 
κυριαρχούσαν στο εκπαιδευτικό µας σύστηµα ως εξωτερικά κίνητρα µάθησης 
(µπιχεβιορισµός) και ως επιλεκτικοί µηχανισµοί που πιστοποιούσαν γνωστικές 
επιδόσεις και ιδίως τη δυνατότητα αποµνηµόνευσης και αναπαραγωγής 
συγκεκριµένων γνώσεων και πληροφοριών.  

Η σχολική επιτυχία εκφρασµένη σε καλούς βαθµούς και πιστοποιητικά 
επίδοσης (απολυτήρια, πτυχία) ήταν ο βασικός παράγοντας κοινωνικής 
κινητικότητας και ιδίως της κατάληψης θέσεων στην υπαλληλική ιεραρχία. Οι 
µακροχρόνιες αυτές συνθήκες οδήγησαν αυτονόητα σε ανάλογες στάσεις και 
αντιλήψεις του συνολικού πληθυσµού ως προς την αξία της συγκεκριµένης 
γνώσης που απαιτεί το σχολείο, ως προς τη σηµασία των εξετάσεων και 
βαθµών και γενικά ως προς τον ρόλο του σχολείου για την κοινωνική 
καταξίωση των ατόµων.  

Παρά τις ραγδαίες µεταβολές που σηµειώθηκαν και συνεχίζονται σε όλα 
τα πεδία της κοινωνικής µας ζωής (οικονοµία, εργασία, οικογένεια) οι 
αντιλήψεις αυτές εξακολουθούν να επικρατούν και να βρίσκουν κοινωνική 
απήχηση. Όσον αφορά στο ∆ηµοτικό Σχολείο που µας ενδιαφέρει άµεσα, ο 
φόβος της κατάργησης των βαθµών συνδέεται µε την προϋπάρχουσα "πίστη" 
στους "συµβολικούς ενισχυτές"και στην (µελλοντική) αξία της 



εγκυκλοπαιδικής γνώσης, ο έλεγχος της οποίας πραγµατοποιείται "εύκολα" µε 
τους βαθµούς και τις παραδοσιακές εξετάσεις. Θα µπορούσαµε να 
σχηµατοποιήσουµε την παραπάνω διαπίστωση µε την εξής φράση: "µην 
καταργείτε τους βαθµούς γιατί έτσι θα καταργηθεί και η αναπαραγωγή των 
γνώσεων!". Η "πίστη" αυτή εδραιώνεται λόγω της άγνοιας εναλλακτικών 
τρόπων αξιολόγησης και επιτείνεται από τη µη συνειδητοποίηση της ανάγκης 
"αλλαγής πλεύσης" του σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες, στις οποίες οι 
γνώσεις συσσωρεύονται ραγδαία, ξεπερνούνται γρήγορα, ενώ άλλου είδους 
ικανότητες και δεξιότητες αποκτούν και θα αποκτούν όλο και περισσότερο 
βαρύνουσα σηµασία.  

Η αλλαγή της παραπάνω εικόνας που επιδιώχτηκε κατά τη διάρκεια της 
δεκαετίας του ΄80 µε την ελαστικοποίηση των εξετάσεων και την κατάργηση 
των βαθµών και της στασιµότητας στο ∆ηµοτικό Σχολείο είχε ως αποτέλεσµα 
όχι την άρση ή έστω την άµβλυνση των παραδοσιακών αντιλήψεων και 
πρακτικών, αλλά την ενδυνάµωσή τους µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Οι λόγοι 
για αυτή την εξέλιξη σχετίζονται άµεσα µε τον τρόπο άσκησης της 
εκπαιδευτική µας πολιτικής και έµµεσα µε τη γενικότερη τάση του 
εκπαιδευτικού συστήµατος να "επιστρέφει" εύκολα σε οικείες θέσεις και 
πρακτικές, παρά την προσπάθεια αναµόρφωσής του.  

Στην περίοδο αυτή η αρχική ευφορία για "αλλαγή" σε όλα τα επίπεδα της 
κοινωνικής µας ζωής εκφράστηκε στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι µε την 
επικράτηση αρχών περί εκδηµοκρατισµού, ισότητας ευκαιριών και 
εκσυγχρονισµού, η πραγµάτωση των οποίων επιδιώχτηκε και εν µέρει µόνο 
επιτεύχθηκε σε πολλούς επιµέρους τοµείς της εκπαίδευσης. Στον χώρο του 
∆ηµοτικού Σχολείου το "κλίµα" αυτό -και υπό την επίδραση ιδεών της 
προοδευτικής και αντιαυταρχικής αγωγής- οδήγησε σε µια παιδαγωγικά 
προσανατολισµένη κατεύθυνση το σύστηµα της αξιολόγησης του µαθητή, 
χωρίς ωστόσο τα νέα µέτρα να πλαισιωθούν από παράλληλες υποστηρικτικές 
ρυθµίσεις. Αν και οι επιπτώσεις των µέτρων στον µαθητικό πληθυσµό δεν 
αποτιµήθηκαν, εντούτοις από τα µέσα της δεκαετίας του ΄80 ξεκίνησε και στην 
Ελλάδα µια συζήτηση η οποία κορυφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 
και αναζωπυρώθηκε στο διάστηµα 1994-95 µετά την εξαγγελθείσα κατάργηση 
των βαθµών και των τριµηνιαίων εξετάσεων. Στη συζήτηση αυτή 
υποστηρίζεται η θέση ότι η θέσπιση ακριβώς αυτών των µέτρων οδήγησε στην 
υποβάθµιση της µάθησης, στην ισοπέδωση προς τα κάτω, στην αύξηση του 
λειτουργικού αναλφαβητισµού, στην εξάλειψη της "ευγενούς άµιλλας", στην 
έξαρση των κρουσµάτων απειθαρχίας και βίας και γενικά στην αντίληψη ότι τα 
παιδιά δεν µαθαίνουν στο σχολείο όπως πριν.   



Ιδιαίτερα το πρόβληµα του λειτουργικού αναλφαβητισµού προβλήθηκε 
συχνά στη σχετική συζήτηση ως αποτέλεσµα της κατάργησης των βαθµών στη 
δεκαετία του ΄80, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν εµπειρικά δεδοµένα που να 
επιβεβαιώνουν αυτή την άποψη. Η έκταση του προβλήµατος παραµένει 
άγνωστη, οι διαχρονικές και συγκριτικές έρευνες απουσιάζουν, µε αποτέλεσµα 
να µη γνωρίζουµε αν τα ποσοστά του λειτουργικού αναλφαβητισµού 
αυξήθηκαν ή παρέµειναν σταθερά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Όπως επίσης 
δεν γνωρίζουµε αν από το 1990 µέχρι το 1993, µετά δηλαδή από την 
επαναφορά των αριθµητικών βαθµών και των τριµηνιαίων εξετάσεων, 
αµβλύνθηκε το πρόβληµα, όπως αναµενόταν από τους υποστηρικτές των 
βαθµών ότι θα συµβεί.  

Ανεξάρτητα πάντως από το µέγεθος του προβλήµατος, συχνά 
παραβλέπεται το γεγονός ότι ο λειτουργικός αναλφαβητισµός συνδέεται άµεσα 
µε την επικρατούσα παραδοσιακή διδακτική προσέγγιση και έµµεσα µόνο µε 
την αξιολόγηση του µαθητή. Στον βαθµό δηλαδή που η διδασκαλία 
χαρακτηρίζεται από τη µετωπική οργάνωση χωρίς να προσαρµόζεται στις 
ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε µαθητή απευθυνόµενη οµοιόµορφα στον 
ανύπαρκτο µέσο όρο της σχολικής τάξης, είναι αναµενόµενο να αφήνονται 
στην τύχη τους οι αδύνατοι µαθητές και να διαιωνίζουν από τάξη σε τάξη τα 
γνωστικά τους κενά. Η επίσηµη επιβεβαίωση της αποτυχίας µέσω των βαθµών, 
µε άλλα λόγια η συνήθης συσσώρευση επίσηµων αρνητικών αξιολογήσεων 
στους αδύνατους µαθητές λειτουργεί αποθαρρυντικά για τη µάθηση και την 
προσπάθεια υπέρβασης των δυσκολιών και των προβληµάτων Από την άλλη, ο 
λειτουργικός αναλφαβητισµός συνδέεται έµµεσα µε την αξιολόγηση του 
µαθητή, δεδοµένου ότι οι βαθµοί και οι εξετάσεις "προτρέπουν" και 
"επιβάλλουν" τέτοιες συντηρητικές και οµοιόµορφες διαδικασίες διδασκαλίας 
και µάθησης, ώστε να "δηµιουργούνται" και να µεγενθύνονται οι ελλείψεις και 
οι αδυναµίες του µαθητή που δεν µπορεί να ακολουθήσει τον συγκεκριµένο 
ρυθµό µάθησης.  

Σε αντίθεση όµως µε τα παραπάνω διαφαίνεται ότι και στο πρόβληµα του 
λειτουργικού αναλφαβητισµού προβάλλεται ως αίτιο η αξιολόγηση και ως 
πανάκεια η βαθµολογία, οι εξετάσεις και η στασιµότητα του µαθητή. Ωστόσο, 
η απήχηση της κριτικής αυτής σε ευρύτερα κοινωνικά στρώµατα, η 
οικειοποίησή της από τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄90 σε συνδυασµό µε τις επιρροές από το κίνηµα του 
εκπαιδευτικού νεοσυντηρητισµού που είχε πρωτοεµφανιστεί στην Ευρώπη στις 
αρχές της δεκαετίας του ΄80, όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα την επαναφορά 
των βαθµών και την εισαγωγή των ανακεφαλαιωτικών εξετάσεων. Έτσι 



επιτυγχάνεται η "αποκατάσταση" των βαθµών και των εξετάσεων στις 
συνειδήσεις των ενδιαφεροµένων (γονείς, δασκάλους και κοινή γνώµη), οι 
οποίοι ούτως ή άλλως ήταν παλαιόθεν εξοικειωµένοι µε τέτοιες αντιλήψεις και 
πρακτικές.  

Η τάση να "φορτώνονται" τα κακώς κείµενα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας στον τρόπο αξιολόγησης του µαθητή αντανακλάται έντονα και στη 
σχετική συζήτηση που αναζωπυρώθηκε το 1994-95 αµέσως µετά την 
εξαγγελία κατάργησης του προηγούµενου συστήµατος αξιολόγησης. Αυτή τη 
φορά όµως µε µια αντίστροφη επιχειρηµατολογία και λογική: η 
αποµνηµόνευση και αναπαραγωγή γνώσεων, η διάκριση σε βάρος των παιδιών 
από χαµηλά στρώµατα και η δασκαλοκεντρική διδασκαλία συνδέονται µε την 
εισαγωγή των εξετάσεων και των βαθµών, των οποίων η κατάργηση θα 
σήµαινε αυτόµατα την άρση των παραπάνω προβληµάτων.  

Συµπερασµατικά, η επικέντρωση τόσο των επιχειρηµάτων που 
αναπτύσσονται στον δηµόσιο διάλογο όσο και της εκπαιδευτικής µας 
πολιτικής στην κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή την αξιολόγηση µπορεί να 
εκφραστεί σχηµατικά ως εξής: Εξετάσεις και βαθµοί για να µαθαίνουν τα 
παιδιά περισσότερο (ποσότητα)· κατάργηση εξετάσεων και βαθµών για να 
µαθαίνουν τα παιδιά καλύτερα (ποιότητα). Και στις δύο περιπτώσεις 
απαλείφεται η βασική επιδίωξη να συνδεθεί η µεταβολή του τρόπου 
αξιολόγησης µε αντίστοιχες αλλαγές στις διαδικασίες διδασκαλίας και 
µάθησης προς µια παιδαγωγική κατεύθυνση, την ενίσχυση αντισταθµιστικών 
µέτρων για τους αδύνατους µαθητές και γενικότερα µε άλλες παραµέτρους της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Με βάση την εµπειρική διαπίστωση ότι οι αδύνατοι µαθητές προέρχονται 
κατά κύριο λόγο από τα χαµηλότερα κοινωνικά στρώµατα και λαµβάνοντας 
υπόψη τις συγκριτικές έρευνες που διαπιστώνουν ότι η περιγραφική 
αξιολόγηση δεν συνεπάγεται σε καµιά περίπτωση "λιγότερη µάθηση" σε 
σύγκριση µε την παραδοσιακή µορφή αξιολόγησης, µπορούµε να ισχυριστούµε 
ότι η κατάργηση των βαθµών στο ∆ηµοτικό Σχολείο δηµιουργεί απλά τις 
προϋποθέσεις για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας και συνεπώς για 
µεγαλύτερη ισότητα ευκαιριών. Η προσαρµογή στη διαφορετικότητα αποτελεί 
µέσο διασφάλισης της ισότητας αλλά και της ποιότητας. Αυτό δεν σηµαίνει 
πτώση του επιπέδου σπουδών και "χαλάρωση" αλλά τη στροφή προς µια 
περισσότερη ποιοτική µάθηση και απεγκλωβισµό από τον εγκυκλοπαιδικό 
χαρακτήρα της σχολικής γνώσης.  

Η επιδίωξη να αλλάξουµε ριζικά τη διδασκαλία µέσα από την αλλαγή του 
συστήµατος αξιολόγησης και µόνο δεν είναι ρεαλιστική. Θα µπορούσαµε να 



διατυπώσουµε την αλληλεπίδραση της µεθόδου αξιολόγησης και της 
διδασκαλίας µε τον εξής σχηµατικό τρόπο: η επιτυχηµένη εφαρµογή της 
περιγραφικής αξιολόγησης προϋποθέτει τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση της διδασκαλίας διευκολύνεται τα µέγιστα 
µε την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης. Η διατύπωση αυτή 
αναδεικνύει την ανάγκη σύνδεσης και την επιδίωξη ταυτόχρονης αλλαγής των 
δύο µεταβλητών, της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. 

 
Οι σκοποί και οι στόχοι που αναφέρονται γενικά στο σχολείο, στις 

επιµέρους βαθµίδες του ή στα διάφορα µαθήµατα βρίσκονται κατά κανόνα σε 
αρµονία µε τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αντιλήψεις και επιστηµονικές αρχές. 
Ωστόσο, το πρόβληµα εντοπίζεται συνήθως στην επίτευξη των παιδαγωγικών 
και διδακτικών στόχων, στη σύνδεση δηλαδή της συχνά "εξωραϊσµένης" 
θεωρίας µε την πράξη βλ. Μασσιάλας, Β., 1984:42/43). Η σύνδεση αυτή είναι 
εφικτή σε µεγάλο βαθµό όταν οι σκοποί και στόχοι βρίσκονται σε αρµονία µε 
τον τρόπο, τις προϋποθέσεις και την πρακτική υλοποίησής τους (βλ. Φλουρής, 
Γ., 1995:330κ.κ.). Μια από αυτές τις προϋποθέσεις είναι και η αξιολόγηση του 
µαθητή, η οποία οφείλει να υπηρετεί τους σκοπούς και στόχους της σχολικής 
βαθµίδας στην οποία εντάσσεται, να στηρίζεται στα επιστηµονικά δεδοµένα 
για τις ιδιαιτερότητες των µαθητών της συγκεκριµένης βαθµίδας και να 
εναρµονίζεται µε το γενικότερο εκπαιδευτικό συγκείµενο. 

Ξεκινώντας από το τελευταίο σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε ότι ο 
χαρακτήρας του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου επηρεάζεται µεταξύ άλλων 
από τη δοµή του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, στο οποίο η άµεση επιλογή 
των µαθητών έχει µεταφερθεί στην πρόσβαση από το Λύκειο προς τα ΑΕΙ και 
ΤΕΙ. Αυτό σηµαίνει ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, σε αντίθεση µε 
εκείνα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, δεν έχει άµεση ανάγκη ήδη από την πρώτη 
βαθµίδα να απονέµει βαθµούς, προκειµένου να κατανέµει, µε κριτήριο αυτούς 
τους βαθµούς, τον µαθητικό πληθυσµό σε διάφορα σχολικά δίκτυα. Η 
καθιέρωση της εννιάχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η κατάργηση των 
εξεταστικών φραγµών στα πλαίσια της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης απελευθέρωσε πλήρως το ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο από την 
επιλεκτική του λειτουργία και την άσκοπη πίεση της βαθµοθηρίας. 

Στη σκοποθεσία του ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου περιλαµβάνονται 
µεταξύ άλλων, η ολόπλευρη, αρµονική, και ισόρροπη ανάπτυξη του παιδιού µε 
στόχο να εξελιχθεί σε ολοκληρωµένη προσωπικότητα, η καλλιέργεια κλίσεων, 
ενδιαφερόντων και δεξιοτήτων, η απόκτηση κοινωνικής ταυτότητας και 
συνείδησης, η ανάπτυξη της δηµιουργικής και κριτικής σκέψης, η συλλογική 



προσπάθεια και συνεργασία, η ανάληψη πρωτοβουλιών κ.ά. Η επίτευξη των 
συγκεκριµένων σκοπών στηρίζεται σε πολλές προϋποθέσεις, όπως η 
δηµιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού κλίµατος στην τάξη, χωρίς τον φόβο 
των κοινωνικών συγκρίσεων, την ένταση της επιλογής και το άγχος του 
ανταγωνισµού, η διαφοροποίηση των απαιτήσεων και της διδασκαλίας 
σύµφωνα µε τις διδακτικές ανάγκες των µαθητών, η ενεργητική συµµετοχή του 
µαθητή στη διδασκαλία, η οµαδική εργασία κ.ά. Προϋποθέσεις δηλαδή, οι 
οποίες είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν όταν στο σχολείο κυριαρχούν οι 
εξετάσεις, "το κυνήγι των βαθµών", η ιεραρχική κατάταξη των µαθητών και ο  
ανταγωνισµός. Με βάση τη σκοποθεσία, τη δοµή και τη λειτουργία του 
ελληνικού ∆ηµοτικού Σχολείου µια αντίστοιχα προσαρµοσµένη µορφή 
αξιολόγησης του µαθητή θα όφειλε να προσανατολίζεται στις παιδαγωγικές 
λειτουργίες, να είναι ενισχυτική και υποστηρικτική για τον µαθητή χωρίς 
διατοµικές συγκριτικές κατατάξεις και ιεραρχήσεις, να ενισχύει την ετοιµότητα 
για µάθηση και  την κοινωνική συµπεριφορά, να υποστηρίζει τη συλλογική 
σκέψη και δράση και να είναι λεπτοµερής και διαφοροποιηµένη ως προς τον 
αποδέκτη. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, το ισχύον σύστηµα αξιολόγησης του 
µαθητή στο ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο εξακολουθεί να αναπαράγει 
παραδοσιακές αντιλήψεις και πρακτικές και να έρχεται σε αντίφαση µε τη 
σκοποθεσία της βαθµίδας αυτής και τον παιδαγωγικό της χαρακτήρα. Η 
παραµονή των βαθµών στις τέσσερις µεγαλύτερες τάξεις και η οριστική 
αποµάκρυνση από τις νοµοθετηµένες αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης 
εκφράζει την απροθυµία και αδυναµία της πολιτείας να αναλάβει τις ευθύνες 
της και να προχωρήσει στην κατάργηση του σχολείου των γνώσεων και στη 
δηµιουργία του παιδαγωγικού σχολείου, της "παιδαγωγούσας διδασκαλίας" µε 
τον δάσκαλο όχι µεταδότη γνώσεων, αλλά παιδαγωγό-εκπαιδευτικό (βλ. 
Ξωχέλλης, Π., 1997-98: 19). 

Η κατάργηση των βαθµών στις δύο πρώτες τάξεις, αποτελεί ασφαλώς ένα 
θετικό µέτρο, το οποίο ωστόσο επαναφέρει το ∆ηµοτικό Σχολείο στην 
προβληµατική κατάσταση της δεκαετίας του ΄80. Μετά δηλαδή από την 
πρόσφατη "απόσυρση" του παιδαγωγικού ηµερολογίου και του ειδικού 
εντύπου για την περιγραφική αξιολόγηση και µε δεδοµένη την απουσία 
επιµόρφωσης και ελλιπή κατάρτιση των δασκάλων είναι αναµενόµενο ότι η 
διαγνωστική πρακτική του δασκάλου και η αξιολογική διαδικασία ακολουθούν 
την πεπατηµένη και εξαντλούνται στην αποτίµηση των αποτελεσµάτων 
µάθησης του γνωστικού τοµέα, στη σύγκριση των µαθητών µεταξύ τους και 



στη µετωπική οργάνωση της διδασκαλίας µε συνέπεια την παραµέληση των 
αδύνατων µαθητών.  

Εξάλλου, από πολλές εµπειρικές έρευνες επιβεβαιώνεται η παραδοσιακή 
εικόνα του ∆ηµοτικού Σχολείου στο οποίο κυριαρχούν η παθητικότητα του 
µαθητή, ο διδακτικός ναρκισσισµός του δασκάλου, ο βερµπαλισµός, τα 
αδιάφορα περιεχόµενα και οι ακατάλληλες παιδαγωγικές αρχές και µέθοδοι 
("παράδοση" και "εξέταση"), ο εγκυκλοπαιδικός και αναπαραγωγικός του 
χαρακτήρας, η µηχανική αποµνηµόνευση γνώσεων και πληροφοριών, η 
απουσία σύγχρονων οπτικοακουστικών µέσων και η ελάχιστη χρήση των 
παραδοσιακών έστω συσκευών, η παρουσία των εγκυκλοπαιδειών ως κύριου 
εποπτικού υλικού, η κοινωνικά καθορισµένη συµµετοχή των µαθητών στη 
διδασκαλία και η διεξαγωγή της µε βάση τους "καλούς" της τάξης, ο 
στιγµατισµός και η παραµέληση των αδύνατων µαθητών, η ιεραρχική 
κατάταξη και έµµεση επιλογή των µαθητών κ.ά. (βλ. κεφ.4.3.2.). Αυτή η 
αρνητική εικόνα, αν και ελάχιστα ευνοεί την επιτυχή εφαρµογή εναλλακτικών 
τρόπων αξιολόγησης, είναι δύσκολο να µετασχηµατιστεί και να βελτιωθεί 
χωρίς την αποµάκρυνση των παραδοσιακών εξετάσεων και βαθµών από το 
∆ηµοτικό Σχολείο και την εισαγωγή ενός συστήµατος αξιολόγησης το οποίο 
θα λειτουργεί διαµορφωτικά στις διαδικασίες διδασκαλίες και µάθησης. 

Επιπλέον, η υποβάθµιση των διαδικασιών µάθησης και η παραµέληση 
σηµαντικών παιδαγωγικών στόχων συναρτάται άµεσα µε τη γνωστή πίεση της 
διδακτέας ύλης και το άκαµπτο αναλυτικό πρόγραµµα.  Η τάση εισαγωγής όλο 
και περισσότερων νέων γνωστικών αντικειµένων στο ∆ηµοτικό Σχολείο (π.χ. 
ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κυκλοφοριακή αγωγή, 
περιβαλλοντική αγωγή, πρόγραµµα "Μελίνα" κ.λπ.) χωρίς τον αντίστοιχο 
περιορισµό του εύρους άλλων γνωστικών τοµέων, επιδεινώνει την υπάρχουσα 
πίεση της ύλης. Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι πολλά πράγµατα στο σχολείο 
γίνονται µόνο για να γίνονται, ενώ στον δάσκαλο µένουν ελάχιστα χρονικά 
περιθώρια για τη διαφοροποίηση των καταστάσεων µάθησης, τη συστηµατική 
παρατήρηση και την εξατοµικευµένη ενασχόληση µε τους µαθητές του. 

 
Το ∆ηµοτικό Σχολείο αποτελεί ίσως τη σηµαντικότερη και δυσκολότερη 

βαθµίδα ολόκληρης της εκπαιδευτικής κλίµακας. Σε αυτό διαµορφώνεται η 
µελλοντική στάση της νέας γενιάς απέναντι στη γνώση, τη µελέτη, τη 
δηµιουργικότητα, τη µάθηση και πολλές άλλες δεξιότητες και ικανότητες. Η 
δυσκολία έγκειται όχι στις προσφερόµενες γνώσεις, οι οποίες µπορούν να 
χαρακτηριστούν εύκολες, αλλά στην αναγκαία και δύσκολη προσπάθεια 
προσαρµογής των παιδιών στον ρόλο του µαθητή, γεγονός που απαιτεί 



συντονισµό πολλών δεξιοτήτων, χρόνο και κόπο, εξοικείωση µε νέους τρόπους 
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, µε νέα σύµβολα, στάσεις, αρχές και 
κανόνες συµπεριφοράς, καθώς και την πολύ δύσκολη για τον µαθητή 
απόκτηση των δεξιοτήτων της ανάγνωσης και της γραφής. Όλα αυτά είναι 
αδύνατον να αξιολογηθούν και να ενισχυθούν µέσα από µια βαθµολογική 
κλίµακα ή τις παραδοσιακές εξεταστικές δοκιµασίες (βλ. Φραγκουδάκη, Ά., 
1989:26). 

Ιδιαίτερα στο ∆ηµοτικό Σχολείο, η ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
παιδιού χαρακτηρίζεται από µεγάλη αστάθεια. Η αυτοεικόνα του µαθητή 
µεταβάλλεται, δεν έχει σταθεροποιηθεί, η αντίληψη που έχει σχετικά µε τις 
επιδόσεις του υπόκειται σε θετικές και αρνητικές εξελίξεις. Μέσω της 
ανατροφοδότησης του µαθητή για τις επιδόσεις του, αλλά και µέσα από τις 
διαπροσωπικές σχέσεις µε τον δάσκαλο και τους συµµαθητές διαµορφώνεται 
σταδιακά η αυτοαντίληψή του ως προς την ικανότητά του για επιδόσεις. Όταν 
λοιπόν η επανατροφοδότηση του µαθητή για τις επιδόσεις του γίνεται µε την 
αριθµητική βαθµολογία, ενυπάρχει πάντα ο κίνδυνος ενός πρόωρου, επίσηµου, 
συνολικού στιγµατισµού, ιδιαίτερα για τους αδύνατους µαθητές (W. 
Einsiedler/G. Schoell, 1995:120). Αποτελεί πρωταρχικό στόχο του ∆ηµοτικού 
Σχολείου να αναπτύξει ο µαθητής εµπιστοσύνη στις ικανότητές του για 
επίδοση κάτι που αποτελεί µε τη σειρά του µια βασική προϋπόθεση της 
µάθησης.  

Ο κίνδυνος ενός πρόωρου στιγµατισµού του µαθητή καταλογίζεται 
βέβαια και στην περιγραφική αξιολόγηση, ωστόσο τα αποτελέσµατα των 
σχετικών ερευνών δεν επιβεβαιώνουν αυτή τη µοµφή. Αντίθετα, διαπιστώνεται 
ότι σε πολλές περιπτώσεις εµφανίζεται ως ανεπιθύµητο φαινόµενο ο 
υπερβολικός εξωραϊσµός των περιγραφικών εκθέσεων, η µετεγγραφή δηλαδή 
αρνητικών επιδόσεων µε θετικό τρόπο. Εξάλλου βασικός στόχος της 
περιγραφικής αξιολόγησης είναι µε κατάλληλες διατυπώσεις να υποστηρίξει 
την ανάπτυξη του παιδιού στον τοµέα της επίδοσης µε την παιδαγωγική της 
έννοια. Απαραίτητη προϋπόθεση της πραγµάτωσης των παιδαγωγικών στόχων 
είναι βέβαια ο απεγκλωβισµός από τον επιλεκτικό ρόλο της συγκεκριµένης 
βαθµίδας. 

 
Μια πρόταση για την αλλαγή του συστήµατος αξιολόγησης στο ελληνικό 

∆ηµοτικό Σχολείο και τον προσδιορισµό των αναγκαίων και ικανών όρων 
επιτυχίας του οφείλει να στηρίζεται στην παιδαγωγική θεωρία, στη µελέτη των 
επιστηµονικών ερευνών σχετικά µε το προς εξέταση αντικείµενο και κυρίως 
στη διερεύνηση και συνεκτίµηση των ελληνικών δεδοµένων και ιδιοτυπιών, 



τουτέστιν στη συστηµατική µελέτη και διερεύνηση τόσο των ευρύτερων 
εκπαιδευτικών συνθηκών (π.χ. σχολική κουλτούρα, εκπαιδευτική πολιτική, 
µεθόδευση εισαγωγής των νέων µέτρων, ιστορικά διαµορφωµένες 
"στρεβλώσεις" και αδυναµίες της ελληνικής εκπαίδευσης), όσο και του 
υφιστάµενου πλαισίου διδασκαλίας και αξιολόγησης µε όλες τις συνισταµένες 
που το απαρτίζουν και το καθορίζουν (π.χ. νοµοθετικά κείµενα, Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτο, ενώσεις εκπαιδευτικών).  

Η ένταξη της διαδικασίας της αξιολόγησης των επιδόσεων στο 
γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήµατος και των 
ειδικών συνθηκών µέσα στις οποίες οι επιδόσεις αυτές επιτελούνται 
προϋποθέτει ότι οι συνθήκες αυτές µπορεί να διαφοροποιούνται από βαθµίδα 
σε βαθµίδα, από περιοχή σε περιοχή, από σχολείο σε σχολείο ή ακόµη και από 
τάξη σε τάξη. 

 
 Η πρότασή µας για την εισαγωγή της περιγραφικής αξιολόγησης στο 

ελληνικό ∆ηµοτικό Σχολείο επικεντρώνεται σε παιδαγωγικούς σκοπούς, οι 
οποίοι µπορούν να συνοψιστούν στα εξής βασικά σηµεία: 
α. Ενθάρρυνση αντί για φόβο των επιδόσεων που εµπεριέχουν οι κοινωνικές 
συγκρίσεις. 

β. Ενίσχυση του συνεργατικού πνεύµατος αντί για ανταγωνιστική 
συµπεριφορά. 

γ. Βελτίωση της ισότητας ευκαιριών αντί για εγκατάλειψη των µαθητών µε 
χαµηλές επιδόσεις 

δ. Εξατοµικευµένη ενίσχυση αντί για µετωπικά οργανωµένη και 
οµοιόµορφη διαδικασία διδασκαλίας και µάθησης. 
Η υλοποίηση των παραπάνω σκοπών προϋποθέτει την διεύρυνση των 

τοµέων αξιολόγησης και τον καθορισµό κριτηρίων σύµφωνα µε τα οποία 
αξιολογείται σφαιρικά ο µαθητής. Τα κριτήρια αυτά προκύπτουν από τη 
σκοποθεσία του ∆ηµοτικού Σχολείου και δεν αναφέρονται µόνο στον γνωστικό 
τοµέα αλλά και σε χαρακτηριστικά του µαθητή που σχετίζονται µε την 
κοινωνική και συναισθηµατική περιοχή της προσωπικότητας και της 
συµπεριφοράς και τα οποία πρέπει να ενισχυθούν µε απώτερο σκοπό την 
αρµονική και ολόπλευρη ανάπτυξή του.   

Με την περιγραφική αξιολόγηση επιδιώκεται ο εντοπισµός των 
προϋποθέσεων µάθησης του µαθητή και η διαπίστωση των επιδόσεων 
συµπεριφοράς και µάθησης µέσα από τη συστηµατική και πολύπλευρη 
παρατήρηση του µαθητή από τον δάσκαλο σε διαφορετικές περιστάσεις 
µάθησης καθώς και µε διαφοροποιηµένες εργασίες για το σπίτι ή µέσα στην 



τάξη. Η παρατήρηση του µαθητή απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων, 
διαθέσιµο χρόνο από τον δάσκαλο για κάθε µαθητή και τη διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, ώστε όλοι οι µαθητές να κατακτήσουν τουλάχιστον του βασικούς 
διδακτικούς στόχους. 

Οι παρατηρήσεις του δασκάλου καταγράφονται στο παιδαγωγικό 
ηµερολόγιο, στο οποίο περιγράφονται σε ελεύθερη µορφή τρόποι 
συµπεριφοράς του µαθητή, σκέψεις, απόψεις και προτάσεις του δασκάλου οι 
οποίες αφορούν είτε στον συγκεκριµένο µαθητή είτε στην τάξη ως σύνολο. Η 
αξιολόγηση του µαθητή γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και στηρίζεται 
στην παρατήρηση και στην καταγραφή των παρατηρήσεων του δασκάλου στο 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο. Κριτήριο αξιολόγησης των επιδόσεων του µαθητή 
αποτελεί η σύγκριση µε προηγούµενες επιδόσεις του και σε σχέση τους 
βασικούς διδακτικούς στόχους και όχι µε τους συµµαθητές του ή µε τον µέσο 
όρο της τάξης.  

Η επανατροφοδότηση του µαθητή γίνεται µε περιγραφικό τρόπο είτε 
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε µε µια γραπτή περιεκτική έκθεση η 
οποία δίνεται στο τέλος του σχολικού έτους. Στην περιγραφική έκθεση 
αναφέρονται συγκεκριµένες παρατηρήσεις για τις επιδόσεις του µαθητή στον 
γνωστικό, κοινωνικό και συµµετοχικό τοµέα, την εξελικτική του πορεία, τις 
ικανότητες και τις αδυναµίες του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του ενώ 
παράλληλα προτείνονται τρόποι βοήθειας και υπέρβασης των προβληµάτων 
που παρουσιάζονται. Η ενηµέρωση των γονέων γίνεται µε βάση το 
παιδαγωγικό ηµερολόγιο και την περιγραφική έκθεση. Η στενή συνεργασία και 
ο διάλογος µεταξύ δασκάλου και γονέων αποτελούν µια από τις 
σηµαντικότερες αρχές της περιγραφικής αξιολόγησης.  

Για την επιτυχή εφαρµογή της περιγραφικής αξιολόγησης στο ελληνικό 
∆ηµοτικό Σχολείο θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι εξής προϋποθέσεις: 

(α) Ουσιαστική επιµόρφωση των δασκάλων που θα κληθούν να την 
εφαρµόσουν 

(β) Προετοιµασια κατάλληλου υποστηρικτικού υλικού και τεχνικής 
βοήθειας εκ µέρους της πολιτείας προς τους δασκάλους 

(γ)Ενηµέρωση των γονέων και γενικότερα του πληθυσµού για τα 
πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες του µέτρου 

(δ) Ανανέωση των Αναλυτικών προγραµµάτων και διαµόρφωση ενός 
γενικού πλαισίου σκοπών και στόχων 

(ε) Κατάργηση της στασιµότητας του µαθητή 
(στ) Επέκταση της ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα ∆ηµοτικά Σχολεία 



(ζ) Κατάργηση των πληθωρικών τάξεων καθώς και του ενός και 
µοναδικού σχολικού εγχειριδίου. 

 
Προοπτικές της περιγραφικής αξιολόγησης  

 
Το σχολείο ως κοινωνικός θεσµός βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση 

µε την κοινωνία µέσα στην οποία λειτουργεί. Η δοµή και η λειτουργία του 
είναι απόρροια του προσανατολισµού της εκπαιδευτικής πολιτικής και ως ένα 
βαθµό των συγκρούσεων και των µεταβολών που επιτελούνται µέσα στο 
κοινωνικό σύστηµα.  

Το σύγχρονο σχολείο φαίνεται να διέρχεται µια παρατεταµένη κρίση, η 
οποία εντοπίζεται τόσο στη θεσµική του υπόσταση -η οποία εκφράζεται και 
σήµερα µε τη γνωστή από το πρόσφατο παρελθόν κριτική για τη 
"σχολειοποίηση της µάθησης"-, όσο και στην παιδαγωγική του αποστολή, η 
οποία επισκιάζεται από την επιλεκτική λειτουργία και περιορίζεται στην 
αναπαραγωγή και πιστοποίηση γνώσεων µέσα από ένα δασκαλοκεντρικό και 
αυταρχικό στιλ διδασκαλίας και την παθητική συµµετοχή του µαθητή. 

Ωστόσο, οι συνεχώς µεταβαλλόµενες συνθήκες σε όλα τα πεδία των 
σύγχρονων κοινωνιών δηµιουργούν νέα δεδοµένα και εγείρουν νέες απαιτήσεις 
από την Παιδαγωγική επιστήµη, η οποία επιδιώκει ένα επαναπροσδιορισµό της 
σκοποθεσίας και λειτουργίας του σχολικού θεσµού σε µια παιδαγωγικά 
προσανατολισµένη κατεύθυνση. 

Φαινόµενα, όπως η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και άλλων 
εκφάνσεων της κοινωνικής ζωής, η πολυπολιτισµικότητα που χαρακτηρίζει 
όλο και περισσότερο τις σύγχρονες κοινωνίες, η συνεχιζόµενη αύξηση των 
επιστηµονικών και τεχνολογικών γνώσεων, η έκρηξη της πληροφορικής, οι 
αλλαγές στο σύστηµα αξιών, στις οικογενειακές δοµές και κατ΄ επέκταση οι 
δηµογραφικές εξελίξεις, αποκτούν ιδιαίτερη σηµασία για την εκπαίδευση και 
θέτουν τον δάσκαλο και το σχολείο µπροστά σε νέες απαιτήσεις (βλ. 
Ξωχέλλης, Π., 1997-98) 

Πρωταρχική σηµασία για το παρόν και το µέλλον της εκπαίδευσης 
κατέχει από τη µια η συνεχιζόµενη ραγδαία αύξηση των επιστηµονικών 
γνώσεων και των τεχνολογικών επιτευγµάτων και από την άλλη η αυξανόµενη 
συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι το σηµερινό σχολείο, όσο και αν 
εκσυγχρονίζεται και βελτιώνεται σε µέσα και µεθόδους, είναι αδύνατον και 
άσκοπο να ανταποκριθεί στη µετάδοση όσο περισσοτέρων γνώσεων γίνεται. 
Αντιθέτως, χωρίς να παραµελείται η νοητική καλλιέργεια των µαθητών και η 
οικειοποίηση εκ µέρους τους ορισµένων βασικών γνώσεων, είναι απαραίτητο 



να στραφεί και να δώσει το µεγαλύτερο βάρος σε τρόπους απόκτησης της 
γνώσης, σε µορφές διερευνητικής µάθησης, στη διαµόρφωση µιας κριτικής 
στάσης των µαθητών απέναντι σε γνώσεις και επιστηµονικά επιτεύγµατα, 
καθώς και στην ετοιµότητα µάθησης για µια διά βίου εκπαίδευση.  

Κοινωνικά φαινόµενα όπως η βία και οι συγκρούσεις, ο αποµονωτισµός 
και η ιδιώτευση, η πολυπολιτισµικότητα, το "έλλειµµα αγωγής" στην 
οικογένεια λόγω διαρθρωτικών αλλαγών στη σύνθεση και λειτουργία της 
(διαζύγια, µονογονεϊκή οικογένεια, µοναχοπαίδια, µακρά απουσία των γονέων 
από το σπίτι κ.ά.), η αντιφατικότητα και η πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζουν 
τις σύγχρονες κοινωνίες, η πολλαπλότητα των επιλογών του ατόµου, όλα αυτά 
κάνουν ακόµη επιτακτικότερη την ανάγκη να αποµακρυνθεί το σχολείο από τη 
µονόπλευρη γνωσιοκεντρική του κατεύθυνση και µέσα από την αναθεώρηση 
της σκοποθεσίας του να συµβάλει στην ανάπτυξη άλλων ικανοτήτων, στάσεων 
και αντιλήψεων στη νέα γενιά: προετοιµασία για ατοµική και 
κοινωνικοπολιτική ικανότητα δράσης, ικανότητα επικοινωνίας, διατύπωσης 
προσωπικών συµφερόντων, αντίληψης και κατανόησης της θέσης του άλλου, 
συµµετοχής στις αποφάσεις, διευθέτησης συγκρούσεων, αποδοχής του "ξένου" 
και διαφορετικού, συλλογικής δράσης και αλληλεγγύης, δηµιουργικής 
διευθέτησης του ελεύθερου χρόνου, διαµόρφωσης πολιτιστικής ταυτότητας και 
πάνω από όλα την καλλιέργεια σεβασµού της ανθρώπινης ελευθερίας και 
αξιοπρέπειας (βλ. Klafki, W., 1991:225 κ.κ., Holtappels, H.G., 1994:13 κ.κ., 
Ξωχέλλης, Π., ό.π.). 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις σηµατοδοτούν µια διαφορετική σκόπευση του 
σύγχρονου σχολείου, τη στροφή από την ποσοτική διάσταση της εκπαίδευσης 
στην ποιοτική. Αν και πολλές από τις παραπάνω απαιτήσεις εµπεριέχονται σε 
παλαιότερες ιδέες της Μεταρρυθµιστικής Παιδαγωγικής και στην κριτική του 
σχολείου της δεκαετίας του ΄60, εντούτοις η έµπρακτη αξιοποίησή τους τα 
τελευταία χρόνια επιδιώκεται από επιµέρους επιστηµονικούς κλάδους όπως η 
Παιδαγωγική της Ειρήνης, η Παιδαγωγική του Ελεύθερου Χρόνου, η 
∆ιαπολιτισµική Παιδαγωγική, η Κοινωνική Παιδαγωγική κ.ά. 

Ο αναπροσανατολισµός της σκοποθεσίας του σχολείου στις σύγχρονες 
κοινωνίες περιλαµβάνει όχι µόνο αλλαγές στους στόχους και τα περιεχόµενα 
της διδασκαλίας και µάθησης, αλλά και µεταβολές στη µεθόδευση της 
σχολικής εργασίας, διαφορετική κατανόηση του ρόλου του δασκάλου, 
αποστεγανοποίηση της µάθησης µε άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και 
τα προβλήµατά της, σύνδεση των περιεχοµένων µάθησης µε τα ενδιαφέροντα, 
τις εµπειρίες και τα προβλήµατα των µαθητών και τέλος τη λήψη µέτρων 
αντισταθµιστικής αγωγής για την βελτίωση της ισότητας ευκαιριών.  



Όσον αφορά τη µεθόδευση της σχολικής εργασίας και τη σύνδεσή της µε 
την ποιοτική και παιδαγωγική διάσταση της εκπαίδευσης, ιδιαίτερη σηµασία 
αποκτά η ενεργητική συµµετοχή του µαθητή και η αυτενέργεια στη σχολική 
τάξη, η διαφοροποίηση και εξατοµικεύση της διδασκαλίας, η δηµιουργία 
ανοιχτών καταστάσεων µάθησης που θα επιτρέπουν την εµφάνιση και 
ενίσχυση ικανοτήτων και στάσεων, όπως τις συνοψίσαµε παραπάνω. Η 
δυνατότητα ανανέωσης και ποιοτικής βελτίωσης της σχολικής εργασίας 
ευνοείται και θα διευκολύνεται ακόµη περισσότερο στο µέλλον λόγω και των 
δηµογραφικών εξελίξεων στις σύγχρονες κοινωνίες: η υπογεννητικότητα 
οδηγεί ήδη στη διαµόρφωση σχολικών τάξεων µε µικρό αριθµό µαθητών, 
πράγµα βέβαια που ευνοεί µε τη σειρά του τη διαφοροποίηση και 
εξατοµίκευση της διδασκαλίας, την πιο άνετη παρατήρηση και ενασχόληση 
του δασκάλου µε τους µαθητές του και τη δυνατότητα περαιτέρω ένταξης των 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο κανονικό σχολείο. 

Από όσα αναφέρθηκαν µέχρι τώρα, γίνεται αντιληπτό ότι η αξιολόγηση 
του µαθητή καλείται να παίξει ένα σηµαντικό ρόλο στην υπέρβαση της κρίσης 
του σηµερινού σχολείου µέσα από την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Είναι δύσκολο να φανταστούµε ότι ο προσανατολισµός του 
σχολείου στην ανάπτυξη και ενίσχυση τόσο σύνθετων και πολύπλοκων 
ικανοτήτων και στάσεων, οι οποίες θα αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία 
στο µέλλον, µπορεί να υπηρετηθεί µέσα από ποσοτικές µετρήσεις, τυπικές 
εξετάσεις και αξιολογήσεις µε αριθµητικές κλίµακες. Όσο η βαθµολογία και οι 
παραδοσιακές εξετάσεις παραµένουν στο σχολείο θα αποτελούν µια τροχοπέδη 
για την ανανέωσή του και τον εκσυγχρονισµό του. Αντιθέτως, όσο 
περισσότερο το σχολείο θα προσανατολίζεται σε ποιοτικές παραµέτρους της 
µάθησης και σε παιδαγωγικές αρχές και δραστηριότητες, τόσο µεγαλύτερη 
βαρύτητα θα αποκτούν οι ποιοτικές - διαµορφωτικές µορφές αξιολόγησης, 
όπως η περιγραφική αξιολόγηση. 

Ιδιαίτερα στον χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου οι προοπτικές που 
περιγράψαµε εµφανίζονται περισσότερο πραγµατοποιήσιµες, επειδή στη 
βαθµίδα αυτή κατά κανόνα δεν υπάρχει η ανάγκη επιλογής και κατανοµής των 
µαθητών, και έτσι δηµιουργούνται σε µεγαλύτερο βαθµό οι προϋποθέσεις 
ανταπόκρισης στον παιδαγωγικό του χαρακτήρα. Η πραγµάτωση αυτού του 
στόχου στο δηµόσιο σχολείο πολλών ευρωπαϊκών χωρών επιδιώκεται σήµερα 
όλο και περισσότερο µέσα από την αναδιαµόρφωση και την εφαρµογή 
γνωστών από το παρελθόν σχολικών µοντέλων, όπως το ολοήµερο σχολείο και 
το ανοιχτό σχολείο (Holtappels, H.G., 1994). Και τα δύο αυτά µοντέλα 
επιδιώκουν -µε διαφορετικό τρόπο το καθένα- το ξεπέρασµα της κρίσης του 



σχολείου µε βάση τις σύγχρονες απαιτήσεις και µέσα από µια παιδαγωγική 
οπτική και πρακτική.  

Το ανοιχτό σχολείο επικεντρώνεται στη σύνδεση της σχολικής µάθησης 
µε τα προβλήµατα, τα ενδιαφέροντα και τις εµπειρίες των παιδιών µέσα από το 
άνοιγµα του σχολείου προς την κοινωνία και την πολυλειτουργική διευθέτηση 
του σχολικού χώρου. Το ολοήµερο σχολείο διαφοροποείται από το 
"ανοιχτό"στον βαθµό που η οργάνωσή του στηρίζεται στη διεύρυνση του 
χρόνου παραµονής των παιδιών στον σχολικό χώρο και στην κατανοµή των 
µαθηµάτων τις πρωινές και µεταµεσηµβρινές ώρες. Έτσι, δηµιουργούνται 
πολλές δυνατότητες για διαφοροποίηση της διδασκαλίας, παιγνίδι, κοινωνικές 
εµπειρίες, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, εσωσχολική 
ψυχολογική υποστήριξη του µαθητή (σχολικοί ψυχολόγοι και κοινωνικοί 
παιδαγωγοί), ενώ ταυτόχρονα διευρύνεται ο αντισταθµιστικός ρόλος του 
σχολείου µέσα από την ενίσχυση των µαθητών και την εξισορρόπηση των 
"ελλειµµάτων" της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης και αγωγής. 

Η κοινή συνισταµένη µεταξύ των συζητήσεων και προσπαθειών που 
γίνονται σχετικά µε τα δύο αυτά σχολικά µοντέλα και των µεταρρυθµιστικών 
επιδιώξεων του κανονικού σχολείου, είναι η ανάγκη περισσότερου χρόνου και 
χώρου για παιδαγωγικές δραστηριότητες, για σύνθετες και ανοιχτές 
διαδικασίες µάθησης, για περισσότερες δυνατότητες υποστήριξης του παιδιού 
και για τη διαµόρφωση του σχολικού χώρου ως χώρου ζωής. Τα διδακτικά 
µοντέλα που προτείνονται ή εφαρµόζονται σε δηµόσια όλοήµερα ή ανοιχτά 
σχολεία στηρίζονται στις αρχές της διεπιστηµονικής προσέγγισης της µάθησης 
(Projekt), της µάθησης σε οµάδες (συνεργατική και κοινωνική µάθηση) και της 
µάθησης που προσανατολίζεται στην πράξη (βλ. Holtappels, H.G., 1994:49 
κ.κ.). Προσανατολίζονται δηλαδή σε µια ριζική αλλαγή των διαδικασιών 
διδασκαλίας και µάθησης, οι οποίες παύουν πια να µονοπωλούν το 
ενδιαφέρον, και το σχολείο γίνεται κατανοητό ως χώρος αγωγής µε στόχο την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητη. 

Στην ελληνική πραγµατικότητα η ύπαρξη έστω ενός ολοήµερου 
σχολείου, που να λειτουργεί µε τις παραπάνω αρχές, αποτελεί µια πολυτέλεια, 
αφού ως γνωστόν δεν υπάρχουν εναλλακτικά σχολικά µοντέλα από τα οποία 
θα µπορούσαν να αντληθούν πολύτιµες πληροφορίες και εµπειρίες. Οι 
πρόσφατες εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας για τη δηµιουργία του 
ολοήµερου σχολείου και στην χώρα µας φαίνεται να εξαντλούνται στη 
διαµόρφωση ενός απλού "χώρου φύλαξης" των παιδιών στο σχολείο, µε 
ποικίλες δραστηριότητες, υποβοήθηση των µαθητών στην διεκπεραίωση των 
εργασιών τους και ενισχυτική διδασκαλία για τους αδύνατους µαθητές. 



Αποτελεί δηλαδή ένα ανεξάρτητο και όχι ένα ενσωµατωµένο µοντέλο 
ολοήµερου σχολείου (βλ. Μπουζάκης, Σ., 1996:2). Με βάση αυτό το µοντέλο 
λειτουργούν τα Προγράµµατα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης των µαθητών, 
οργανωµένα είτε από το Υπουργείο Παιδείας είτε από συλλόγους γονέων και 
κηδεµόνων και την τοπική αυτοδιοίκηση (βλ. ΥΠΕΠΘ, 12-12-1994). 

Στον βαθµό που η προσπάθεια αυτή προσανατολιστεί στην ανάγκη 
εσωτερικής µεταρρύθµισης του ∆ηµοτικού Σχολείου και προχωρήσει στη 
δηµιουργία του ολοήµερου σχολείου µε βαση όχι την διεύρυνση των 
γνωστικών λειτουργιών, αλλά τις παιδαγωγικες αρχες και πρακτικές που 
αναφέραµε παραπάνω, τότε παρουσιάζονται ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για 
την περιγραφική αξιολόγηση του µαθητή. Αν οι παιδαγωγικοί στόχοι του 
σχολείου του µέλλοντος, όχι µόνο στα λόγια αλλά και στην πράξη, είναι η 
ελευθερία, η αυτονοµία, η κοινωνικότητα, η χειραφέτηση, η κριτική 
ικανότητα, η υπευθυνότητα, η δηµοκρατική συµπεριφορά, η ευελιξία, η 
ικανότητα επικοινωνίας κ.λ.π., τότε η παρουσία των βαθµών θα αποτελεί την 
µεγαλύτερη τροχοπέδη στην πραγµάτωσή τους και το σταθερό εµπόδιο στην 
άρση του γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα και των προβληµάτων του σηµερινού 
σχολείου. 

Από την άλλη, λόγω της ανάγκης εσωτερικής µεταρρύθµισης του 
δηµόσιου σχολείου και της συσσώρευση σχολικών προβληµάτων διαφαίνεται 
µία τάση αποµάκρυνσης από τον κλασικό διαχωρισµό των σχολικών τάξεων 
κατά ηλικία.  Ήδη στο δηµόσιο ∆ηµοτικό Σχολείο όρισµένων ευρωπαϊκών 
χωρών (π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, Σκωτία), αλλά και σε πλείστα όσα δηµόσια και 
ιδιωτικά σχολεία στον ευρωπαϊκό χώρο τα οποία λειτουργούν στο πνεύµα του 
Jena - Plan, έχει καταργηθεί ο θεσµός των ενιαύσιων τάξεων και στη θέση τους 
δηµιουργήθηκαν κύκλοι σπουδών µε παιδιά διαφορετικής ηλικίας (βλ. 
Παπαδόπουλος, Χ., 1998:22 κ.κ., Κολοβός, Στ., 1992:12 κ.κ., Σκανδάλη, Μ, 
1995:20 κ.κ.). Οι αλλαγές αυτές συνοδεύτηκαν από την εισαγωγή 
εναλλακτικών µορφών διδασκαλίας (π.χ. σχέδια Project) και αξιολόγησης, τη 
δηµιουργία ενός κλίµατος κοινότητας ζωής στην τάξη και την εγκαθίδρυση 
µιας διαφορετικής σχέσης µεταξύ δασκάλου - µαθητών αλλά και των µαθητών 
µεταξύ τους µε στόχο την αυτόνοµη και συνεργατική µάθηση. 

Ανεξάρτητα πάντως από τις συγκεκριµένες επιλογές και προσπάθειες που 
γίνονται για την υπέρβαση του παραδοσιακού σχολείου, είναι γεγονός ότι το 
δηµόσιο σχολείο έχει πολλές φορές στο παρελθόν οικειοποιηθεί παιδαγωγικές 
αρχές και πρακτικές που ισχύουν σε εναλλακτικά σχολικά µοντέλα. Όπως 
επίσης είναι γεγονός ότι τα σχολεία αυτά έχουν πίσω τους µια πολύτιµη και 
θετική εµπειρία όσον αφορά την περιγραφική αξιολόγηση και τους 



εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της σχολικής ζωής. Όσο περισσότερο 
γίνεται συνειδητή η ανάγκη εσωτερικής µεταρρύθµισης του ∆ηµοτικού 
Σχολείου τόσο περισσότερο αναµένεται να οικειοποιηθεί αρχές λειτουργίας, 
µεθόδους και ιδέες της λεγόµενης προοδευτικής εκπαίδευσης. Η περιγραφική 
αξιολόγηση µπορεί να µην έχει λαµπρό παρελθόν και παρόν στο δηµόσιο 
σχολείο, έχει όµως µέλλον.- 
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