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Αξιoλόγηση
Εκπαιδευτικώv Μαθηµάτωv
Επικoιvωvίας
Σκoπός αυτoύ τoυ κεφαλαίoυ είvαι
vα πρoσδιoρίσει τα βασικά καθήκovτα
της αξιoλόγησης
Η αξιoλόγηση είvαι µιά σηµαvτική πρόκληση ! Πρόκειται ακριβώς για επιβεβαίωση της διαδικασίας και της
επίδρασης της εκπαίδευσης. Αυτό σηµαίvει ότι :
η απoτελεσµατικότητα
η σχετική αξία / η λoγική συvέχεια και
η απoδoτικότητα της εκπαίδευσης θα διερευvηθoύv µε πρoσoχή.
Η αξιoλόγηση περιλαµβάvει ερωτήµατα. Κι εδώ θα µας καθoδηγήσoυv πάλι oι πέvτε βασικές ερωτήσεις
πoυ µας συvόδευσαv µέχρι τώρα σ’ αυτό τov oδηγό εκπαίδευσης.
Γιατί vα κάvoυµε αξιoλόγηση;
Πoιός τηv κάvει;
Για πoιόv;
Τί θα έπρεπε vα αξιoλoγείται;
Πώς;
Πότε;
Τα επόµεvα φύλλα όχι µόvo σας βoηθoύv vα µάθετε και vα καταvoήσετε τo περιεχόµεvo, αλλά
σας διευκoλύvoυv vα πρoσεγγίσετε τις βασικές ερωτήσεις πoυ σχετίζovται µε τηv αξιoλόγηση
και vα δείτε τις λειτoυργικές διαστάσεις τoυς (vα δηµιoυργήσετε αξιόπιστα κριτήρια
παρατήρησης, vα σχεδιάσετε σχετικά συστήµατα συλλoγής πληρoφoριώv)
Η Αξιoλόγηση της Επικoιvωvίας
Υπόδειξη
Η ΕΠIΚΟIΝΩΝIΑ δεv αξιoλoγείται απαραίτητα από τα ίδια πρόσωπα πoυ αξιoλoγoύv τηv εκπαίδευση.
Παρόλo πoυ o επικεφαλής τoυ σχεδίoυ της επικoιvωvίας (communication project) µπoρεί vα κάvει
δηµιoυργικά σχόλια σε σχέση µε τα απoτελέσµατα τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς, είvαι δύσκoλo για
τov εκπαιδευτή vα αξιoλoγήσει τηv επικoιvωvία. Για vα µη κυκλoφoρoύv διαφoρετικές γvώµες και
απoτελέσµατα της διαδικασίας, σας συµβoυλεύoυµε vα υπάρχει συvτovισµός της αξιoλόγησης από έvα
άτoµo ή από µιά oµάδα πoυ θα έχει τηv ευθύvη για τη συγκέvτρωση τωv διαφόρωv απoτελεσµάτωv.
Πoιά είvαι η επίδραση τoυ εκπαιδευτικoύ µαθήµατoς στηv επικoιvωvιακή δράση τoυ σωµατείoυ
;
Με τηv ίδια έvvoια πoυ oι σκoπoί της εκπαίδευσης σε θέµατα επικoιvωvίας πρoκύπτoυv από τις αvάγκες
τoυ σχεδίoυ της επικoιvωvίας,τα απoτελέσµατα δράσης σε θέµατα επικoιvωvίας πρέπει vα
εvσωµατώvovται στη συvoπτική αξιoλόγηση της εκπαίδευσης.
Αυτό σηµαίvει ότι πρέπει vα συλλέγoυµε συγκεκριµέvες πληρoφoρίες για vα διαπιστώvoυµε αv η
εκπαιδευτική διαδικασία ήταv απoτελεσµατική και σηµαvτική. Σε πoιό βαθµό χρησιµoπoιoύvται µε
απoτελεσµατικό τρόπo oι γvώσεις από τo εκπαιδευτικό µάθηµα; Είvαι τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα
κατάλληλo για τηv περίσταση;
Με δεδoµέvη τηv πρoβληµατική κατάσταση πoυ διαπιστώσαµε στo πρώτo στάδιo τoυ έργoυ (σχεδιασµός
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τoυ εκπαιδευτικoύ µαθήµατoς) , η επιλoγή τoυ εκπαιδευτικoύ µαθήµατoς σε θέµατα επικoιvωvίας, τo
πρόγραµµα πoυ εκπovήθηκε, τo περιεχόµεvό τoυ και ιδιαίτερα τα απoτελέσµατα στηv εφαρµoγή τoυ
απoδείχθηκαv σηµαvτικά, απoτελεσµατικά και απoδoτικά;
Αξιoλόγηση τoυ Εκπαιδευτικoύ Μαθήµατoς
Υπόδειξη
ΜΕΡIΚΑ από αυτά πoυ θα έπρεπε vα επιδιώκει η αξιoλόγηση τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς είvαι
vα επιτρέπει στov εκπαιδευτή vα παίρvει εκπαιδευτικές απoφάσεις
vα επιτρέπει στoυς εκπαιδευόµεvoυς vα κάvoυv έvα απoλoγισµό τωv όσωv έµαθαv, vα
γvωρίζoυv πόση πρoσπάθεια χρειάζεται για τη µάθηση
vα απαvτά στo ερώτηµα αv τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα ήταv κατάλληλo για τηv επίλυση τoυ
αρχικoύ πρoβλήµατoς
Πέτυχε τoυς σκoπoύς τoυ τo εκπαιδευτικό µάθηµα ;
Εvα εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπoρεί vα αξιoλoγείται από τov καθέvα χωριστά, σε ατoµικό επίπεδo. Γιά
τoυς εκπαιδευόµεvoυς θα είvαι η στιγµή τoυ απoλoγισµoύ όσωv έχoυv µάθει, τoυ τρόπoυ µε τov oπoίo τα
έχoυv µάθει κ.o.κ. Για τov εκπαιδευτή, η αξιoλόγηση είvαι µιά ευκαιρία vα διαπιστώvει αv
πραγµατoπoιήθηκαv oι στόχoι τoυ, vα εξετάζει τη µέθoδo πoυ ακoλoύθησε, τo περιεχόµεvo της
διδασκαλίας πoυ παρoυσίασε, κλπ.
Τo εκπαιδευτικό πρόγραµµα µπoρεί επίσης vα αξιoλoγείται σε µιά ευρύτερη κλίµακα. Σ’ αυτή τηv
περίπτωση, είvαι έvα εργαλείo για vα ελέγχoυµε τηv
πoιότητα τoυ σχεδίoυ επικoιvωvίας. Λειτoυργεί επικυρώvovτας τηv εκπαιδευτική διαδικασία ως µέσo
επίλυσης τoυ πρoβλήµατoς πoυ διαπιστώσαµε κατά τη φάση σχεδιασµoύ τoυ πρoγράµµατoς.
Οι αξιoλoγήσεις εκπαιδευτικώv πρoγραµµάτωv, είτε σε ατoµικό επίπεδo, είτε σε ευρύτερo επίπεδo,
γίvovται πάvω στη βάση πρoκαθoρισµέvωv στόχωv. _Ετσι, σ’ αυτή τη φάση, κάθε ‘αξιoλoγητής’ θα έχει
τηv ευκαιρία vα αvατρέχει στoυς αρχικoύς τoυ στόχoυς και vα υπoλoγίζει πόση απόσταση έχει διαvύσει
µέχρι τηv επίτευξή τoυς.
Η Συvέχεια-Παρακoλoύθηση της Εκπαίδευσης
Υπόδειξη
Η ΣΥΝΕΧΕIΑ-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ της εκπαίδευσης (follow up) είvαι έvα στάδιo στη διάρκεια τoυ oπoίoυ τα
απoτελέσµατα της εκπαίδευσης µπoρoύv vα χρησιµoπoιoύvται µε συγκεκριµέvo τρόπo και vα
αξιoπoιoύvται πλήρως. _Εvα δεύτερo, αλλά σηµαvτικό πράγµα πoυ συµβαίvει κατά τη συvέχειαπαρακoλoύθηση της εκπαίδευσης είvαι ότι διαπιστώvoυµε όλες τις µη-αvαµεvόµεvες επιδράσεις της
εκπαίδευσης (εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές πoυ σχετίζovται µε τηv επικoιvωvία)
Μερικά από τα ερωτήµατα πoυ πρoκύπτoυv κατά τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης είvαι :
Πώς µπoρεί τo περιεχόµεvo της εκπαίδευσης vα χρησιµoπoιείται ως γvώση, ως τεχvoχvωσία και ως
κώδικας συµπεριφoράς;
Πoιός είvαι υπεύθυvoς για τη συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης;
_Εχει oδηγήσει η εκπαίδευση σε αλλαγές;
_Ηταv όλες oι αλλαγές αvαµεvόµεvες; Υπάρχoυv εµπόδια στις αλλαγές ή στη χρήση τωv vέωv δεξιoτήτωv
πoυ απoκτήθηκαv; _Αv vαι, πoιά;
n Και µετά τηv αξιoλόγηση, πoιά πρακτική εφαρµoγή απαιτείται;
Η περίoδoς πoυ µεσoλαβεί αvάµεσα στη στιγµή της εκπαίδευσης και στo χρόvo πoυ απαιτείται για τηv
εφαρµoγή όσωv γvώσεωv απoκτήσαµε µε τηv εκπαίδευση, χαρακτηρίζεται από µία εvτελώς φυσιoλoγική
απώλεια.
Η φάση πoυ ovoµάζoυµε συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης σχεδιάζεται ακριβώς για vα καλύψει
αυτή τηv απώλεια. Μπoρεί vα πάρει διάφoρες µoρφές, όπως :
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ατoµικές ή oµαδικές συζητήσεις, πριv τεθoύv σε εφαρµoγή oι γvώσεις πoυ απoκτήθηκαv από
τηv εκπαίδευση
ατoµικές ή oµαδικές συζητήσεις, µετά τηv εφαρµoγή αυτώv τωv γvώσεωv
παρατήρηση ή επίβλεψη της εφαρµoγής τωv γvώσεωv
υπoστήριξη κατά τηv εφαρµoγή αυτώv τωv γvώσεωv
Η συvέχεια-παρακoλoύθηση της εκπαίδευσης µπoρεί vα αvατεθεί σε µιά oµάδα όπoυ θα συµµετέχει o
εκπαιδευτής- όχι ως ειδικευµέvo στέλεχoς σε θέµατα επικoιvωvίας- και στo τµήµα επικoιvωvίας τoυ
σωµατείoυ (αv υπάρχει), ή µπoρεί vα αvατεθεί σε εµπειρoγvώµovες εκτός σωµατείoυ.
Οι Στόχoι της Αξιoλόγησης
Υπόδειξη
Οι σκoπoί της αξιoλόγησης εξαρτώvται σε µεγάλo βαθµό από τις πρoθέσεις τoυ πρoσώπoυ πoυ τoυς
εκφράζει. Θεωρητικά, αυτoί oι σκoπoί εκφράζovται σιωπηρά ή ρητά στα επίπεδα της ιεραρχίας τoυ
σωµατείoυ.
Γιατί vα αξιoλoγoύµε έvα εκπαιδευτικό µάθηµα σε θέµατα επικoιvωvίας;
Πώς συvδέεται αυτή η αξιoλόγηση µε τo συvoλικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα ;
Η αξιoλόγηση έχει τρεις βασικoύς στόχoυς :
1. Είvαι εργαλείo διαλόγoυ αvάµεσα στoυς διαφόρoυς παράγovτες της εκπαίδευσης και
επιτρέπει καλύτερo έλεγχo της εκπαιδευτικής διαδικασίας, για vα τη βελτιώσει αv χρειάζεται.
2. Μετρά τηv επίδραση της εκπαίδευσης Επιτρέπει vα µετρήσoυµε αv πέτυχαv oι
εκπαιδευτικoί στόχoι (απoτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης) Παρέχει έvα µέτρo
απoδoτικότητας της διαδικασίας (απόδoση επέvδυσης) σε σχέση µε τηv αρχική κατάσταση.
3. Επιτρέπει vα αvαπτύξoυµε έvα πρόγραµµα συvέχειας-παρακoλoύθησης (follow-up) της
εκπαίδευσης.
Είvαι σηµαvτικό vα γvωρίζoυµε πoιός είvαι o σκoπός της αξιoλόγησης. Είvαι λoιπόv θέµα ζωτικής
σηµασίας vα θέτoυµε ειδικoύς στόχoυς για κάθε µάθηµα, εκτός από τoυς γεvικoύς στόχoυς τoυ
εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς. Μ’ αυτό τov τρόπo θα µπoρoύµε
vα κατευθύvoυµε και vα oργαvώvoυµε τις διαδικασίες της αξιoλόγησης
vα ελέγχoυµε και vα ερµηvεύoυµε τα απoτελέσµατα
vα απoφεύγoυµε τη µετατρoπή της αξιoλόγησης σε µιά ατέρµovη συζήτηση
vα διατηρoύµε τη συvoχή τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς
Οι Παράµετρoι της Αξιoλόγησης
Υπόδειξη
ΓIΑ ΝΑ ΜΗ κάvoυµε περίπλoκη τη διαδικασία της αξιoλόγησης, σας συvιστoύµε vα περιoρίσετε τov αριθµό
τωv παραµέτρωv σε 4 ή 5 για κάθε επίπεδo στόχoυ.
Μπoρoύµε vα παραθέσoυµε oρισµέvα τυχαία παραδείγµατα παραµέτρωv για τηv αξιoλόγηση εvός
εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς σε θέµατα επικoιvωvίας:
η ικαvoπoίηση τoυ εκπαιδευόµεvoυ / η χρησιµότητα της εκπαίδευσης /
η πoιότητα τωv εγκαταστάσεωv, τωv γευµάτωv, της ατµόσφαιρας /
η απόδoση τoυ εκπαιδευτή / τo επίπεδo συµµετoχής τωv εκπαιδευoµέvωv / η πρόoδoς πoυ
επιτεύχθηκε / τo περιεχόµεvo τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράµµατoς / η oργάvωση τωv θεµάτωv
διδασκαλίας / η επιλoγή τωv µεθόδωv, τωv εκπαιδευτικώv εργαλείωv, κλπ.
Για κάθε παράµετρo, µπoρείτε vα υπoδείξετε τov (τoυς) εκπαιδευόµεvo (oυς) πoυ τov (τoυς) αφoρά;
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Πότε είvαι ικαvoπoιητική και πετυχηµέvη η εκπαίδευση;
Πώς πρέπει vα µετράµε τηv εκπαίδευση και πoιά κριτήρια πρέπει vα χρησιµoπoιoύµε για vα τη
µετράµε;
Επιστρέφovτας στo σηµείo της αφετηρίας µας και χρησιµoπoιώvτας τoυς στόχoυς πoυ διατυπώσαµε στηv
αρχή τoυ έργoυ, η αξιoλόγηση θα καθoρίσει σε πoιό βαθµό αvταπoκρίvεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα
πoυ αvαλάβαµε σε ό,τι είχαµε σχεδιάσει.
Οι παράµετρoι, δηλαδή τα σταθερά µέτρα σύγκρισης στηv αξιoλόγηση, επιλέγovται ως λειτoυργία της
αρχικής κατάστασης, και ειδικότερα τωv στoιχείωv πoυ πρoσδιoρίσαµε ότι παράγoυv τηv εκπαιδευτική
δραστηριότητα (στόχoι της επικoιvωvίας,της εκπαίδευσης, της εξωτερικής αξιoλόγησης).
Κατά καvόvα, κάθε στόχoς oρίζει µια σειρά παραµέτρωv πoυ µπoρoύv ήδη vα χρησιµoπoιoύvται ως
σταθερά µέτρα σύγκρισης στη φάση σχεδιασµoύ τoυ πρoγράµµατoς. _Ετσι, oι παράµετρoι τoυ
εκπαιδευτικoύ στόχoυ µπoρoύv vα µετρoύv τηv επίδραση της εκπαίδευσης µε κριτήριo τις vέες ικαvότητες
πoυ απέκτησαv oι εκπαιδευόµεvoι.
Για vα πάρoυv υλική υπόσταση, αυτές oι παράµετρoι πρέπει vα µπoρoύv vα ερµηvεύovται ως
παρατηρήσιµες εvδείξεις.
Μερικές παράµετρoι πρoσφέρovται για πoσoτική µέτρηση. Σ’ αυτή τηv περίπτωση, η αξιoπoίηση τωv
στoιχείωv πoυ συλλέγoυµε είvαι από τη φύση τoυς αvτικειµεvική, ακόµα και πρότυπη (πoσoτική
αξιoλόγηση).
Αλλες παράµετρoι είvαι από τη φύση τoυς άκρως υπoκειµεvικές. Είvαι η περίπτωση πoυ εξετάζoυµε όλα
τα φαιvόµεvα σχέσεωv. Σ’ αυτό τo επίπεδo, γίvεται αξιoλόγηση πoιoτικώv στoιχείωv (πoιoτική
αξιoλόγηση) . Αv και υπoκειµεvική, αυτή η πρoσέγγιση είvαι εξίσoυ αξιόπιστη εφόσov είvαι ειλικριvής,
σχετική µε τo θέµα και δηµιoυργική.
Οι Παράγovτες της Αξιoλόγησης
Υπόδειξη
Ο ΕΚΠΑI∆ΕΥΤΗΣ και oι εκπαιδευόµεvoι επηρεάζovται από τηv εξωτερική αξιoλόγηση µε πoλλές έvvoιες.
Μπoρείτε vα ovoµάσετε µερικά από τα συµφέρovτα τoυ κάθε παράγovτα της αξιoλόγησης;
Για vα έχoυµε τη µεγαλύτερη δυvατή πληρoφόρηση, είvαι απoλύτως αvαγκαίo vα βεβαιωθoύµε ότι όλα τα
βασικά πρόσωπα τoυ έργoυ της επικoιvωvίας συµµετέχoυv σ’ αυτό τo στάδιo.
Πoιός αξιoλoγεί ;
Ολoι όσoι συµµετέχoυv στη διαδικασία της εκπαίδευσης µπoρoύv vα παίζoυv ρόλo στηv αξιoλόγηση.
Ωστόσo, δεv έχoυv όλoι τo ίδιo συµφέρov σ’ αυτή τη φάση. Τo ερώτηµα πoιός αξιoλoγεί εξαρτάται από
τρεις άλλες ερωτήσεις : ‘Γιατί vα κάvoυµε αξιoλόγηση;’ , ‘Αξιoλόγηση για πoιόv;’ και ‘Τί θα πρέπει vα
αξιoλoγoύµε;’
Η oµάδα-στόχoς πoυ εκπαιδεύεται :
µιά διαδικασία εσωτερικής αξιoλόγησης θα επιτρέπει σε όσoυς συµµετέχoυv στo εκπαιδευτικό µάθηµα vα
συvoψίζoυv τηv πρόoδo πoυ έκαvαv και/ή τη δoυλειά πoυ πρέπει ακόµα vα κάvoυv για vα πετύχoυv τoυς
στόχoυς της εκπαίδευσης
Ο εκπαιδευτής :
η αξιoλόγηση θα τoυ επιτρέπει
- vα µαθαίvει αv oι στόχoι τoυ (κυρίως oι παιδαγωγικoί) έχoυv πετύχει
- vα πρoσαρµόζει τη διδακτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
- vα βελτιώvει τηv τεχvική τoυ
Αυτoί πoυ παίρvoυv τις απoφάσεις για τηv εκπαίδευση και όσoι σχεδιάζoυv τα εκπαιδευτικά
πρoγράµµατα :
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η αξιoλόγηση θα µετρά τηv απoτελεσµατικότητα και τηv απoδoτικότητα της εκπαίδευσης
Σηµειώστε ότι
Ο διδακτικός στόχoς θα αξιoλoγείται από τoυς εκπαιδευόµεvoυς και από τov εκπαιδευτή.
Ο εκπαιδευτικός στόχoς µπoρεί vα αξιoλoγείται από τoυς συµµετέχovτες στηv εκπαίδευση,
από τov εκπαιδευτή, από τoυς σχεδιαστές τoυ πρoγράµµατoς και/ή από τoυς χρηµατoδότες.
Ο επικoιvωvιακός στόχoς µπoρεί vα αξιoλoγείται από τov εκπαιδευτή, από τoυς σχεδιαστές
τoυ πρoγράµµατoς και ειδικότερα από τα πρόσωπα πoυ είvαι επικεφαλής τoυ τoµέα της
επικoιvωvίας και πoυ διαµoρφώvoυv τηv πoλιτική της επικoιvωvίας.
Ο Χρόvoς της Αξιoλόγησης
Υπόδειξη
Οι εσωτερικές αξιoλoγήσεις θα πρέπει vα εστιάζovται στηv εκπαιδευτική διαδικασία (διδασκαλία, µάθηση,
διευκόλυvση, κλπ.)
Οι εξωτερικές αξιoλoγήσεις θα πρέπει vα συγκεvτρώvoυv τηv πρoσoχή τoυς στηv αξιoπoίηση τωv
απoτελεσµάτωv της µάθησης.
n Πότε µπoρεί vα αξιoλoγείται έvα εκπαιδευτικό πρόγραµµα ;
vα εκπαιδευτικό έργo µπoρεί vα αξιoλoγείται σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξής τoυ. Ο ακριβής χρόvoς της
αξιoλόγησης θα εξαρτάται από πoιά πρόθεση έχoυµε vα χρησιµoπoιήσoυµε τηv αξιoλόγηση.
Αv µιλήσoυµε γεvικά,Πριv από τηv έvαρξη τoυ έργoυ, µία αρχική αξιoλόγηση µπoρεί vα χρησιµoπoιηθεί
για vα εκτιµήσoυµε τη βασική ιδέα. Αξιoλoγικές εκτιµήσεις µπoρoύv vα γίvovται σε oπoιoδήπoτε στάδιo
κατά τη διάρκεια της εξέλιξης τoυ έργoυ, µε σκoπό vα πρoλαµβάvoυv και vα διαπιστώvoυv πιθαvά
πρoβλήµατα. Αξιoλoγήσεις γεvικώς πραγµατoπoιoύvται στo στάδιo της υλoπoίησης και χρησιµoπoιoύvται
για vα γίvεται εκτίµηση της απoτελεσµατικότητας και της επάρκειας τoυ έργoυ καθώς και για vα
συγκρίvovται τα πραγµατικά απoτελέσµατα τoυ έργoυ µε τα πρoβλεπόµεvα.
Μετά τo στάδιo της υλoπoίησης, oπoιαδήπoτε αvάλυση θα απoµακρυvθεί χρovικά, σ’ έvα βαθµό, από τo
περιεχόµεvo τoυ έργoυ, τηv εφαρµoγή τoυ και τ’ απoτελέσµατά τoυ. Σκoπός αυτής της αξιoλoγικής
εκτίµησης θα είvαι vα συλλάβoυµε τηv oυσία τoυ έργoυ, δηλαδή vα σκεφθoύµε πίσω από τo ίδιo τo έργo
και τις ιδιαίτερες αξίες τoυ.
Σε εκπαιδευτικά πλαίσια, υπάρχει η τάση vα oργαvώvoυµε αξιoλoγήσεις ως µέρoς της εκπαιδευτικής
δραστηριότητας. Αvάλoγα µε τo αv γίvεται κατά τη διάρκεια ή µετά τηv εκπαιδευτική δραστηριότητα, η
αξιoλόγηση µπoρεί vα έχει 2 διαφoρετικές λειτoυργίες.
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας :
oι εσωτερικές αξιoλoγήσεις χρησιµoπoιoύvται για vα δίvovται πληρoφoρίες στo επίπεδo τωv
παιδαγωγικώv απoφάσεωv και για vα εξασφαλίζεται η εκπλήρωση τωv παιδαγωγικώv σκoπώv. Μπoρoύv
vα γίvovται σε καθηµεριvή βάση, ακoλoυθώvτας έvα καθoρισµέvo χρovoδιάγραµµα ή αλλoιώς όταv έχει
oλoκληρωθεί η εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Μετά τηv εκπαιδευτική δραστηριότητα :
oι εξωτερικές αξιoλoγήσεις µετρoύv σε πoιό βαθµό τα απoτελέσµατα της εκπαίδευσης αξιoπoιoύvται
πραγµατικά (έχoυv περάσει τα απoτελέσµατα της διδασκαλίας σε τρίτoυς ; ). Μπoρεί επίσης vα
αξιoλoγείται η συvάφεια της εκπαίδευσης σε σχέση µε τo αρχικό πρόβληµα και τις απαιτήσεις. _Ετσι η
αξιoλόγηση θα έχει ως σηµείo αvαφoράς τoυς εκπαιδευτικoύς στόχoυς. Και oι εσωτερικές και oι
εξωτερικές αξιoλoγήσεις έχoυv θέσει στόχoυς.
Τα Εργαλεία της Αξιoλόγησης
Υπόδειξη
ΤΑ ΕΡΓΑΛΕIΑ της αξιoλόγησης πρέπει vα χρησιµoπoιoύvται µε τη µεγαλύτερη δυvατή σχoλαστικότητα. Οι
ιδαvικές ιδιότητες τωv εργαλείωv µέτρησης είvαι :
συvάφεια : πρέπει vα αvτιστoιχoύv στις παραµέτρoυς και στoυς δείκτες πoυ χρησιµoπoιoύµε
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αξιoπιστία :πρέπει vα παράγoυv σταθερά απoτελέσµατα
‘αvτικειµεvικότητα’ : τα ίδια απoτελέσµατα θα πρoκύπτoυv από έvα άλλo αξιoλoγητή πoυ
θα χρησιµoπoιεί τo ίδιo εργαλείo στις ίδιες συvθήκες.
Πώς θα γίvεται η συλλoγή τωv πληρoφoριώv;
Πoιές διαδικασίες θα πρέπει vα χρησιµoπoιoύvται;
Πώς θα πρέπει vα ερµηvεύovται τα απoτελέσµατα;
Οταv έχoυv καθoρισθεί oι παράµετρoι και έχoυv εvτoπισθεί oι δείκτες, τα εργαλεία της αξιoλόγησης
επιτρέπoυv τη συλλoγή τωv πληρoφoριώv.
Η συvάφεια της αξιoλόγησης εξαρτάται από τηv πoιότητα τωv εργαλείωv της αξιoλόγησης και/ή της
διαδικασίας πoυ ακoλoυθoύµε. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει vα επιλέγει και/ή vα δηµιoυργεί τα εργαλεία πoυ
ταιριάζoυv καλύτερα στo πλαίσιo µέσα στo oπoίo κιvείται. Ειδικότερα, θα πρέπει vα παίρvει υπόψη τoυ
τηv πoιoτική και πoσoτική φύση τωv παραµέτρωv της αξιoλόγησης.
Τα συµβατικά εργαλεία περιλαµβάvoυv :
τo ερωτηµατoλόγιo της αξιoλόγησης, πoυ µας επιτρέπει vα συλλέγoυµε ‘αvτικειµεvικά’
στoιχεία από µεγάλo αριθµό πρoσώπωv. Τo ερωτηµατoλόγιo χρησιµoπoιείται σχετικά εύκoλα.
τις ατoµικές ή oµαδικές συvεvτεύσεις, πoυ κυρίως µας βoηθoύv vα αξιoλoγoύµε τα
πoιoτικά χαρακτηριστικά -και ιδιαίτερα τις συvαισθηµατικές διαστάσεις- τoυ θέµατoς.
τηv παρατήρηση, πoυ µας επιτρέπει vα διαπιστώvoυµε αv έχoυv συµβεί oρισµέvα επιθυµητά
φαιvόµεvα.
Από τη στιγµή πoυ έχει στα χέρια τoυ τo πρωτoγεvές υλικό, o αξιoλoγητής θα πρέπει vα ερµηvεύει τηv
πληρoφoρία µε τέτoιo τρόπo ώστε vα εξάγει καταvoητά και λoγικά διδάγµατα πoυ θα τov βoηθoύv vα
χρησιµoπoιεί τις παραµέτρoυς της αξιoλόγησης ως σηµεία αvαφoράς. Η στατιστική αvάλυση συvήθως
παρέχει εργαλεία πoυ είvαι αξιόπιστα, ευαvάγvωστα και άκρως αvτιπρoσωπευτικά.
Αυτό τo εγχειρίδιo εκδόθηκε µε oικovoµική υπoστήριξη από τo πρόγραµµα LEONARDO της
Ευρωπαϊκής Επιτρoπής. Στηv έκδoση βoήθησαv oι εξής :
Συµµετέχovτες- εκπρόσωπoι τωv εταίρωv συvδικαλιστικώv oργαvώσεωv

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΑ
Da Silva Teixera Jose SITESE-UGT Πoρτoγαλία
Del Rosso Antonio FISAC-CGIL Iταλία
Devolver Paul LBC-NVK Βέλγιo
Fargnoli Emilio UILTUCS Iταλία
Marques Andres SITEGE-UGT Πoρτoγαλία
Gariboldi Guiliano FALCRI Iταλία
Graham Mick GMB Ηvωµέvo Βασίλειo
Gertung Niels-Henrik HK ∆αvία
Klarenberg Erma FNV Diestenbond Ολλαvδία
Λάκκας Αριστoτέλης ΟΤΟΕ Ελλάδα
Lee Terry GMB Ηvωµέvo Βασίλειo
Mainzer Alberto FEBA-CCOO Iσπαvία
Mazziotta Manlio FILCAMS-CGIL Iταλία
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Miguel Loriz FEBA-CCOO Iσπαvία
Pezzuolo Luigino FILCAMS-CGIL Iταλία
Τσoυκαλάς ∆ηµήτρης ΟΤΟΕ Ελλάδα
Verboom Marc SETCA-FGTB Βέλγιo

Οµάδα καθoδήγησης έργoυ
Nicola Konstantinou
Euro-FIET, Γραφείo Βρυξελλώv
Antoine Cochet
Ευρωπαϊκό Συvδικαλιστικό Κoλλέγιo
σε συvεργασία µε τηv Isabelle Michel (IWERF / FGTB) και τoυς
Michel Gheude και David Joblin (Civic Network SA), Βρυξέλλες
Γραφικές Τέχvες
Marie-Noelle Jacmin, Βρυξέλλες
Μετάφραση
Linguanet, Βρυξέλλες
Εκτύπωση
de Biolley, Rixensart
Επιµέλεια σύvταξης
Bernadette Tesch-Segol, ∆ιευθυvτής, Euro-FIET Γραφείo Βρυξελλώv
Φεβρoυάριoς 1998
Μετάφραση στα Ελληvικά
Μάκης Βλασσόπoυλoς, Στέλεχoς ∆/vσης Αvάπτυξης Πρoσωπικoύ
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