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AΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Αντρέας Παπούλας

Πρόεδρος ΕΟΚ
Αγαπητά Μέλη,

Το νέο δελτίο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου με τίτλο 
«Σύγχρονοι εκπαιδευτικοί προβληματισμοί»

είναι η συνέχεια των Δελτίων του Ε.Ο.Κ. όπου η κάθε έκδοση είχε και ένα θεματικό 
άξονα. 

Τώρα ο Ε.Ο.Κ. προχώρησε στη διαφοροποίηση του περιεχομένου και κατά συνέπεια 
του τίτλου των δελτίων του. Η έκδοση των δύο δελτίων θα συνεχιστεί με το πρώτο 
δελτίο να εκδίδεται τέλος Σεπτεμβρίου και το δεύτερο να εκδίδεται τέλος Μαρτίου.

Καλούνται τα  μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν με άρθρο τους, όπως το αποστέλλουν μέχρι τις 20 Αυγούστου για 
το πρώτο δελτίο και μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου για το δεύτερο δελτίο. Ο τρόπος 
υποβολής των άρθρων, η έκταση και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι αναρτημένα 
στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.eokcy.org

Από το δελτίο αυτό εγκαινιάζουμε μία καινοτομία. Τα δελτία θα αποστέλλονται 
στα μέλη μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ αντίτυπα σε έντυπη μορφή θα 
διατίθενται σε όσα μέλη παρευρεθούν στα συνέδρια του Ομίλου.  

Σας ευχόμαστε μία καλή και παραγωγική σχολική χρονιά.
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Αντρέας Παπούλας

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης, Γιάννης Ιωάννου

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ
Δρ. Ανδρέας Σ. Στυλιανού

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ
Μαρία ΚαδιανάκηΠ
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Ι. Εισαγωγικά:
Σήμερα είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τη 

σημασία που έχει η συστηματική και αποτελεσματική 
διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας. Αν ληφθούν, 
μάλιστα, υπόψη οι νέες συνθήκες που διαμορφώνουν 
την κοινωνική πραγματικότητα, θα κατανοηθεί ότι το 
Γλωσσικό Μάθημα αναλαμβάνει ρόλο πρωτοποριακό: 
να συμβάλει ώστε το δημόσιο σχολείο να αποτελέσει ένα 
επικοινωνιακό περιβάλλον που θα δίνει τον πρώτο λόγο 
στη δημιουργικότητα και τον εκφραστικό δυναμισμό των 
παιδιών και των εφήβων, ενδυναμωμένο από τη γνώση 
των διαφόρων στρατηγικών και την επιλογή κάθε φορά 
των καταλληλότερων επικοινωνιακά. 
ΙΙ. Η Πραγματικότητα

Επίσημη Γλώσσα στο δημόσιο σχολείο είναι η Κοινή 
Νεοελληνική, η οποία διδάσκεται συστηματικά και 
ποσοτικά αναβαθμισμένα μέσα από το Νέο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα, ενώ η κυπριακή διάλεκτος, ο θησαυρός 
αυτός του πολιτισμού μας, ο οποίος αποτελεί τον πρώτο 
γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας των μαθητών και 
μαθητριών μας, αξιοποιείται, με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση της Κοινής Νεοελληνικής και τη σύνδεσή της 
με την Αρχαία Ελληνική. 

Η διαφύλαξη της Ελληνικής Γλώσσας, σήμερα, είναι 
ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη στην Κύπρο, λόγω της 
βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης, πολιτικής, κοινωνικής, 
ηθικής, οικονομικής, κρίσης οφειλόμενης όχι μόνο σε 
διαφθορά, αλλά και σε σοβαρό έλλειμα ανθρωπιστικής 
παιδείας. Η επιβίωση της Ελληνικής Γλώσσας στο νησί 
μας συντέλεσε στη διατήρηση των στενών δεσμών με 
τον μητροπολιτικό ελληνισμό και αποτελεί χρέος η 
αναβάθμιση της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας στη 
διαχρονία της σε καιρούς δύσκολους και πονηρούς.
III. Η Πολιτική του Υπουργείου Παιδείας και 
Πολιτισμού

Οι στόχοι που προβάλλουν οι Οδηγίες από το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Οκτώβριος 
2013, Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στο 
Δημόσιο Σχολείο), καθώς και η δημιουργία του πυρήνα 
των Αναλυτικών Προγραμμάτων, με την εισαγωγή 
των Δεικτών Επιτυχίας και Επάρκειας στη μαθησιακή 
διαδικασία τη σχολική χρονιά 2015 -16 στο Γυμνάσιο και 
από τη φετινή σχολική χρονιά στην Α΄ και Β΄ στο Λύκειο, 
επιφέρουν ορισμένες βασικές αλλαγές-καινοτομίες στη 
διδασκαλία της Γλώσσας, με βασικό σκοπό τόσο την 
κατάκτηση, κατανόηση και άριστη χρήση της, όσο και τον 
γραμματισμό σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις 
επικοινωνίας. Τέτοιες αλλαγές αφορούν στην έμφαση 
στον φυσικό και γραπτό λόγο σ’ όλες τις φάσεις της 
γλωσσικής διδασκαλίας, στην ολιστική προσέγγιση των 
διαφόρων τομέων της γλωσσικής διδασκαλίας (από την 
ακρόαση και την ομιλία έως την ανάγνωση και τη γραφή) 
κ.ά.. Έτσι, αποκαλύπτεται μία ευαισθησία και για τη 
γλωσσική ετερότητα με την αναφορά σε γεωγραφικές και 
κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες, ενώ τονίζεται η ανάγκη 
εισαγωγής ποικίλων δραστηριοτήτων στη διδασκαλία και 
την αξιολόγηση, όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, 

οι συνθετικές εργασίες, η εξατομικευμένη διδασκαλία, η 
αυτοαξιολόγηση κ.λπ. (Αγγελάκος 2004).

Βασική αρχή, επίσης, συνιστά ο ολιστικός χαρακτήρας 
της επικοινωνιακής διδασκαλίας, καθώς οι μαθητές 
εμπλέκονται σε παραγωγικές και προσληπτικές 
διαδικασίες, πολλές από τις οποίες εκδηλώνονται 
ταυτόχρονα και όχι απομονωμένες η μία από την άλλη. 
Έμφαση δίνεται τόσο στις δραστηριότητες και στην 
καλλιέργεια δεξιοτήτων όσο και στη μορφή και στις 
λειτουργίες και όχι μόνο σε ένα από αυτά τα στοιχεία. Η 
επικοινωνιακή διδασκαλία της Γλώσσας αναδεικνύεται με 
την αποδοχή του ότι η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται 
ως κοινωνική συμπεριφορά και ότι η σχολική τάξη 
προσλαμβάνεται ως δεδομένο κοινωνικό περιβάλλον. 
Μέσα σ’ αυτό το σχολικό κοινωνικό περιβάλλον η 
γλώσσα διδάσκεται συστηματικά και, την ίδια στιγμή, 
χρησιμοποιείται για τη διαμόρφωση των συνθηκών 
επιτέλεσης του μαθήματος. Στον χώρο της σχολικής 
τάξης, επομένως, συντελείται η επέκταση-επαύξηση των 
δυνατοτήτων για επικοινωνιακή αλληλεπίδραση.

Η αξιοποίηση του λεξιλογίου στη διδακτική πράξη είναι, 
ασφαλώς, μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις και 
αποτελεί κομβικό σημείο στη διδασκαλία του γλωσσικού 
μαθήματος. Αυτό γίνεται πιο σαφές, αν λάβουμε υπόψη 
μας ότι το λεξιλόγιο κατακτιέται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής του ανθρώπου, άρα το σχολείο οφείλει να θέσει τις 
βάσεις, να μάθει στον μαθητή τις δομές πάνω στις οποίες 
θα στηριχτεί ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Σε αυτό το 
κεφάλαιο μπορεί να ελεγχθεί και αξιολογηθεί πόσο καλά 
κατέχει ένας μαθητής το σχετικό με το θέμα λεξιλόγιο και 
τους σημασιολογικούς μηχανισμούς της γλώσσας του.

Ο/Η διδάσκων/ουσα οφείλει να επιδιώκει οι μαθητές 
να μάθουν τον μηχανισμό με τον οποίο σχηματίζονται 
οι λέξεις μέσα από την αναζήτηση σε κείμενα, σε λεξικά 
αλλά και μέσα από το γλωσσικό τους αίσθημα και να 
καταλάβουν ποιες είναι οι λειτουργίες των λέξεων. 
Είναι σημαντικό να τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν 
τη γλώσσα, ακόμα κι αν παραβιάζουν τους κανόνες, 
έτσι ώστε να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργία της. 
Μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα είναι μέσο όχι αυτοσκοπός. 
Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι η παραγωγή λόγου 
και η καλλιέργεια του λεξιλογίου δεν είναι αντικείμενο 
μόνο των γλωσσικών μαθημάτων, αλλά οποιουδήποτε 
μαθήματος μια και όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
εκφράζονται με τη γλώσσα.

Για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας 
του μαθητή, λαμβάνονται υπόψη όλοι οι τομείς 
του λόγου. Αξιολογείται δηλαδή τόσο η ικανότητά 
του να παράγει ως πομπός λόγο, προφορικό ή 
γραπτό, όσο και η ικανότητά του να προσλαμβάνει 
ως δέκτης προφορικό ή γραπτό λόγο. Τονίζεται, 
ακόμα, ότι η αξιολόγηση στο Γλωσσικό Μάθημα 
βασίζεται στις ίδιες αρχές με τη διδασκαλία, δρα 
συμπληρωματικά προς αυτή, προϋποθέτει τη 
συνεργασία ανάμεσα σε μαθητή και καθηγητή 
και στους μαθητές μεταξύ τους, και έχει ως τελικό 
στόχο την αυτοαξιολόγηση του/της μαθητή/τριας 
και τη βελτίωση της γλωσσικής του/της έκφρασης.

ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δρ. Ειρήνη Ροδοσθένους 
ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων
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Εισαγωγή
Η νοημοσύνη και η λογική που διαθέτει ο άνθρωπος 

δεν είναι αρκετά για να αγωνιστεί στη ζωή, αν δεν 
καλλιεργήσει και την κριτική του σκέψη. Κριτική σκέψη 
ονομάζεται η διανοητική ικανότητα του ανθρώπου, 
η λειτουργία της οποίας του επιτρέπει να κρίνει κάθε 
πληροφορία που του προσφέρεται ως προς την αλήθεια, 
τη γνησιότητα και την ορθότητα ή το αντίθετο. Ένας 
πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος δεν μπορεί να δέχεται 
κάθε πληροφορία και να την αποδέχεται χωρίς μία λογική 
επεξεργασία και κριτική. Δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μας 
κατά την οποία δεν κρίνουμε πρόσωπα, ιδέες, αντικείμενα, 
καταστάσεις, γεγονότα. Κρίνουμε το παρελθόν και το 
παρόν και διερωτόμαστε για το μέλλον.

Ο άνθρωπος που δέχεται χωρίς κριτική σκέψη 
πληροφορίες, θεωρίες και καταστάσεις, γίνεται συνήθως 
θύμα και παγιδεύεται από αυτές στη ζωή του. Μόνον 
όποιος κρίνει και δέχεται με σχετική επιφύλαξη και 
κριτική διάθεση κάθε τι το νέο, κάθε ιδέα, πρόταση, 
άποψη, πληροφορία μπορεί να μείνει αδέσμευτος.

Τί είναι λοιπόν κριτική σκέψη;
«Η κριτική σκέψη, αντίθετα με την απλή σκέψη, 

συνεπάγεται ότι το άτομο έχει την ικανότητα και την 
βούληση να αποστασιοποιηθεί προς στιγμήν από τις 
προσωπικές του πεποιθήσεις, τις κοινωνιογνωστικές του 
προκαταλήψεις και τα συμφέροντά του και να εξετάσει 
τα πραγματικά και λογικά στοιχεία, τα οποία στηρίζουν 
και ερμηνεύουν έννοιες, πληροφορίες, σχέσεις, κρίσεις, 
συλλογισμούς, φαινόμενα, στάσεις και σκόπιμες πράξεις, 
καθώς επίσης να αναζητήσει τις παραδοχές και τις 
συνεπαγωγές κάθε άποψης και τους δυνατούς τρόπους 
θεώρησης των πραγμάτων από διαφορετική σκοπιά», 
(Ματσαγγούρας Ηλίας, 1994).

Η κριτική σκέψη έχει τις ρίζες της τόσο στην κλασική 
παιδεία µε τη θεμελίωση της Λογικής από τον Αριστοτέλη 
και την ανάπτυξη της Ρητορικής από τον Σωκράτη, όσο 
και στην Αναγέννηση και τον ∆ιαφωτισµό. Σήµερα, 
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης, 
γιατί αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα και η αξία τού 
να καλλιεργούνται άνθρωποι ικανοί να διαχειριστούν 
επιτυχώς τις κοινωνικές, τεχνολογικές, οικονομικές, 
πολιτικές και άλλες προκλήσεις της εποχής και να 
προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες και ιδιαιτερότητες σε 
έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσµο.

Ορισμοί και χαρακτηριστικά γνωρίσματα  
της κριτικής σκέψης

Πληθώρα ορισμών της κριτικής σκέψης, των 
στοιχείων της και των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων 

κατακλύζουν τη σχετική εκπαιδευτική βιβλιογραφία των 
τελευταίων σαράντα ετών. Η κριτική σκέψη περιγράφεται 
ως η ικανότητα του ατόμου να ερωτά, να κατανοεί και να 
ελέγχει την αξιοπιστία διατυπωμένων υποθέσεων και 
προτάσεων, να ερμηνεύει, να αξιολογεί, να αιτιολογεί και 
να συλλογιέται. Να διατυπώνει τεκμηριωμένες κρίσεις και 
αποφάσεις και τέλος, να διευκρινίζει, να διατυπώνει και 
να δικαιολογεί θέσεις και απόψεις (Hullfish & Smith, 1961; 
Ennis, 1962; Ruggiero, 1975; Scriven, 1976; Hallet, 1984; 
Kitchener, 1986; Pascarella & Terenzini, 1991; Mines et al., 
1990; Halpern, 1996; Paul & Elder, 2001; Petress, 2004; 
Holyoak & Morrison, 2005).

Τρεις από τις επιφανέστερες διατυπώσεις ορισμών 
της κριτικής σκέψης από διακεκριμένους ερευνητές του 
χώρου είναι η κλασική διατύπωση του Robert Ennis, του 
Matthew Lipman και του Ritchard Paul. Σύμφωνα με τον 
R. Ennis, η «κριτική σκέψη είναι λογική, αναστοχαστική 
σκέψη, που αποσκοπεί στο τι να πιστέψουμε ή τι να 
κάνουμε». Στη συνέχεια, ο ορισμός του M. Lipman 
αναφέρει πως η «κριτική σκέψη είναι επιδέξια, υπεύθυνη 
σκέψη που ευνοεί την ορθή κρίση, επειδή έχει ιδιαίτερα 
καλή διακριτική ικανότητα σε συγκεκριμένο γνωστικό 
συγκείμενο, βασίζεται σε κριτήρια και έχει την ικανότητα 
της αυτορρύθμισης, του επαναπροσδιορισμού και 
της διόρθωσης. Τέλος, ο ορισμός του R. Paul εστιάζει 
περισσότερο στα μεταγνωστικά χαρακτηριστικά της 
κριτικής σκέψης, αφού, σύμφωνα με τον δικό του ορισμό, 
«η κριτική σκέψη είναι σκέψη επάνω στη σκέψη μας, καθ΄ 
όν χρόνο σκεπτόμαστε, προκειμένου να γίνει η σκέψη μας 
καλύτερη».

Οι ορισμοί αυτοί, καίτοι παρουσιάζονται με 
λακωνικότητα, εντούτοις αποτελούν το προϊόν μιας 
μακράς περιόδου έντονου προβληματισμού γύρω από την 
καλύτερη, περιεκτικότερη διατύπωση του τι είναι κριτική 
σκέψη. Κάθε ορισμός είναι μια προσπάθεια διατύπωσης 
της ουσίας των χαρακτηριστικών της κριτικής σκέψης. 
Στη βάση επομένως, των ορισμών αυτών μπορούμε να 
μελετήσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής 
σκέψης που είναι ο αναστοχασμός, οι κανόνες, η 
αυθεντικότητα, και η λογικότητα (S. Brookfield, 2011).

Η κριτική σκέψη είναι αναστοχαστική
Η Κριτική σκέψη διαφέρει από την απλή σκέψη στο ότι 

έχει μεταγνωστικό χαρακτήρα, δηλαδή περιλαμβάνει τη 
σκέψη πάνω στη σκέψη. Για παράδειγμα, εάν το αντικείμενο 
της μελέτης μου είναι η έννοια της «συμμόρφωσης» στις 
κοινωνικές επιστήμες, προτού αρχίσω να μελετώ το 
θέμα είναι πολύ πιθανόν να έχω ήδη απόψεις σχετικά 
με τη συμμόρφωση: τι είναι, πόσο διαδεδομένη είναι, τι 
επηρεάζει τους ανθρώπους να συμμορφώνονται ή όχι. 
Έχω τις απόψεις αυτές έστω και εάν δεν έχω σαφώς 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Τι είναι, ποια τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της και ποια η σημασία της στο 

σύγχρονο κόσμο και την εκπαίδευση
Δρ. Κυπριανός Δ. Λούης 

Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης

Γιάννης Ιωάννου 
Β.Δ. , Γραφείο Προγραμματισμού Δ.Μ.Ε.
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αποκρυσταλλωμένη άποψη για τα θέματα αυτά. Κάθε 
διαφορετική άποψη είναι προϊόν μιας σκέψης αλλά όχι 
κατ΄ ανάγκην μιας κριτικής σκέψης. Η κριτική σκέψη 
ξεκινά τη στιγμή που αρχίζω να αναστοχάζομαι και να 
υποβάλλω στον εαυτό μου ερωτήσεις όπως: Γιατί έχω 
αυτές τις απόψεις σχετικά με τη συμμόρφωση; Δεδομένου 
ότι οι απόψεις μου για το θέμα αποτελούν ουσιαστικά 
συμπεράσματα στα οποία έχω καταλήξει, σε ποια στοιχεία 
βασίζονται τα συμπεράσματα αυτά; Πώς άλλοι άνθρωποι 
αντιλαμβάνονται τη συμμόρφωση; Σε ποια στοιχεία 
βασίζεται η δική τους αντίληψη; Πώς μπορώ να ξέρω ποια 
άποψη είναι πιο ακριβής, η δική τους ή η δική μου;

Η κριτική σκέψη αφορά σε κριτήρια
Τα στοιχεία στα οποία βασίζεται η σκέψη μου δεν 

αποτελούν από μόνα τους το εχέγγυο σε μια κριτική 
σκέψη. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει την επιμέτρηση 
της σκέψης μου στη βάση κριτηρίων. Μπορώ να σκεφτώ 
για κάτι με ορθό ή λανθασμένο τρόπο. Μπορώ να 
χρησιμοποιήσω ενδείξεις, μαρτυρικό υλικό και αποδείξεις 
που είναι σχετικές με ένα θέμα, άσχετες ή κάπου 
στο ενδιάμεσο. Όταν διαλογίζομαι και προσπαθώ να 
κατανοήσω ένα θέμα το οποίο μελετώ, μπορώ να το κάνω 
σε ένα επιφανειακό επίπεδο ή μπορώ να προσπαθήσω να 
κατανοήσω το θέμα σε βάθος, προσπαθώντας να φτάσω 
στην καρδιά του θέματος.

Η ακρίβεια, η συνάφεια και το βάθος είναι 
παραδείγματα κριτηρίων. Άλλωστε η λέξεις «κριτική» 
και «κριτήριο» προέρχονται από την ίδια ρίζα που είναι η 
κρίση. Η σκέψη για να είναι κριτική οφείλει να προβαίνει 
σε κρίσεις που πληρούν τα κριτήρια της λογικής.

Η κριτική σκέψη είναι αυθεντική
Η κριτική σκέψη αναφέρεται ουσιαστικά, σε αυθεντικά, 

ανοικτού τύπου, πραγματικά προβλήματα και ιδιαίτερα 
αφορά στην ορθοκρισία πάνω στα προβλήματα αυτά. 
Οι γρίφοι, τα πάζλς και τα κλειστού τύπου προβλήματα 
μπορούν, υπό περιστάσεις, να βοηθήσουν στην κατανόηση 
και στην εμπέδωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Αλλά 
ακόμη και αυτές οι δεξιότητες μπορούν πραγματικά να 
βοηθήσουν τον μαθητή μόνο αν συνειδητά μεταφέρονται 
σε συγκείμενα της πραγματικής ζωής. Για παράδειγμα, η 
καλλιέργεια δεξιοτήτων στην αποκάλυψη του δολοφόνου 
σε αστυνομικά μυθιστορήματα δεν μπορεί να αποτελεί 
μια καλή προγύμναση για τις δεξιότητες ενός μελλοντικού 
ποινικού ανακριτή. Στα αστυνομικά μυθιστορήματα 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη λύση του μυστηρίου 
παρέχονται από τον συγγραφέα, ο δολοφόνος είναι 
ένας από τους χαρακτήρες του έργου, του οποίου την 
ταυτότητα γνωρίζει ήδη ο συγγραφέας. Τίποτα από αυτά 
δεν αποτελούν παράγοντες στο πλαίσιο μιας ποινικής 
έρευνας.

Τα πραγματικά προβλήματα είναι συχνά πολύ πιο 
μπερδεμένα, παρουσιάζουν πολλές εκκρεμότητες, 
καθώς επίσης και πολλές ασάφειες. Η αποσαφήνιση και 
αναδιαμόρφωσή τους είναι έργο της κριτικής σκέψης. 
Τις περισσότερες φορές δεν έχουν μοναδική ορθή 
απάντηση και οι λανθασμένες εκτιμήσεις έχουν συχνά 
καταστροφικές συνέπειες.

Η κριτική σκέψη είναι λογική σκέψη

Σε πραγματικές συνθήκες τα δεδομένα των 

προβλημάτων, πολλές φορές, δεν ευνοούν τον απαγωγικό 
ή παραγωγικό συλλογισμό, ώστε να εξασφαλίζεται, 
με μαθηματική, Αριστοτελική ακρίβεια η αλήθεια 
των συμπερασμάτων. Και αν ακόμα εξασφαλίζονται 
οι συνθήκες εφαρμογής των κανόνων της λογικής 
συμπερασματολογίας, ο κριτικά σκεπτόμενος άνθρωπος 
θα πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες με ευαισθησία στο 
περιεχόμενο, τους στόχους και τις πραγματικότητες του 
προβλήματος. Για παράδειγμα, συγκρίνετε, κατ΄ αναλογία, 
την κριτική σκέψη με το οδήγημα ενός αυτοκινήτου. 
Υπάρχουν κανόνες για την ορθή οδήγηση, αλλά ο 
οδηγός που απλά ακολουθεί τους κανόνες δεν μπορεί 
να χαρακτηριστεί ως καλός οδηγός. Ο καλός οδηγός 
ακολουθεί τους κανόνες με περίσκεψη. Τι θα πει αυτό; 
Θα πει, για παράδειγμα, πως οδηγός που εισέρχεται σε 
αυτοκινητόδρομο στην προσπάθειά του να επιτρέψει την 
ομαλή κίνηση της κυκλοφορίας και να μειώσει τον κίνδυνο 
σύγκρουσης ανάμεσα στα αυτοκίνητα που κινούνται στις 
λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτά που κινούνται 
πιο αργά, θα πρέπει πέρα από τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας να λάβει υπόψη και μια σειρά από άλλους 
παράγοντες όπως, οι καιρικές συνθήκες, η ορατότητα του 
δρόμου και άλλα πιθανά εμπόδια.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, επίσης, η αξιολόγηση των 
κανόνων. Ο μόνος τρόπος στο να αποφασίσουμε την 
εφαρμογή ενός κανόνα ή όχι είναι το να επικαλεστούμε την 
ευθυκρισία μας στην επιλογή των κατάλληλων κανόνων 
που οδηγούν σε λογικά αποτελέσματα. Τέλος, η κριτική 
σκέψη είναι τουλάχιστον, εν μέρει, αυτορρυθμιζόμενη 
και επαναπροσδιοριζόμενη, αφού αποτελεί τον ανώτατο 
κριτή στη διαδικασία της ευθυκρισίας. 

Η σημασία της κριτικής σκέψης
Η κριτική σκέψη είναι χαρακτηριστικό όλων των 

ελεύθερα σκεπτόμενων ανθρώπων. Και ενώ αυτή είναι 
τόσο σημαντική, σπάνια γίνεται σοβαρή προσπάθεια να 
την αποκτήσουν όλοι οι μαθητές μας.

Είναι αλήθεια ότι η ικανότητα της κριτικής σκέψης είναι 
και θέμα νοημοσύνης, αλλά και καλλιέργειας. Στο σχολείο 
γίνεται μια προγύμναση για την απόκτηση κριτικής 
σκέψης. Η κριτική σκέψη είναι χαρακτηριστικό όλων των 
ελεύθερα σκεπτόμενων, και το σχολείο, το οποίο είναι 
εργαστήρι που ετοιμάζει ελεύθερα σκεπτόμενους πολίτες, 
έχει χρέος να καλλιεργήσει και την κριτική ικανότητα των 
μαθητών. 

Η κριτική σκέψη διακρίνει την αλήθεια από την 
αληθοφάνεια. Ο κριτικά σκεπτόμενος θέτει ερωτήματα 
για τα οποία απαιτεί λογικές απαντήσεις. Αναζητεί 
τα πιθανά ενδεχόμενα, ερευνά, συγκρίνει, διακρίνει, 
προκρίνει, επιλέγει και τελικά εξάγει τα συμπεράσματά 
του. Τελικός σκοπός είναι η εύρεση της αλήθειας, της 
γνησιότητας. Απαιτεί για καθετί μια λογική τεκμηρίωση, 
η οποία είναι σε θέση να απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων 
με σαφήνεια και ακρίβεια, χωρίς κενά, διφορούμενα και 
υπονοούμενα. Η κριτική σκέψη και ικανότητα είναι το 
κλειδί και η προϋπόθεση για την εξέλιξη σε όλους τους 
τομείς της ζωής. Επιστήμη, Τέχνη, Τεχνική, Λογοτεχνία, 
καθημερινή πρακτική δεν μπορούν να προαχθούν χωρίς 
την κριτική ικανότητα και σκέψη.

Ο άνθρωπος που έχει κριτική σκέψη κάνει ένα βήμα 
πιο πέρα απ’ ό,τι έχει, βλέπει, ακούει, του προτείνουν. Δεν 
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σταματά στα φαινόμενα και στα γνωστά. Η ίδια η ζωή 
απαιτεί την κριτική σκέψη και την αναζήτηση διαφόρων 
εκδοχών στις αποφάσεις που παίρνουμε και στις επιλογές 
που κάνουμε. Χωρίς να το γνωρίζουμε και χωρίς να το 
συνειδητοποιούμε σε κάθε στιγμή αποφασίζουμε για 
κάτι. Αποφασίζουμε αν θα κάνουμε αυτό ή εκείνο, ποιο 
θα προτιμήσουμε και τι θα παραλείψουμε. Συγκρίνουμε 
αγαθά, τιμές, ποιότητες, ιδέες, πρόσωπα, κρίνουμε και 
συγκρίνουμε τα πάντα. Μόνον με την κριτική ικανότητα 
μπορούμε να προάγουμε τη γνώση και την έρευνα και 
γενικά τον πολιτισμό. Καθημερινά μαθαίνομε για τον 
πολιτισμό και τον τρόπο ζωής φυλών και λαών και μας 
εντυπωσιάζει η διαφορετική αντιμετώπιση της ζωής. 
Όμως, η πολιτιστική κατάσταση και νοοτροπία των 
διαφόρων λαών μάς υποχρεώνει να λαμβάνουμε υπόψη 
μας τις ιδιαιτερότητες ως προς τον τρόπο σκέψης και 
δράσης τους (C. Ellen, G. Susan, S. Gaya and S. Ellen, 1990).

Οι πρώτες εμπειρίες και πληροφορίες που αποκτά 
ο άνθρωπος, βασικά από την οικογένεια, λειτουργούν 
ως διηθητικός μηχανισμός για την αποδοχή ή απόρριψη 
πολλών πληροφοριών. Με την είσοδο στην εφηβική ηλικία 
αρχίζει να ελέγχει ο ίδιος τις πληροφορίες ανάλογα με τον 
κύκλο των φίλων και συνομηλίκων του και τον βαθμό 
επίδρασης που ασκούν επάνω του τα πρόσωπα που τον 
περιβάλλουν. Η αγωγή που δέχεται από την οικογένεια, 
η επιρροή που ασκούν επάνω του οι συνομήλικοι και 
προπαντός οι σχολικές βαθμίδες τις οποίες περνά, είναι 
καθοριστικές δυνάμεις όχι μόνον γνώσης αλλά και 
διαμόρφωσης κριτικής σκέψης.

Μέσα στην ιστορία της ανθρώπινης διανόησης 
διακρίνουμε τους πρωτοπόρους, τα μεγάλα πνεύματα, 
τους μεγάλους διανοητές, οι οποίοι ξεφεύγουν από 
την πεπατημένη οδό και πορεύονται σε νέες περιοχές, 
ανοίγοντας νέα μονοπάτια. Η κριτική θεώρηση των 
πραγμάτων, των γεγονότων και των προσώπων είναι 
η βάση της επιστημονικής γνώσης. Χωρίς την κριτική 
σκέψη δεν μπορεί να πετύχει κανείς κάτι σημαντικό αλλά 
ούτε στην καθημερινή του ζωή είναι αποτελεσματικός. 
Ιδιαίτερα αναγκαία είναι η κριτική σκέψη στους νέους, 
που μπαίνουν στη ζωή γεμάτοι διάθεση για γνώση, 
δημιουργία, πρόοδο και μεγάλα όνειρα. Γι’ αυτό είναι 
ανάγκη να μάθουν ότι η ευπιστία οδηγεί στην πλάνη.

Είναι ανάγκη να υπογραμμισθεί, στο σημείο αυτό, ότι ο 
μαθητής μπορεί και αργότερα να αποκτήσει γνώσεις, όμως 
από τώρα είναι ανάγκη να οπλιστεί με κριτική ικανότητα, 
για την καλύτερη αντιμετώπιση της καθημερινής ζωής και 
να αποφύγει τις παγίδες που του ετοιμάζουν (ναρκωτικά, 
ύποπτες ομάδες) και προπαντός να μη χάσει την 
ελευθερία και την αξιοπρέπειά του.

Πάντοτε ήταν αναγκαία η κριτική σκέψη. Σήμερα, 
όμως, καθίσταται περισσότερο απαραίτητη, αφού κάθε 
στιγμή βομβαρδιζόμαστε από μια πληθώρα πληροφοριών, 
έντυπων και ηλεκτρονικών, οπτικών και ακουστικών, 
όπως βιβλία, περιοδικά, διαφημιστικό υλικό, γιγαντιαίες 
έντυπες και φωτεινές διαφημίσεις, προπαγανδιστικές 
προτάσεις, για συμμετοχή σε Συνέδρια, Σεμινάρια με 
προφανείς και αδιαφανείς σκοπούς και στόχους. Κάθε 
μέρα μάς πλησιάζουν έμποροι ιδεών και υλικών, πλασιέ 
κάθε ειδικότητας, «σωτήρες» και καλοθελητές ποικίλων 
προθέσεων, ομιλητές διαφόρων βημάτων και πάνελ, μας 
προτείνουν «προσφορές» δήθεν μοναδικές, ευκαιρίες 

δελεαστικές και ανεπανάληπτες, προτάσεις για συμμετοχή 
σε άπειρες εκδηλώσεις, γιορτές για «βραβεύσεις», ημέρες 
αφιερωμένες για πραγματικούς ή πλασματικούς σκοπούς, 
προσκλήσεις σε συνεστιάσεις θεμιτές αλλά όχι πάντοτε, 
ένδειξη ενδιαφέροντος για μας ειλικρινούς, αλλά καμιά 
φορά με το αζημίωτο κ.ά. Ποιος μπορεί να είναι σίγουρος 
για τους σκοπούς και τις προθέσεις όλων αυτών; Κανείς! 
Ανάγκη, λοιπόν η αντιμετώπισή τους να γίνεται με κριτικό 
πνεύμα, καλή διάθεση, όμως ποτέ με αφέλεια, με απόλυτη 
εμπιστοσύνη, άκριτα, αφού η εντιμότητα και η αγνή 
πρόθεση δεν είναι χαρακτηριστικό όλων των ανθρώπων, 
ενώ η υστεροβουλία και η σκοπιμότητα, το άμεσο ή έμμεσο 
συμφέρον μπορεί να κρύβονται πίσω από τα ωραία λόγια 
και τις δελεαστικές προτάσεις και τις δήθεν προσφορές.

Η παιδεία της κριτικής σκέψης
Η κριτική σκέψη και γενικά η πνευματική 

δραστηριότητα σχετίζονται σημαντικά με τη βιολογική-
ψυχολογική και κοινωνική ωριμότητα και τη νοημοσύνη 
του ατόμου. Πολλοί άνθρωποι έχουν την ξεχωριστή 
ικανότητα να είναι κριτικοί στη σκέψη τους, όμως το 
σχολείο είναι αυτό που θα οξύνει την ικανότητα αυτή. 
Αλλά και αυτοί που έχουν το φυσικό χάρισμα της κριτικής 
σκέψης γιατί να μη το καλλιεργήσουν;

Η δυνατότητα καλλιέργειας της κριτικής σκέψης και 
η πεποίθηση ότι αυτή µπορεί να διδαχθεί επιβεβαιώνεται 
ερευνητικά. Σήµερα θεωρείται ότι η διδασκαλία της 
κριτικής σκέψης µπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη 
εξειδικευµένων χαρακτηριστικών της σκέψης, όπως είναι 
η καθαρότητα, η σαφήνεια, η ακρίβεια, η συνέπεια, η 
λογικότητα, η εµβάθυνση, η ολοκλήρωση, η αµεροληψία 
και η επάρκεια. Προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτών των 
χαρακτηριστικών της σκέψης είναι η εκτεταµένη εξάσκηση 
και η µακροχρόνια καλλιέργεια ως αποτέλεσµα της 
εκπαίδευσης των µαθητών, ξεκινώντας από τις µικρότερες 
ηλικίες, θέτοντας στόχους και χρησιµοποιώντας µέσα 
κατάλληλα προσαρµοσµένα στην κάθε ηλικία ή οµάδα. 
Όµως, οι ατοµικές και κοινωνικές παράµετροι καθορίζουν 
τον τρόπο µε τον οποίο ο καθένας χρησιµοποιεί ή όχι αυτά 
τα εξειδικευµένα χαρακτηριστικά της σκέψης και συχνά 
συµβάλλουν στην επιλεκτική χρήση τους. ∆ύσκολα οι 
κοινωνίες ή οι οργανωµένες οµάδες αποδέχονται τα µέλη 
τους που αναγνωρίζουν λογικότητα ή αντικειµενικότητα 
ή δικαιοσύνη στα επιχειρήµατα ή τις θέσεις αντιπάλων.

Η σκέψη είναι εργαλείο δύναµης και επικράτησης, 
αλλά η κριτική σκέψη, µπορεί να συµβάλει στην ακύρωση 
της υποκειµενικότητας και την άρση της προκατάληψης. 
Θέλουµε να διαµορφώσουµε µαθητές µε κρίση και 
ανοιχτό µυαλό, δεκτικούς στις προκλήσεις, πρόθυµους 
να αναγνωρίσουν το δικαίωµα των άλλων και συνεπώς 
του εαυτού τους στη διαφορετικότητα, αναζητητές 
και δηµιουργούς του νέου, του πρωτότυπου και του 
καλύτερου, ενήµερους και ώριµους να διαχειριστούν το 
απρόβλεπτο, να δαµάσουν το άγνωστο και να διαβλέψουν 
τα επερχόµενα.

Το παράγωγο της κριτικής σκέψης είναι όχι µόνο η 
διατύπωση µιας κρίσης ή µιας απόφασης, αλλά και η 
παρακολούθηση και η τροποποίησή της µε στόχο τη 
βελτίωση και την ανάπτυξή της. Για να γίνει αυτό απαιτείται 
η συνέργεια µια οµάδας πυρηνικών λειτουργιών, όπως 
η ανάλυση των δεδοµένων, η γνώση και η ερµηνεία των 
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παραµέτρων που συνθέτουν την κατάσταση, η ικανότητα 
λογικού συµπεράσματος, απαλλαγµένου από προσωπικές 
προκαταλήψεις, η επεξήγηση των θέσεων µε σαφήνεια και 
ακρίβεια, η αυστηρή αξιολόγηση των επιµέρους θέσεων ή 
κρίσεων και η αυτορρύθµιση του ατόµου, ώστε να µπορεί 
µε θάρρος και ευελιξία να προσαρµόσει ή να αναθεωρήσει 
αρχικές διατυπώσεις, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η κριτική σκέψη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις 
µεταγνωστικές ικανότητες του ατόµου που του επιτρέπουν 
να αναστοχάζεται, δηλαδή να µπορεί να παρακολουθεί και 
να κρίνει όχι µόνο τη σκέψη και την επιχειρηµατολογία 
των άλλων, αλλά και τη δική του, οδηγώντας έτσι σε 
ολοένα και πιο ώριµη και συνειδητοποιηµένη σκέψη.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών µπορεί να αξιολογηθεί 
µέσα από το τρίπτυχο της οργάνωσης δραστηριοτήτων 
για καλλιέργεια και εξάσκηση, της διδασκαλίας τεχνικών, 
στρατηγικών λύσης προβλήματος και μοντελοποίησης, 
καθώς και της αξιολόγησης της κριτικής σκέψης. 
Συγκεκριµένα αναµένεται οι εκπαιδευτικοί:

(α) Να οργανώνουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων 
µε τρόπο τέτοιο, ώστε να διασφαλίζεται η εµπλοκή των 
µαθητών σε καταστάσεις προβληµατισµού, οι οποίες θα 
προκαλούν το ενδιαφέρον και θα είναι όσο πολύπλοκες 
και ρεαλιστικές ταιριάζει στην κάθε ηλικία ή οµάδα 
παιδιών,

(β) Να ενθαρρύνουν τους µαθητές να διατυπώνουν 
µέσα στην καθηµερινή πρακτική του µαθήµατος κρίσεις 
και αξιολογήσεις, βασιζόµενοι σε επιχειρήµατα µέτρο της 
ποιότητας των οποίων να είναι η σαφήνεια, η συνέπεια, η 
λογικότητα και η αµεροληψία τους και, τέλος,

(γ) Να αναζητούν και να προκαλούν στις αξιολογήσεις 
που κάνουν ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και 
διατύπωση κριτικής επιχειρηµατολογίας απέναντι σε 
θέσεις τρίτων, και απέναντι σε κοινωνικά ή ιστορικά 
γεγονότα.

Η καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, 
ως ενός από τους σημαντικότερους σκοπούς του 
σχολείου, αναπτύσσεται, όταν η απόκτηση της γνώσης 
πραγματώνεται μέσα από (α) τον σχηματισμό εννοιών 
και γενικεύσεων, (β) την κατανόηση των δομών της 
οργανωμένης γνώσης, (γ) την απόκτηση βασικών 
δεξιοτήτων που τελειοποιούν την διαδικαστική 
γνώση και (δ) την ανάπτυξη στρατηγικών επίλυσης 
γνωστικών και ηθικοκοινωνικών προβλημάτων» 
(Η. Ματσαγγούρας, 1994).

Τα μαθηματικά είναι μάθημα που εκ της φύσεως του, 
αφού διέπεται από δομημένες έννοιες και ακολουθεί 
παραγωγικές, αποδεικτικές διαδικασίες, συμβάλλει 
στη διαμόρφωση κριτικού πνεύματος. Όμως και τα 
άλλα μαθήματα, όταν ο εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται 
πραγματικά για τον μαθητή, προσφέρονται για τη 
δημιουργία κριτικής σκέψης. Η Γεωγραφία λ.χ. που μας 
δίνει πληροφορίες για ένα σημείο του πλανήτη, όπως οι 
συντεταγμένες, το κλίμα η σύσταση του εδάφους κ.ά., 
μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του πολιτισμού του 
συγκεκριμένου χώρου σε συνδυασμό με την ιστορία του 
σημείου αυτού. Αλλά και μέσα από το μάθημα της Ιστορίας 
μπορεί να καλλιεργηθεί το κριτικό πνεύμα. Η πληροφορία 
ενός ιστορικού γεγονότος είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον 

χώρο, τον χρόνο, τις κοινωνικές συνθήκες, τη γνώση της 
Τεχνολογίας, τις θρησκευτικές και ιδεολογικές απόψεις, 
την πολιτική κατάσταση κ.λπ., τα οποία, όταν ιδωθούν με 
κριτικό πνεύμα, θα βοηθήσουν στην καλύτερη ερμηνεία 
του γεγονότος και θα δώσουν στον μαθητή την ευκαιρία, 
όχι μόνον να πληροφορηθεί για ένα συγκεκριμένο γεγονός, 
αλλά και να οξύνει την κριτική του ικανότητα. Έτσι θα 
μάθει, για παράδειγμα, ότι όλες οι μονιστικές θεωρίες 
είναι ελλιπείς και ότι όλα σχεδόν τα θέματα απαιτούν 
διαθεματική προσέγγιση και θεώρηση.

Είναι σαφές ότι προϋπόθεση για σωστή οργάνωση, 
διδασκαλία και αξιολόγηση της ικανότητας για 
κριτική σκέψη είναι να γνωρίζουν και να κατανοούν οι 
εκπαιδευτικοί τον τρόπο που σκέφτονται οι µαθητές, 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν στο να αναπτύξουν 
κριτική σκέψη, τι προκαλεί αυτές τις δυσκολίες – αν 
δηλαδή είναι αποτέλεσµα της αναπτυξιακής φάσης στην 
οποία βρίσκονται ή των ατοµικών τους διαφορών – και 
τρόπους υπέρβασης των δυσκολιών. Εξάλλου, βασική 
αρχή για κάθε τέτοια προσπάθεια είναι ότι για να δράσει 
κανείς προς µια κατεύθυνση πρέπει πρώτα να δει και να 
γνωρίσει προς τα πού κατευθύνεται. Αν το ζητούµενο 
είναι η ανάπτυξη κριτικά σκεπτόµενων µαθητών, τότε 
οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τι κάνουν, να 
θέτουν στόχους, να παρακολουθούν την πρόοδο και 
να προσαρµόζουν αναλόγως τα επόµενα βήµατα μέσα 
στο πλαίσιο της διαφοροποίησης στη διδασκαλία και τη 
μάθηση.

Σαφώς δεν υπάρχει συνταγή σωστής διδασκαλίας 
των ανώτερων µορφών σκέψης. Αλλά, αναµένεται ότι οι 
εκπαιδευτικοί πέρα από την οργάνωση, τη διδασκαλία και 
την αξιολόγηση θα είναι ευέλικτοι, θα αναγνωρίζουν και 
θα σέβονται τις ατοµικές διαφορές των µαθητών τους, θα 
είναι θετικοί προς την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης 
και πρωτίστως θα είναι οι ίδιοι πρότυπα κριτικής σκέψης.

Ο εκπαιδευτικός, αναγνωρίζοντας και σεβόμενος τα 
προσωπικά χαρακτηριστικά των μαθητών του, τόσο 
σε ό,τι αφορά τα αδιαφοροποίητα (Χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας, Κοινωνικοοικονομικό Επίπεδο, 
Εθνικότητα, Φύλο), όσο και σε ό,τι αφορά τα εν 
δυνάμει μεταβαλλόμενα (Γνωστικό ή μαθησιακό στυλ, 
Προσδοκίες, Κίνητρα ως προς το διδακτικό αντικείμενο 
ή την εν γένει σχολική ζωή, Μαθησιακή ετοιμότητα, 
Επιμονή) προσπαθεί να ενεργοποιήσει κάθε μαθητή 
ξεχωριστά. Η θεωρία της αυτορρύθμισης (self-regulation) 
είναι το θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να αξιοποιήσει ώστε να αυξήσει τις προσδοκίες 
των μαθητών του βοηθώντας τους:

(α) Να θέτουν συγκεκριμένους, εξατομικευμένους 
επικείμενους στόχους,

(β) Να υιοθετούν στρατηγικές για την επίτευξη των 
στόχων,

(γ) Να παρακολουθούν την απόδοσή τους και να 
εντοπίζουν σημεία προόδου,

(γ) Να μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
τον χρόνο τους,

(δ) Να αξιολογούν και να αναπροσαρμόζουν τις 
μεθόδους τους,

(ε) Να αναζητούν τα αίτια στα αποτελέσματα.



7

Μέσα από το σχήμα αυτό οι μαθητές καταφέρνουν να 
μετατρέπουν τις νοητικές τους ικανότητες σε ακαδημαϊκές 
δεξιότητες και να κατακτούν τον τρόπο του πώς να 
μαθαίνουν, που αποτελεί άλλωστε τον πρωταρχικό στόχο 
κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 Ο καλός εκπαιδευτικός δραστηριοποιεί τους μαθητές 
και τους προτρέπει να εκφράζουν τις ιδέες τους μέσα στην 
τάξη. Είναι φυσικό πολλές από αυτές να χαρακτηρίζονται 
από ανωριμότητα, όμως άλλες μπορεί να είναι αξιόλογες. 
Ο καλός εκπαιδευτικός έχει την ευελιξία να χρησιμοποιεί 
τις απαντήσεις των μαθητών του ως αφορμή για συζήτηση 
και κριτική θεώρηση μέσα στην τάξη. Ο αποτελεσματικός 
εκπαιδευτικός κάνει πολλές και διαβαθμισμένες 
ερωτήσεις, τόσο αποτελέσματος και ανάκλησης γνώσεων 
(product) όσο και διαδικασίας (process),. Επιδιώκει, 
μέσα από τις ερωτήσεις, την καλλιέργεια και εμπέδωση 
μαθησιακού κλίματος, όπου αναγνωρίζεται τόσο η 
κατακόρυφη διάσταση της επικοινωνίας (εκπαιδευτικός 
–μαθητής) όσο και η οριζόντια διάσταση (μαθητής– 
μαθητής). Επιπλέον φροντίζει ώστε οι διάδρομοι αυτοί 
της επικοινωνίας μέσα στο μάθημα να είναι αμφίδρομοι 
(καθηγητή προς μαθητή αλλά και μαθητή προς καθηγητή).

Στο σημείο αυτό είναι ανάγκη να τονισθεί πως η 
συνεργασία μαθητών και Εκπαιδευτικού μπορεί να 
επιτευχθεί μόνον όταν η σχέση του με τους μαθητές 
είναι θετική και το κλίμα κατάλληλο. Ενώ η αποδοχή 
του παιδαγωγού από μέρους των μαθητών του είναι 
πρωταρχικής σημασίας, αντίθετα η ψυχολογική απόρριψή 
του λειτουργεί ως τροχοπέδη και ανασταλτικό στοιχείο 
επικοινωνίας και αναζήτησης της αλήθειας

Καμιά μέθοδος και κανένα διδακτικό μοντέλο δεν 
είναι αποτελεσματικό, χωρίς προηγούμενη συστηματική 
προεργασία από μέρους του διδάσκοντα. Η ύλη που θα 
προσφέρει, ο τρόπος που θα την επεξεργασθεί με τους 
μαθητές του, οι τελικοί σκοποί όλης της διαδικασίας 
προετοιμάζονται με προσοχή ώστε να εμπεδωθεί το νέο 
υλικό και να καταχωρηθεί στη μνήμη των μαθητών αφού 
περάσει από κριτική ανάλυση και επεξεργασία. Καμιά 
συζήτηση για καλλιέργεια κριτικής σκέψης δεν έχει νόημα 
χωρίς την παροχή πρωταρχικά πλούσιου γνωσιολογικού 
υλικού με όλα τα μέσα που διαθέτει η εκπαιδευτική 
οργάνωση και τεχνολογία (σχολικό και εξωσχολικό 
βιβλίο, εικόνες, πίνακες,, διαφάνειες, στατιστικά στοιχεία, 
εποπτικό- ακουστικό υλικό κάθε είδους, πείραμα, 
αρχειακά γραπτά κείμενα, επισκέψεις σε εξειδικευμένους 
χώρους, κ.ά.).

Μετά  τη συλλογή των δεδομένων, την κατηγοριοποίηση, 
την ταξινόμηση και αποθήκευση-καταχώρηση στη μνήμη 
ακολουθεί η ανάκληση και ανάλυση των δεδομένων 
και κυρίως η σύγκριση νεότερων πληροφοριών με τις 
παλαιότερες για συναγωγή συμπερασμάτων και νέα 
αξιολόγηση και μόρφωση στάσης απέναντι στα διάφορα 
θέματα. «Βασικά στοιχεία για την καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης είναι η ανάλυση, η σύγκριση, η αφαίρεση, 
η γενίκευση και η σύνθεση».

Για να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, 
να τα αντιπαραβάλουμε και να εξετάσουμε κάθε εκδοχή, 
πτυχή, άποψη, θέση, ενδεχόμενο είναι ανάγκη να τα 
γνωρίσουμε, να τα μελετήσουμε, να τα εξετάσουμε με 
κάθε λεπτομέρεια. Το γεγονός ότι είμαστε ανοιχτοί και 

έτοιμοι χωρίς προκαταλήψεις να δεχθούμε καθετί νέο, δεν 
σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από την προσεκτική μελέτη 
και έρευνα. Αντίθετα μάλιστα μας υποχρεώνει σε ενδελεχή 
εξέταση, συλλογή, δηλαδή, κάθε σχετικής πληροφορίας 
που έχει σχέση με το θέμα.

Το πνεύμα της εποχής σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα 
όσο και σε ιστορικά δεν μπορεί να αγνοείται σε καμιά 
περίπτωση. Ποτέ δεν θα είναι ορθή η ερμηνεία και η 
κατανόηση μίας ανθρώπινης δραστηριότητας χωρίς την 
γνώση της επικρατούσας νοοτροπίας. Θέματα Επιστήμης, 
διοίκησης, πολιτικής, ηθών-εθίμων, κοινωνικών 
συγκρούσεων, ανθρώπινων σχέσεων, οικογενειακής, 
οικονομικής και θρησκευτικής ζωής κ.ά. μένουν ανεξήγητα 
χωρίς την εξέτασή τους σε συνδυασμό με τα ιδεολογικά, 
θρησκευτικά και φιλοσοφικά ρεύματα της συγκεκριμένης 
εποχής. Συμπεριφορές και στάσεις ζωής των ανθρώπων 
μίας χρονικής περιόδου ή μίας περιοχής φαίνονται σε 
άλλους ανθρώπους ως περίεργες και παράλογες ακριβώς 
επειδή υπάρχει άγνοια της επικρατούσας νοοτροπίας 
στον συγκεκριμένο χώρο-χρόνο.

H κριτική σκέψη λαμβάνει υπόψη της όχι το μερικό, 
αλλά το όλον. Μόνον η προκατάληψη υπερτονίζει πτυχή ή 
πτυχές ενός θέματος παραθεωρώντας άλλες. Το σχολείο, 
δηλαδή οι διδάσκοντες, οφείλει να δίνει μάχες εναντίον 
των προκαταλήψεων, των λανθασμένων θέσεων, της μη 
ορθολογικής συμπεριφοράς και των κακών προτύπων. 
Αυτό μπορεί να συντελέσει στη διαμόρφωση ατόμων 
με προσωπικότητα, που σκέπτονται και κρίνουν 
αντικειμενικά, άτομα που είναι πραγματικά ελεύθερα και 
αυτόνομα, που δεν παρασύρονται από ανεύθυνες φήμες 
και προπαγάνδες, αλλά χρησιμοποιούν στη δημόσια 
και ιδιωτική ζωή τους το επιχείρημα, το ντοκουμέντο, 
την απόδειξη και είναι αντίθετα στις αοριστολογίες, 
στις ανεξέλεγκτες απόψεις και τους ατεκμηρίωτους 
ισχυρισμούς.

Οι σημερινοί μαθητές είναι οι αυριανοί πολίτες και 
ηγέτες αυτού του τόπου. Φεύγοντας από το σχολείο 
απαιτείται να είναι εφοδιασμένοι µε γνώσεις και 
δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να δημιουργούν, να 
κρίνουν και να αξιολογούν µε ανοιχτό µυαλό και αυστηρά 
κριτήρια εναλλακτικές επιλογές σε ατοµικό και συλλογικό 
επίπεδο και να παίρνουν αποφάσεις που θα οδηγούν τους 
ίδιους ή και το σύνολο σε ανάπτυξη και πρόοδο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Από το 2008, περίοδο κατά την οποία ξέσπασε η 
οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, πέραν των 
κοινωνικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, όπως 
αυτό της ανεργίας, της φτώχειας, της εξαθλίωσης μεγάλων 
τμημάτων του πληθυσμού, αναπόφευκτη υπήρξε και η 
αλλαγή στην πολιτική αρκετών κρατών αναφορικά με τις 
δαπάνες που αφιερώνουν στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, 
οι τεχνοκράτες προβληματίζονται σοβαρά και μελετούν 
διαρκώς τρόπους για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των 
επενδύσεων στην εκπαίδευση, ώστε η κάθε δαπάνη  να 
αποδίδει θετικά αποτελέσματα.

Κατά καιρούς διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις 
από πολλούς φορείς και ομάδες που έχουν ενδιαφέρον 
στα θέματα εκπαίδευσης για το ενδεικνυόμενο ύψος των 
δαπανών σε αυτή. Ο πλουραλισμός των διαφορετικών 
θέσεων και επιχειρημάτων οφείλεται κυρίως σε 
διαφορετικά κοινωνικο-οικονομικά και ιδεολογικά 
πλαίσια, και παρόλο που δεν επιχειρείται επιστημονικά 
τεκμηριωμένη προσέγγιση σε πολλές από τις πιο 
πάνω περιπτώσεις, είναι δυνατόν αυτές οι απόψεις να 
επιδράσουν καίρια στις αποφάσεις που λαμβάνονται από 
τους υπευθύνους για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Είναι παραδεχτό ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων 
για το ύψος των εκπαιδευτικών δαπανών και ο 
καθορισμός πολιτικής για μια ορθολογική διαχείριση 
των πόρων, η οποία θα εξυπηρετεί ταυτόχρονα και 
τους σκοπούς της εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι ένας 
δύσκολος στόχος των κρατών. Πολλές φορές στην όλη 
προσπάθεια δεν λαμβάνεται υπόψη η χρησιμότητα της 
διερεύνησης της συσχέτισης του κόστους της εκπαίδευσης 
με την αποτελεσματικότητα της σχολικής πράξης. Είναι 
γι’ αυτό που επισημαίνεται ότι η λήψη αποφάσεων για 
τις εκπαιδευτικές δαπάνες πρέπει να ανατροφοδοτείται 
και να στηρίζεται τόσο από τον χώρο της οικονομίας, και 
συγκεκριμένα από τον επιστημονι κό κλάδο που έχει ως 
κύρια ενασχόλησή του την αποτελεσματική διαχείριση 
των πόρων που διατίθενται για την Εκπαίδευση, όσο και 
από τον χώρο της Εκπαιδευτικής Αποτελεσματικότητας, 
αναφορικά με την απόδοση σε μαθησιακά αποτελέσματα.

Ως γνωστόν η επιστήμη που ερευνά  την Εκπαιδευτική 
Αποτελεσματικότητα είναι η Εκπαιδευτική Διοίκηση, 
η οποία θεωρεί  τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ως 
ανοικτά κοινωνικά συστήματα, σύμφωνα με το μοντέλο 
Κοινωνικών Συστημάτων των Getzels και Guba (1957). 
Οι οργανισμοί αυτοί αποτελούν τους κυριότερους 
εκπροσώπους της Συστημικής Θεωρίας στην Εκπαίδευση 
και λειτουργούν στη βάση ενός θεωρητικού σχήματος 
εισροών (input), διεργασίας (process) και εκροών 
(output).

Οι διάφορες έρευνες που έγιναν μέχρι τώρα κατέληξαν 

σε αντιφατικά αποτελέσματα όσον αφορά στο κατά 
πόσο υπάρχει κάποια σχέση μεταξύ της αύξησης των 
επενδύσεων (εισροών) στην Εκπαίδευση και στα 
μαθησιακά αποτελέσματα (εκροές).  Οι κυριότεροι λόγοι 
για την αντιφατικότητα αυτή των αποτελεσμάτων 
εστιάζονται στην πολυπλοκότητα και πολυμορφία 
των εκπαιδευτικών διαδικασιών και παραγόντων που 
επηρεάζουν την κατάσταση στην Εκπαίδευση. Παρόλο 
που το γενικό συμπέρασμα του γνωστού ερευνητή/
ακαδημαϊκού Hanushek (1989) είναι ότι δεν υπάρχει 
μια ξεκάθαρη, συστηματική σχέση μεταξύ οικονομικών 
πόρων και τελικών αποτελεσμάτων των μαθητών, ο ίδιος 
δεν αποκλείει την επίδραση της ακαδημαϊκής επιτυχίας 
από τέτοιους παράγοντες.

Με βάση τα δεδομένα της Κύπρου, τα τελευταία χρόνια 
οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση,  ως ποσοστό 
στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.), υπήρξαν αρκετά 
μεγάλες, κατατάσσοντάς τη χώρα μας  στις πιο υψηλές 
θέσεις σε σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).  Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία 
(Eurostat, 2012), κατά το έτος 2010 το ποσοστό των 
συνολικών δαπανών της Κύπρου στο Α.Ε.Π. ανερχόταν 
σε 7,92%, ενώ για τις χώρες τις Ε.Ε. το μέσο ποσοστό 
ήταν 5,44%, χωρίς, όμως, αυτό να αποδεικνύει ότι η 
παρεχόμενη εκπαίδευση  στην Κύπρο είναι ποιοτικά 
καλύτερη από ό,τι σε άλλες χώρες, των οποίων η συνολική 
δαπάνη για την παιδεία αντιστοιχεί σε μικρότερο ποσοστό 
στο Α.Ε.Π. Συνεπώς, τίθεται επιτακτικά το ερώτημα, αν 
τα ποσά που διατίθενται για δαπάνες στην Εκπαίδευση 
φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και αντανακλούν 
κάποια επίδραση στις επιδόσεις των μαθητών ή όχι. Η 
υπόθεση αυτή αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς μας 
και ευελπιστούμε ότι τα συμπεράσματά της θα αποτελούν 
μια μικρή συνεισφορά στη γενικότερη προσπάθεια 
για μεγαλύτερα επίπεδα αποτελεσματικότητας στην 
Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη ότι στην Κύπρο 
υφίσταται μια παραδοξότητα. Παρά τα υψηλά κονδύλια 
που επενδύονται στην εκπαίδευση, εντούτοις οι επιδόσεις 
των μαθητών σε διεθνείς εξετάσεις, όπως στις TIMSS, 
PISA, PIAAC, κατατάσσονται στις χαμηλότερες μεταξύ 
των συμμετεχουσών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην παρουσίαση των σημαντικότερων ερευνών από 
τη διεθνή βιβλιογραφία στεκόμαστε ιδιαίτερα σε έναν 
από τους πρώτους ερευνητές που ασχολήθηκαν με τη 
διερεύνηση της επίδρασης των δαπανών Εκπαίδευσης 
στα μαθησιακά αποτελέσματα, τον Eric Hanushek που 
μέσα από δεκάδες επιστημονικά άρθρα και μελέτες του 
κατέληξε ότι δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη, συστηματική 
σχέση μεταξύ οικονομικών πόρων και τελικών 
αποτελεσμάτων των μαθητών (Hanushek, 1989). 

Αρχικά, ο Hanushek το 1986, σε μια προσπάθεια να 

Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ

Δρ. Ανδρέας Σ. Στυλιανού 
Οικονομολόγος, Εκπαιδευτικός
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διερευνήσει τη σχέση των σχολικών δαπανών με την 
αποδοτικότητα των σχολείων, όπως αυτή εκφραζόταν 
μέσω των αποτελεσμάτων των μαθητικών εξετάσεων 
ή των εισοδημάτων που κέρδιζαν οι μαθητές μετά το 
πέρας των σπουδών τους, προχώρησε στον έλεγχο 147 
ξεχωριστών μελετών. Σκοπός της έρευνάς του ήταν 
να αποδείξει πως τα σχολεία της Δημοτικής και Μέσης 
Εκπαίδευσης στις Η.Π.Α., κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1960 μέχρι το 1983, διαφέρουν δραματικά στην ποιότητά 
τους παρόλη την αυξητική τάση που είχαν οι σχολικές τους  
δαπάνες. Ο κυριότερος λόγος που ώθησε τον Hanushek στη 
διεξαγωγή της έρευνας αυτής ήταν επειδή τα αυξανόμενα 
κόστη των σχολικών δαπανών δεν παρουσιάζονταν 
να έχουν τα ανάλογα αυξητικά αποτελέσματα και στα 
μαθησιακά αποτελέσματα.

Ο Hanushek (1997), μετά την πρώτη έρευνά του 
που έκανε το 1986, επανεξέτασε τη βιβλιογραφία, 
διερευνώντας κατά πόσο τα αυξημένα ποσά που 
αφιερώνονται στην Εκπαίδευση χρησιμοποιούνται 
αποδοτικά. Κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι διάφορες 
μικροοικονομικές και μακροοικονομίες αρχές είναι 
χρήσιμες σε κάθε προσπάθεια αναθεώρησης ή 
μεταρρύθμισης του Εκπαιδευτικού Συστήματος και η 
αύξηση των εξόδων στα σχολεία δεν οδηγεί υποχρεωτικά 
και σε καλύτερα μαθητικά αποτελέσματα. Το συμπέρασμα 
του Hanushek (1997) είναι πως για να γίνει οποιαδήποτε 
αύξηση των σχολικών δαπανών πρέπει να προηγηθεί 
αναδιάρθρωση, μεταρρύθμιση των σχολείων, καθώς και 
καλύτερη χρήση των υπαρχόντων πόρων, δίνοντας με 
τον τρόπο αυτό κίνητρα στους καθηγητές για καλύτερα 
αποτελέσματα και ακολούθως να τεθεί ο στόχος για 
αύξηση των σχολικών δαπανών μακροπρόθεσμα. 

Αργότερα, αρκετοί ερευνητές αμφισβήτησαν τα 
αποτελέσματα του Hanushek, με αποτέλεσμα να 
ακολουθήσει μια επανεξέταση των αναλύσεων του 
ιδίου από τους Greenwald, Hedges & Laine (1994).  
Οι μελετητές αυτοί από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, 
κατέληξαν σε διαφορετικά συμπεράσματα. Διαφάνηκε 
ότι, όταν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές διαδικασίες για 
τις διάφορες μελέτες (του Hanushek), τότε συγκεκριμένες 
εισροές έχουν ουσιαστική σχέση με τις εκροές, όπως για 
παράδειγμα ο παράγοντας της ποιότητας του καθηγητή, 
η εκπαίδευση του καθηγητή, η εμπειρία του, τα μικρά 
σχολεία και ο χαμηλότερος δείκτης απόδοσης καθηγητή/
μαθητή, δηλαδή ο αριθμός των μαθητών που αναλογεί 
ανά εκπαιδευτικό.

Στη βιβλιογραφική ανασκόπηση σημαντική είναι 
και η έρευνα των Jones & Zimmer (2001), οι οποίοι 
επικεντρώθηκαν περισσότερο στο σχολικό περιβάλλον. 
Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ένα ασφαλές, καθαρό 
και ελεγχόμενο περιβάλλον μπορεί να έχει θετική επίδραση 
στα μαθησιακά αποτελέσματα με πολλούς τρόπους. 

Σε μια άλλη έρευνα οι Powell και Steelman (1996) 
χρησιμοποίησαν δεδομένα από το κράτος για το 1993 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικές 
δαπάνες είχαν ως αποτέλεσμα μια μεγάλη και στατιστικά 
σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα των εξετάσεων 
των μαθητών στο Scholastic Assessment Test (SAT) και 
American College Testing (ACT). Μια σημαντική έρευνα 
είναι και των Hakkinen et al., (2003), οι οποίοι  εξέτασαν 

τη μείωση των δαπανών στα σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, 
όπου φοιτούν παιδιά 16-19 χρονών, κατά την περίοδο 
1990-1998. Χρησιμοποιώντας παλινδρομική ανάλυση 
των εθνικών αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων 
τεσσάρων μαθημάτων των μαθητών από ένα μεγάλο 
δείγμα σχολείων της Φινλανδίας, σε μια περίοδο που 
λόγω ύφεσης οι εκπαιδευτικές δαπάνες μειώθηκαν, δεν 
βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική επίδραση της μείωσης των 
δαπανών στα αποτελέσματα καμιάς εξέτασης. Αντίθετα, 
η ανάλυση των στοιχείων απέδειξε πως η οικογενειακή 
κατάσταση των παιδιών και η γονική φροντίδα που 
τυγχάνουν είχαν μεγαλύτερη επίδραση στην επίτευξη 
καλύτερων αποτελεσμάτων.

Ο Rati Ram, (2004) σε έρευνά του στις Η.Π.Α., 
εξέτασε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις σχολικές 
δαπάνες και στα μαθησιακά αποτελέσματα, με σκοπό 
να προσφέρει με τα δικά του αποτελέσματα στην ήδη 
υπάρχουσα γνώση. Τα δεδομένα της έρευνάς του ήταν τα 
αποτελέσματα της γνωστής στην Αμερική εξέτασης SAT 
(Student achievement Test), παίρνοντας στοιχεία από 
διάφορες πολιτείες των Η.Π.Α. Ο Ram χρησιμοποίησε μια 
εξίσωση (simple achievement production function) για 
σκοπούς παλινδρομικής ανάλυσης των αποτελεσμάτων 
στα προφορικά και Μαθηματικά για την περίοδο από 
1986-97 μέχρι και 1992-93. Η έρευνα έδειξε πως πέραν 
των σχολικών δαπανών επίδραση στα αποτελέσματα 
έχουν και η μόρφωση των γονιών, το ποσοστό των 
Αφροαμερικάνων που παρακάθονται στην εξέταση, το 
κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι μέλη συντεχνιών ή 
κατέχουν τα ανάλογα προσόντα και φυσικά, ο κρατικός 
(πολιτειακός) έλεγχος.

Πιο συγκεκριμένα, τα συμπεράσματα του Ram (2004) 
ήταν ότι οι σχολικές δαπάνες έχουν σημαντική στατιστική 
συσχέτιση με τη βαθμολογία στα Μαθηματικά, ενώ 
στην προφορική εξέταση, αν και θετική η συσχέτιση, 
είναι στατιστικά ασήμαντη. Στη μέτρηση του συνολικού 
βαθμού του SAT (που περιλαμβάνει τα δύο πιο πάνω 
μαθήματα), η ένδειξη συσχέτισης ήταν θετική με υψηλή 
στατιστική σημαντικότητα. Τέλος, αν κάποιος εξέταζε τα 
αποτελέσματα του SAT, θα μπορούσε να καταλήξει στο 
συμπέρασμα πως οι σχολικές δαπάνες συσχετίζονται 
θετικά με τα αποτελέσματα των μαθητών και σε αρκετά 
καλό βαθμό.

Αργότερα, σε μια άλλη σημαντική έρευνα, οι Ludwig 
και Miller (2007) επικεντρώθηκαν στο πρόγραμμα 
Head Start, το οποίο απευθύνεται σε Αμερικάνους 
μαθητές χαμηλού κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και 
αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στους 
τομείς της Εκπαίδευσης και της υγείας. Κατά την έναρξη 
του προγράμματος το 1965, αποφασίστηκε όπως 
δυσπραγούσες κοινότητες, με ποσοστό φτώχιας πάνω από 
59.2%, λάβουν στήριξη για σύνταξη και υποβολή αίτησης 
στο πρόγραμμα. Οι ερευνητές εξέτασαν την επίδραση 
που είχε η συγκεκριμένη πολιτική στήριξης, η οποία 
αποτέλεσε και το σημείο αποκοπής στην ανάλυση που 
χρησιμοποιήθηκε, αφενός στο κατά πόσο οι δυσπραγούσες 
κοινότητες συμμετείχαν τελικά στο πρόγραμμα και 
αφετέρου στον βαθμό στον οποίο η συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα επηρέαζε την επίδοση των μαθητών τους. Η 
έρευνα έδειξε ότι η πολιτική στήριξης που εφαρμόστηκε 
είχε θετικά αποτελέσματα, αφού συνέβαλε στην ανάπτυξη 
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των δυσπραγουσών κοινοτήτων που έλαβαν μέρος στο 
πρόγραμμα. Βρέθηκε, επίσης, ότι το πρόγραμμα συνέβαλε 
στη μείωση των ποσοστών θνησιμότητας των παιδιών, 
ενώ, τέλος, προέκυψαν ενδείξεις ότι το πρόγραμμα 
είχε θετική επίδραση και στο κατά πόσο οι μαθητές 
απεφοίτησαν από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
παρακολούθησαν πτυχιακές σπουδές. 

Το 2011 οι Glewwe et al.,( 2011), σε μετα-ανάλυση 
που διεξήγαγαν, είχαν ελέγξει όλες τις μελέτες που 
είχαν δημοσιευθεί από το 1990 μέχρι το 2010 τόσο στη 
βιβλιογραφία της Εκπαίδευσης όσο και της οικονομίας, 
με σκοπό τη διερεύνηση, κατά πόσο υπήρχαν, τα 
συγκεκριμένα εκείνα χαρακτηριστικά των σχολείων και 
των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. Η έρευνα κάλυψε αρχικά 9,000 μελέτες 
που αφορούσαν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, από τις οποίες μόνο 79 εκρίθησαν ότι 
πληρούσαν τα ποιοτικά κριτήρια που έθεσαν οι ερευνητές. 
Ακολούθως, χρησιμοποιώντας οικονομετρικές μεθόδους, 
οι μελέτες περιορίστηκαν στις 43, αφού αξιολογήθηκαν ως 
υψηλού επιπέδου μελέτες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκαν 
διάφορες τεχνικές ανάλυσης, όπως Randomized controlled 
trial (RCT), Difference in Differences (DD) Regression, 
Regression Discontinuity Design (RDD) και Ordinary Least 
Squares (OLS). 

Σε άλλη έρευνα οι Heagelan et al., (2012), 
χρησιμοποιώντας παλινδρομική ανάλυση και 
λαμβάνοντας υπόψη τούς διαφορετικούς στόχους των 
σχολικών δαπανών, έδωσαν διαφορετικό αποτέλεσμα στη 
συσχέτιση των στόχων με την απόδοση των μαθητών. Η 
συσχέτιση μπορεί να είναι από θετική μέχρι και αρνητική. 
Ο σκοπός της εργασίας τους είναι να διαπιστώσουν 
τις επιδράσεις των σχολικών δαπανών πάνω στα 
αποτελέσματα των τελικών εξετάσεων των 16χρονων 
μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Νορβηγία. 
Έμφαση δίνεται στη συνολική δαπάνη ανά μαθητή παρά 
στη δαπάνη που αντιστοιχεί στην αναλογία καθηγητής/
μαθητής. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν 
πως τα χρήματα γενικά στα σχολεία δεν επηρεάζουν την 
απόδοση των μαθητών.  Όμως, όταν χρησιμοποιούνται 
τα επιπλέον συμπληρωματικά χρήματα που λαμβάνονται 
από τις φορολογίες των υδροηλεκτρικών σταθμών, τότε 
η ανάλυση δείχνει μια σημαντική θετική επίπτωση πάνω 
στα αποτελέσματα των εξετάσεων των μαθητών.

Μια επίσης πολύ σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε 
στον Καναδά, μέσω της οποίας εξετάστηκαν παράγοντες 
που φαίνεται να επηρεάζουν την ακαδημαϊκή επίδοση 
των μαθητών στο Ontario (Tremblay et al.,2001). Τα 
δεδομένα προέρχονταν από το γραφείο Ελέγχου 
Ποιότητας της Εκ παίδευσης του Ontario (Ontario’s 
Education Quality and Accountability Office), το οποίο 
διεξήγαγε την έρευνα σε περίπου 129.000 μαθητές σε 
περισσότερα από 3.700 σχολεία το 1997. Επιχειρήθηκε 
να βρεθούν πληροφορίες σχετικά με τους μαθητές, 
τη γειτονιά τους (κοινωνική-οικονομική θέση), το 
σχολείο τους, αλλά και τις οικογέ νειές τους. Σε γενικές 
γραμμές, από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία τα 
οποία μαρτυρούν τη σημαντικότητα της εμπειρίας των 
καθηγητών, των τάξεων (άνεση χώρου και αισθητική), 
της κοινωνικής θέσης των μαθητών, και των σχολείων 
γενικότερα, στις επιδόσεις των μαθητών. Ειδικότερα, οι 

επιδόσεις των κοριτσιών ήταν καλύτερες από αυτές των 
αγοριών και οι μαθητές από υψηλότερες οικονομικο-
κοινωνικές θέσεις είχαν καλύτερες επιδόσεις. Επίσης, 
παρουσιάστηκαν ενδείξεις ότι μαθητές με χαμηλές επιδό-
σεις σε μικρότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες ήταν λιγότερο 
ικανοί να επιτύχουν υψηλότερες επιδόσεις αργότερα.

Το μέγεθος της τάξης απασχόλησε αρκετές έρευνες 
που έγιναν στον συγκεκριμένο χώρο και προσπάθησαν 
να δώσουν μια σαφή απάντηση στο ερώτημα, κατά πόσο 
ο αριθμός των μαθητών στην τάξη είναι δυνατόν να 
επηρεάσει σε αισθητό βαθμό τα τελικά αποτελέσματα και 
τις επιδόσεις των μαθητών. 

Οι έρευνες κατέληξαν σε αντιφατικά συμπεράσματα. 
Σε πειραματική έρευνα, που διεξάχθηκε στο Tennessee 
των Η.Π.Α. από το 1985 μέχρι το 1990, πιο γνωστή 
στο ευρύ κοινό ως έρευνα STAR (Student/Teacher 
Achievement Ratio), εμπλάκηκαν 11000 μαθητές, οι 
οποίοι κατανεμήθηκαν σε τάξεις με αριθμό 13 μέχρι 17 
ατόμων, και σε τάξεις 22 μέχρι 26 ατόμων. Το πείραμα 
εφαρμόστηκε σε σχολεία που εργοδοτούσαν επαρκή 
αριθμό προσωπικού και είχαν επιπλέον χώρους για 
βελτιώσεις. Τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν σε σχέση 
με τα αποτελέσματα των μαθητών και παρουσιάστηκαν 
σημαντικές βελτιώσεις σε ορισμένες κατηγορίες μαθητών, 
γεγονός που ώθησε και άλλες πολιτείες στις Η.Π.Α. να 
μειώσουν τον αριθμό μαθητών ανά τάξη. Συγκεκριμένα, 
σημαντικά αυξημένες βελτιώσεις παρουσίασαν οι μαθητές 
των μικρότερων τάξεων, από την Α΄ μέχρι την Γ΄ τάξη, οι 
μαθητές που προέρχονταν από μειονότητες, καθώς και 
οι μαθητές που προέρχονταν από οικογένειες με χαμηλό 
εισόδημα.

Επίσης, μελέτες που έγιναν για το μέγεθος της τάξης στο 
Τέξας και στο Ισραήλ διαπίστωσαν θετικά αποτελέσματα 
σε μικρότερες σε πληθυσμό τάξεις, αλλά οι θετικές 
επιδράσεις ήταν μικρότερες συγκρινόμενες με εκείνες της 
έρευνας STAR. Άλλες μελέτες που εξέτασαν το μέγεθος της 
τάξης και τη σχέση του με τα μαθησιακά αποτελέσματα 
είχαν διατυπώσει και θετικές και αρνητικές επιδράσεις,  
όπως στην Καλιφόρνια, Φλόριντα και  Κονέκτικατ των 
Η.Π.Α.
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Περίληψη 
Η αυτοαξιολόγηση του μαθητή έχει ως στόχο την 

αυτοβελτίωσή του, ενώ σκοπός της έρευνας δράσης 
είναι να μετασχηματίσει, να αλλάξει ή να κατανοήσει τα 
πρόσωπα και τις καταστάσεις όπου δρα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τα παραπάνω, η παρούσα έρευνα μέσω του 
πρακτικού μοντέλου της έρευνας δράσης, μοντέλο 
που συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών της πράξης, διερευνά τη δυνατότητα 
διδασκαλίας τεχνικών αυτοαξιολόγησης σε μαθητές Στ΄ 
δημοτικού, στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας. 

Το ερευνητικό ερώτημα που τέθηκε ήταν: Μετά από ένα 
τεστ κατά την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενότητας, 
με ποιους τρόπους μπορούν οι μαθητές να «επιστρέψουν» 
στην ενότητα, ώστε να καλύψουν τους επιδιωκόμενους 
και προσδοκώμενους στόχους; 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών των 
δύο τελευταίων τάξεων του δημοτικού βασίζεται σε 
αριθμητική κλίμακα και στο τέλος κάθε τριμήνου η 
επίδοση στα γραπτά τεστ καθορίζει κυρίως τους βαθμούς 
του τριμήνου στα επιμέρους μαθήματα. Η βαθμολογία 
χρησιμοποιήθηκε, αρχικά, ως κίνητρο για να οδηγηθούν 
οι μαθητές στις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. 

Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν 
τα τεστ των μαθητών διορθωμένα από τους ίδιους, το 
ημερολόγιο της εκπαιδευτικού, καθώς και συνεντεύξεις 
με τους μαθητές. Τα ευρήματα είναι ποικίλα και αφορούν 
μαθητές και εκπαιδευτικό. Οι μαθητές ανέλαβαν την 
ευθύνη της μάθησης και της επίδοσής τους, πήραν 
αποφάσεις κατά τη διόρθωση των γραπτών τους, 
αντιμετώπισαν κριτικά τον εαυτό τους, ζήτησαν βοήθεια 
από τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό. Έμαθαν 
ότι είναι πιο σημαντικό να μαθαίνουμε από τα λάθη μας 
παρά να αποφεύγουμε να κάνουμε λάθη. 

Εισαγωγή 
Ως έρευνα δράσης ορίζεται «η μελέτη μιας κοινωνικής 

κατάστασης με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της δράσης 
στα πλαίσια αυτής της κατάστασης» (Elliott, 1991:69). Ο 
επιγραμματικός αυτός ορισμός παρέχει το κίνητρο για να 
ασχοληθεί ένας εκπαιδευτικός με την έρευνα δράσης. Ως 
κίνητρο είναι η επιθυμία να βελτιώσει την ποιότητα της 
διδασκαλίας του και της μάθησης αυτών που δικαιούνται 
να μάθουν, καθώς επίσης και τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες εργάζονται εκπαιδευτικοί και μαθητές στο σχολείο 
(Altrichter, 2001). Τίθεται δε, στόχος από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς η πρακτική της διδασκαλίας τους. Αυτή 
η συστηματική έρευνα αφενός αποτελεί μια παρέμβαση 
μικρής κλίμακας στη λειτουργία της σχολικής τάξης και 
αφετέρου μια κλειστή εξέταση των αποτελεσμάτων 
αυτής της παρέμβασης. Έχει χαρακτήρα συμμετοχικό, 
διαλεκτικό και ισότιμα συνεργατικό ως προς τα 
εμπλεκόμενα μέλη και στοχεύει αρχικά στον εντοπισμό, 

προσδιορισμό και ανάλυση κάποιου συγκεκριμένου 
εκπαιδευτικού προβλήματος, μέσα σε ένα περιορισμένο 
τοπικά πραγματικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα είναι 
η σχολική τάξη. Στη συνέχεια, μέσα από μια διαδικασία 
διορθωτικών παρεμβάσεων, προσπαθεί να βρει λύσεις 
για την αντιμετώπιση του προβλήματος (Ανδρεαδάκης, 
2004). 

Όροι που σκιαγραφούν την έρευνα δράσης είναι: 
κατανόηση, βελτίωση ή αλλαγή, εμπλοκή ή συμμετοχή, 
λειτουργικότητα, συνεργασία και αυτοαξιολόγηση. Η 
βελτίωση ή η αλλαγή αναφέρεται στη βελτίωση μιας 
συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πρακτικής, στη βελτίωση 
της κατανόησης αυτής της πρακτικής από τους ίδιους τους 
εκπαιδευτικούς και στη βελτίωση της κατάστασης μέσα 
στην οποία ασκείται αυτή η πρακτική. Η εμπλοκή αφορά 
όλους όσους συμμετέχουν στην έρευνα και στην πρακτική 
που ερευνάται. Η λειτουργικότητα αφορά το γεγονός ότι 
τα αποτελέσματα της έρευνας δράσης είναι άμεσα και 
εφαρμόσιμα. Η συνεργασία στην ισότιμη σχέση ανάμεσα 
σ’ αυτούς που ερευνούν και σ’ αυτούς που αποτελούν το 
επίκεντρο της έρευνας. Τέλος, ο όρος αυτοαξιολόγηση 
αναφέρεται στην ευελιξία του ερευνητικού σχεδίου και στη 
δυνατότητα που έχει ο εκπαιδευτικός να αναστοχάζεται σε 
όλες τις φάσεις της έρευνας, να αμφισβητεί, να αξιολογεί 
και να την προσαρμόζει στα νέα δεδομένα (Πεδιαδίτης, 
2009). 

Αυτοαξιολόγηση μαθητή
Η αυτοαξιολόγηση μαθητή, παραπέμπει στην 

αυτοαξιολόγηση, ως μια εναλλακτική δυνατότητα 
αξιολόγησης του μαθητή, όπου ο μαθητής είτε περιγράφει 
ο ίδιος την πρόοδό του, με βάση προϋπάρχουσες 
κατηγορίες, είτε καθορίζει ο ίδιος τους βαθμούς του 
με στόχο την ανάπτυξη της υπευθυνότητας και της 
αυτογνωσίας του (Δημητρόπουλος, 1989Χ

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι και το «γνώθι σ’ αυτόν» 
δηλαδή, όπως αναφέρει το Α.Π., η βαθύτερη κατανόηση 
του εαυτού του μαθητή. Ο μαθητής αφού γνωρίσει και τον 
εαυτό του, θα έχει επιτύχει την ολόπλευρη, αρμονική και 
ισόρροπη ανάπτυξή του. Σ’ αυτή τη γνωριμία του μαθητή 
με τον εαυτό του συντελεί και η αξιολόγηση του ίδιου του 
εαυτού του (Ανδρεαδάκης, 1999). 

Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (1989), οι μαθητές 
αυτοαξιολογούνται, όταν οι εκπαιδευτικοί τους ζητούν 
να εκτιμήσουν οι ίδιοι τις σχολικές επιδόσεις τους και 
κάποιοι απ’ αυτούς λαμβάνουν υπόψη τους τις εκτιμήσεις 
των μαθητών στη διαμόρφωση των δικών τους κρίσεων. 
Επιπροσθέτως, η αυτοαξιολόγηση του μαθητή μπορεί «να 
χρησιμοποιηθεί σαν πηγή πληροφοριών για το διδάσκοντα 
σχετικά με την ιδέα που έχει το κάθε άτομο για τον εαυτό 
τους και το βαθμό αυτογνωσίας του υπό την προϋπόθεση 
ότι η αυτοεκτίμηση αυτή είναι ειλικρινής» (Κασσωτάκης, 
1998:293). Διαφαίνεται μια ταύτιση αυτοαξιολόγησης και 
αυτοεκτίμησης αλλά και μια αμφιβολία απέναντι στους 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:
ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ

Μαρία Καδιανάκη 
Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής
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μαθητές για την όποια σκοπιμότητα έλλειψης ειλικρίνειας. 
Δικαιολογημένη ίσως είναι αυτή η αμφιβολία, εφόσον 
η αυτοαξιολόγηση του μαθητή χρησιμοποιείται για ν’ 
αποδώσει την προσέγγιση κατά την οποία ο μαθητής 
βαθμολογεί τον εαυτό του. «Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, 
σε μια γραπτή εξέταση για παράδειγμα, ο κάθε μαθητής 
το βαθμολογεί ο ίδιος το γραπτό του» (Δημητρόπουλος, 
1989:178). 

Ο Καψάλης (1994) χαρακτηρίζει την αυτοαξιολόγηση 
ως ενδιαφέρουσα εναλλακτική δυνατότητα σε δυο 
παραλλαγές, την αυτοαξιολόγηση, διαδικασία κατά την 
οποία «οι μαθητές περιγράφουν την πρόοδό τους με 
προϋπάρχουσες κατηγορίες» και την αυτοβαθμολόγηση, 
κατά την οποία «καθορίζουν οι ίδιοι (οι μαθητές) τους 
βαθμούς (τους)» (Καψάλης, 1994:60). Ως πλεονέκτημα, 
παρουσιάζεται ότι ο μαθητής προσέχει πολύ κατά 
την αξιολόγηση της επίδοσής του. Ως μειονεκτήματα, 
παρουσιάζονται η έλλειψη συγκρισιμότητας και η μείωση 
της αξίας των πληροφοριών των βαθμών που έχουν 
προκύψει από την αυτοαξιολόγηση, εφόσον ο μαθητής 
λαμβάνει υπόψη του πολλές προοπτικές του εαυτού του, 
ενώ ο εκπαιδευτικός μία προοπτική! Άλλο μειονέκτημα 
αναφέρεται ότι είναι η έλλειψη αντικειμενικότητας μεταξύ 
των αυτοαξιολογήσεων των μαθητών, εφόσον υπάρχουν 
μαθητές που υπερεκτιμούν, εκτιμούν σωστά ή υποτιμούν 
τον εαυτό τους. 

Η σπουδαιότητα της αυτοαξιολόγησης τονίζεται, 
εφόσον είναι μια διαδικασία ανάπτυξης της υπευθυνότητας 
και της αυτογνωσίας του μαθητή (Ανδρεαδάκης, 1999). 
Επίσης, θεωρείται ότι αποτελεί κεντρικό πυρήνα στην όλη 
αντιμετώπιση της αυτοαντίληψης, ο τρόπος με τον οποίο 
ενεργοποιεί και κατευθύνει τη συμπεριφορά του ατόμου 
(Φλουρής, 1989). 

Αν και η αυτοαξιολόγηση παρουσιάζεται ως ανάγκη 
του ατόμου για να διαμορφώσει την προσωπικότητά του, 
και όχι μόνο ως άλλος ένας τρόπος αξιολόγησης, λίγες 
αναφορές περιγράφουν αναλυτικά τι μπορεί να κάνει 
ένας εκπαιδευτικός για να καλύψει αυτή την ανάγκη των 
μαθητών του (Κολιάδης, 1994). 

Σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (1998), η 
μαθητική αυτοαξιολόγηση είναι φυσική απόρροια του 
ενεργητικού ρόλου του μαθητή. Με τη χρησιμοποίηση 
της αυτοαξιολόγησης επιτυγχάνεται εμβάθυνση στη 
μάθηση, ανάπτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων και 
των εσωτερικών ικανοτήτων του παιδιού. Οι μαθητές 
καλούνται να μάθουν να περιγράφουν αναδρομικά τη 
σκέψη τους δηλαδή να περιγράφουν λεπτομερειακά την 
πορεία της σκέψης τους, τα προβλήματα και τους τρόπους 
επίλυσής τους, τις επιλογές τους.

Ο μαθητής ακολουθώντας το υπόδειγμα του 
εκπαιδευτικού, περιγράφει αρχικά με ουδέτερους όρους, 
όχι αξιολογικούς, την πορεία που ακολούθησε για να λύσει, 
για παράδειγμα, ένα πρόβλημα. Ακολουθούν οι αξιολογικές 
ερωτήσεις που σχετίζονται με την ικανοποίηση που νιώθει 
ο μαθητής για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 
του προβλήματος. Επίσης ζητείται από το μαθητή να 
αναφέρει δυσκολίες που συνάντησε, παραλήψεις και 
παρερμηνείες που έκανε. Αυτή η διαδικασία βοηθά το 
μαθητή να επεξεργάζεται τη σκέψη του, να εντοπίζει 
και να διορθώνει λάθη που οφείλονται κυρίως στον 

παρορμητισμό του και να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις 
για μελλοντικές προβληματικές καταστάσεις.

Έμφαση δίδεται στην προσπάθεια του μαθητή 
κι όχι στην τύχη ή την ικανότητα. Αν συνδεθεί 
η προσωπική προσπάθεια με την επιτυχία, τότε 
ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του μαθητή καθώς και η 
αποφασιστικότητά του να εμμένει στην προσπάθεια 
επίλυσης δύσκολων προβλημάτων. Αυτό μπορεί 
να το επιτύχει ο εκπαιδευτικός μόνο εάν και ο ίδιος 
αντιμετωπίζει τα γνωστικά προβλήματα με εντιμότητα, 
αποδέχεται την άγνοιά του και παρουσιάζει, πρώτα ο 
ίδιος, τον τρόπο που προσεγγίζει παρόμοια προβλήματα. 
Αν ο εκπαιδευτικός άρει την «αυθεντία» του, πάψει να 
παρουσιάζεται ως παντογνώστης και πείσει τους μαθητές 
του ότι μπορεί να απαντά σε ερωτήσεις και προβλήματα, 
επειδή χρησιμοποιεί το μυαλό του, τότε οι μαθητές 
έρχονται κοντά του και τον δέχονται με τις ιδιαιτερότητες 
και τις αδυναμίες του (Ματσαγγούρας, 1998).

Η Σταματοπούλου (1998) θεωρεί ότι μέσω του 
προσωπικού φακέλου (portofolio) οι μαθητές μπορούν να 
αυτοαξιολογούνται, να κατανοούν και να αναπτύσσουν 
την πρόοδό τους. Ενθαρρύνοντας ο εκπαιδευτικός τους 
μαθητές να χρησιμοποιούν προσωπικό φάκελο, δίνει 
έμφαση στο ρόλο των μαθητών, που αποκτούν γερά 
θεμέλια για να κατανοούν τον εαυτό τους, να αξιολογούν 
και να οργανώνουν τη δουλειά τους, να παρουσιάζουν 
τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Με δημιουργικότητα, 
φαντασία και πρωτοτυπία, ο μαθητής κατασκευάζει 
το περιεχόμενο του προσωπικού του φακέλου, 
παρουσιάζοντας μια άλλη διάσταση του τι είναι ικανός 
να κάνει, πράγμα που δεν μπορεί να γίνει με τα διάφορα 
διαγωνίσματα και γραπτές εργασίες. 

Οι πρακτικές της αυτοαξιολόγησης που συνοπτικά 
παρουσιάστηκαν, έχουν και δυσκολίες εφαρμογής και 
πλεονεκτήματα και, ίσως, μειονεκτήματα, τα οποία δεν 
μπορούν να διαπιστωθούν, αν δεν εφαρμοστούν στην 
πράξη. Το σίγουρο είναι, ότι κανένας απ’ αυτούς τους 
τρόπους αυτοαξιολόγησης του μαθητή δεν θα μπορέσει 
να λειτουργήσει σε μια σχολική τάξη, αν δεν πληρείται η 
προϋπόθεση ύπαρξης καλού επικοινωνιακού κλίματος 
μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή. 

Η έρευνα
Ο απλός κύκλος της έρευνας δράσης στην ουσία δεν 

είναι ένας μόνο κύκλος αλλά επάλληλοι κύκλοι, καθένας 
από τους οποίους έχει τέσσερα βασικά στάδια χωρίς σαφή 
όρια μεταξύ τους. Τα στάδια αυτά είναι: ο εντοπισμός του 
προβλήματος, αποσαφήνιση της κατάστασης - συλλογή 
δεδομένων, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών 
δράσης, αξιολόγηση – αναστοχασμός (Cohen & Manion, 
1997). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η έρευνα σύμφωνα με 
τα προαναφερθέντα στάδια. 

Αφετηρία της έρευνας – Εντοπισμός του 
προβλήματος

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 25 μαθητές της Στ΄ 
τάξης από την εκπαιδευτικό που για συμπληρώσει το 
ωράριο της δίδασκε 2 διδακτικές ώρες κάθε βδομάδα στη 
συγκεκριμένη τάξη το μάθημα της Ιστορίας. Τις υπόλοιπες 
ώρες η εκπαιδευτικός δίδασκε στην Α΄ τάξη. 

Αφετηρία της έρευνας δράσης υπήρξε μια «ασαφής» 
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κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την πρώτη γραπτή 
εξέταση των μαθητών στα μέσα σχεδόν του α΄ τριμήνου. 
Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα που τέθηκε από την 
εκπαιδευτικό ήταν: «Τι γίνεται μετά από ένα τεστ;». 
Κάποιων μαθητών η επίδοση είναι καλή, κάποιων άλλων 
όχι, τι κερδίζουν όμως οι μαθητές εκτός από ένα βαθμό ή 
στην καλύτερη των περιπτώσεων εκτός από κάποια σχόλια 
επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας του τύπου: «Μπράβο!», 
«Προσπάθησε περισσότερο»; Ένα μέρος της ύλης έχει 
διδαχτεί, οι μαθητές εξετάστηκαν γραπτά. Οι «καλοί» 
διάβασαν – αποστήθισαν, οι «κακοί» ίσως προσπάθησαν. 
Πώς γυρίζεις πίσω να διορθώσεις τα λάθη των μαθητών 
αλλά και τα λάθη σου ως διδάσκουσα; Χαρακτηριστικά 
αναφέρει στο ημερολόγιο της η εκπαιδευτικός:

«…δυο μήνες τώρα αφηγούμαι ιστορία στα παιδιά και 
απαιτώ να απομνημονεύσουν. Φταίω, είμαι αδιάφορη 
μόνο η δική μου τάξη με ενδιαφέρει. Και είχα και 
απαιτήσεις να γράψουν καλά. Πώς θα γυρίσω πίσω; 
Δυο μήνες διδασκαλία και οι μαθητές δεν έχουν κερδίσει 
τίποτα. Έγραψαν για να κερδίσουν ένα νούμερο δίπλα στο 
όνομά τους στον έλεγχο που θα πάρουν….»

Η εκπαιδευτικός διαπιστώνει τις αδυναμίες 
των μαθητών και τις δικές της, τους στόχους που 
δεν κατέκτησε. Ίσως στα επόμενα μαθήματα 
αναδιπλωθεί, αναπροσαρμόσει τις προσδοκίες της, 
σχεδιάσει αποτελεσματικότερα τη διδασκαλία της, 
επαναπροσδιορίσει τους στόχους της. Τι γίνεται όμως 
με όσα έχουν ήδη διδαχτεί; Η εκπαιδευτικός δεν είναι 
ευχαριστημένη από τον εαυτό της ούτε και από τους 
μαθητές της. Πώς θα διορθώσει το λάθος της ή καλύτερα 
πως θα επιτύχει να κερδίσουν όλοι οι μαθητές από τις 
ώρες που έχουν ήδη γίνει;

Αποσαφήνιση της κατάστασης – Συλλογή 
δεδομένων

Σκοπός της έρευνας τέθηκε να εκφράσουν κρίσεις οι 
μαθητές για τη δική τους επάρκεια, να κρίνουν το γραπτό 
τους, να επιστρέψουν στα ήδη διδαγμένα, βασισμένοι σε 
ενδείξεις και σαφή κριτήρια με σκοπό να διορθώσουν 
οι ίδιοι το γραπτό τους και να δουλέψουν καλύτερα 
στο μέλλον. Για να επιτευχθεί αυτό οι μαθητές πρέπει 
να μάθουν να αυτοαξιολογούνται, πρέπει να διδαχτούν 
τεχνικές αυτοαξιολόγησης. 

Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας αρχικά 
επιλέχθηκαν ως μέσα συλλογής δεδομένων τα αρχικά 
25 γραπτά τεστ των μαθητών καθώς και τα τελικά 
διορθωμένα από τους ίδιους. Στην αρχική εικόνα των 
γραπτών παρατηρήθηκε σύγχυση των πληροφοριών, 
αποστήθιση του βιβλίου, ασάφειες. Οι μαθητές δεν 
στήριζαν τις απόψεις τους σε γεγονότα ή επιχειρήματα, 
αλλά έχοντας αποστηθίσει κάποιες παραγράφους τις 
παρέθεταν άκριτα, αρκεί να είχαν σχέση με κάποιο 
όρο της εκάστοτε ερώτησης. Έτσι, απλά αντέγραφαν 
αποσπάσματα από το σχολικό βιβλίο, χωρίς να 
καταλαβαίνουν τι γράφουν. Επίσης υπήρχαν πολλά 
γραμματικά και συντακτικά σφάλματα στα γραπτά, τα 
οποία συχνά ήταν δύσκολο να διαβαστούν, εφόσον ήταν 
όλο σβησίματα και μουντζούρες. 

Αν και ο αρχικός σχεδιασμός ήταν ή έρευνα να έχει 
διάρκεια δύο μηνών οι ιδέες που προέκυπταν από τη 
δράση ενέπλεξαν την ερευνήτρια – εκπαιδευτικό στους 
επάλληλους κύκλους της έρευνας δράσης όπου ανάλογα 

επανασχεδίαζε και προγραμμάτιζε τον επόμενο κύκλο, 
την επόμενη δράσης της. Έτσι, αν και αρχικά δεν υπήρχε 
στο σχεδιασμό, λίγο πριν το τέλος του σχολικού έτους 
πάρθηκαν 20 ημιδομημένες συνεντεύξεις από τους 
μαθητές που είχαν διδαχτεί τεχνικές αυτοαξιολόγησης. Οι 
συνεντεύξεις εστίασαν κυρίως στο πώς ένιωσαν οι μαθητές 
στα διάφορα στάδια της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης 
και αποτελούν άλλο ένα μέσο συλλογής δεδομένων. 

Επίσης μέσο συλλογής δεδομένων αποτέλεσε και 
το ημερολόγιο της εκπαιδευτικού όπου καταγράφονται 
σημειώσεις από ανοργάνωτες παρατηρήσεις στην τάξη, 
σχόλια ή συζητήσεις με τους μαθητές, προσωπικές 
σκέψεις και συναισθήματα της, ιδέες σχετικά με ζητήματα 
ή προβλήματα που προέκυπταν κατά την εξέλιξη 
της ερευνητικής διαδικασίας. Σε αυτό κατέγραφε τις 
στρατηγικές που ακολούθησε στην προσπάθειά της να 
διδάξει τεχνικές αυτοαξιολόγησης στους μαθητές. 

Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών 
δράσης

Οι στρατηγικές δράσης που ακολουθήθηκαν για τη 
διδασκαλία τεχνικών αυτοαξιολόγησης των μαθητών 
χωρίζονται σε τέσσερα στάδια τα οποία κατέγραψε η 
εκπαιδευτικός στο ημερολόγιο της:

Στάδιο 1ο: Στην προσπάθειά της να κινήσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, ώστε να εμπλακούν στη 
διαδικασία, πραγματοποίησε μία ομαδική αναλυτική 
συζήτηση όπου μεταξύ των άλλων παρουσίασε σφάλματα 
από όλα τα γραπτά των μαθητών χωρίς να αναφέρει τα 
ονόματά τους, καθώς και τα δικά της σφάλματα. Τόνισε 
δε, ότι αν δέχονταν να προσπαθήσουν να διορθώσουν 
τα γραπτά τους, θα ήταν οι ίδιοι που θα καθόριζαν το 
βαθμό που θα έπαιρναν στον έλεγχο τους. Στη συνέχεια 
διαπραγματεύτηκαν όλοι μαζί τα κριτήρια για την 
εκτίμηση της επίδοσής τους. Για παράδειγμα, συμφώνησαν 
όλοι ότι δεν θα αντέγραφαν από το βιβλίο, αλλά έχοντας 
ανοιχτό το βιβλίο κι όποιο άλλο βοήθημα επιθυμούσαν, 
θα απαντούσαν στις ερωτήσεις, γράφοντας τη γνώμη 
τους. Κάθε απάντηση θα ήταν σωστή αρκεί να ήταν 
τεκμηριωμένη. Το σημείο που υπήρξαν αρκετές διαφωνίες 
ήταν ότι τα γραπτά έπρεπε να έχουν άψογη εικόνα χωρίς 
κανένα γραμματικό ή συντακτικό λάθος. Μετά από 
ψηφοφορία οι μαθητές δεσμεύτηκαν και μάλιστα αρκετοί 
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους για 
ένα αποτέλεσμα όσο το δυνατό καλύτερο. 

Στάδιο 2ο: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές έπρεπε να 
εκπαιδευτούν πώς να εφαρμόσουν τα κριτήρια που 
τέθηκαν στο προηγούμενο στάδιο. Δεδομένου ότι τα 
κριτήρια ήταν ένα σύνολο προσωπικών και διδακτικών 
στόχων, οι οποίοι δεν ήταν εξολοκλήρου δικοί τους, οι 
μαθητές έπρεπε να δουν παραδείγματα στην πράξη. 
Τα παραδείγματα αυτά βοήθησαν τους μαθητές 
να καταλάβουν τι σημαίνει το εκάστοτε κριτήριο. 
Η εκπαιδευτικός πρόσφερε αρκετά παραδείγματα 
γυρίζοντας στα ήδη διδαγμένα κεφάλαια, δείχνοντας 
πώς βρίσκουμε πληροφορίες, πώς ερμηνεύουμε γεγονότα 
και πώς γράφουμε ένα μικρό κείμενο για κάθε διδακτική 
ενότητα απαντώντας σε μία ερώτηση. Χαρακτηριστικό 
ήταν το ότι τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν, όταν 
διαπίστωσαν ότι ένα γεγονός έχει διάφορες ερμηνείες 
ανάλογα την οπτική γωνία που το βλέπουμε. 

Στάδιο 3ο: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές παίρνουν 
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ανατροφοδότηση από την αυτοαξιολόγησή τους. Συχνά 
διαπιστωνόταν ότι η αρχική κατανόηση των κριτηρίων δεν 
ήταν πλήρης. Η εκπαιδευτικός βοηθούσε τους μαθητές να 
επαναπροσδιορίσουν την κατανόηση των κριτηρίων μέσα 
από την ίδια τους την κριτική, των συμμαθητών τους και 
τη δική της. Παρείχε στοιχεία για σύγκριση έτσι ώστε να 
κάνουν οι μαθητές τις διορθώσεις τους. Χρησιμοποιήθηκε 
το λεξικό, το διαδίκτυο, η βιβλιοθήκη του σχολείου, ακόμη 
κι από τον εκπαιδευτικό της τάξης ζήτησαν βοήθεια. 

Στάδιο 4ο: Σ’ αυτό το στάδιο οι μαθητές έπρεπε να 
αναπτύξουν στόχους και σχέδια δράσης για το μέλλον. 
Ήταν το πιο δύσκολο στάδιο για τη διδασκαλία των 
μαθητών στην αυτοαξιολόγηση της εργασίας τους. Οι 
μαθητές πήραν το βαθμό που πίστευαν ότι άξιζαν μετά από 
αρκετή προσπάθεια. Η διαδικασία όμως συνεχίστηκε όλο 
το χρόνο. Εκπαιδευτικός και μαθητές σχεδίασαν τρόπους 
ώστε να χρησιμοποιούν τα δεδομένα της αυτοαξιολόγησής 
τους και να θέτουν καινούριους στόχους. Η εκπαιδευτικός 
παρείχε ανατροφοδότηση, ώστε οι μαθητές να είναι 
βέβαιοι ότι επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Βοήθησε 
τους μαθητές να συνδέσουν τα συγκεκριμένα επίπεδα 
επίδοσης με τις στρατηγικές που είχαν υιοθετήσει και 
την προσπάθεια που είχαν καταβάλει. Κάθε φορά έθεταν 
ένα εφικτό στόχο και σχεδίαζαν τις δράσεις για να τον 
κατακτήσουν. 

Αξιολόγηση – Αναστοχασμός – Συμπεράσματα 
Παρόλο που η έρευνα δράσης ξεκίνησε από το 

ενδιαφέρον, την ανάγκη , την απογοήτευση της 
εκπαιδευτικού με τον καιρό εξελίχθηκε σε κοινό έργο 
της εκπαιδευτικού και των μαθητών. Εκπαιδευτικός και 
μαθητές έγιναν συνεργάτες, η σχέση τους άλλαξε, γεγονός 
που ευνόησε τη διδασκαλία της εκπαιδευτικού και τη 
μάθηση των μαθητών. 

Τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης των μαθητών 
ήταν ποικίλα. Αφορούν το γνωστικό τομέα και πιο 
συγκεκριμένα την παραγωγή κειμένου, αφού έγιναν 
καλύτεροι μαθαίνοντας πώς να αξιολογούν την παραγωγή 
του γραπτού λόγου. Οι μαθητές με το πιο χαμηλό επίπεδο 
βοηθηθήκαν περισσότερο και τα αποτελέσματα ήταν 
πιο εμφανή σ’ αυτούς. Όλοι οι μαθητές ωφελήθηκαν από 
την ανάπτυξη και τη χρήση των προαποφασισμένων 
κριτηρίων. 

Οφέλη υπήρξαν και στον τομέα των κινήτρων των 
μαθητών. Έγιναν πιο σίγουροι για τις ικανότητες τους κι 
αναλάμβαναν δύσκολες εργασίες για τις οποίες ένιωθαν 
υπεύθυνοι. 

Η σημαντικότερη ωφέλεια ήταν ότι άλλαξε η στάση 
τους απέναντι στην αξιολόγηση, έγινε θετικότερη, εφόσον 
οι ίδιοι συμμετείχαν στη διαδικασία. Μεγαλώνοντας 
τα παιδιά συχνά απαξιώνουν την παραδοσιακή 
αξιολόγηση. Όταν διαπίστωσαν ότι η αυτοαξιολόγησή 
τους συνεισφέρει στον τελικό βαθμό τους, τότε η 
αξιολόγηση για τους μαθητές είναι δίκαιη και σημαντική. 
Με την αυτοαξιολόγηση διατύπωσαν με σαφήνεια τις 
προσδοκίες τους, ένιωσαν ότι είναι δικαιότερη από 
άλλα είδη αξιολόγησης, πήραν ανατροφοδότηση την 
οποία χρησιμοποίησαν για να βελτιώσουν την ποιότητα 
της εργασίας τους. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένες 
απαντήσεις από τις συνεντεύξεις των μαθητών στις 
ερωτήσεις πώς ένιωσαν ή τι τους άρεσε από τη διαδικασία:

«…ένιωσα ότι είχα δύναμη, αφού από μένα εξαρτιόταν ο 
βαθμός που θα έπαιρνα…» Συν. 11

«…η κυρία είπε ότι έκανε λάθος ….είναι κι αυτή σαν κι 
εμάς, μου άρεσε που ζήτησε βοήθεια να διορθώσει το λάθος 
της…όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη…» Συν. 12

«…είπα ότι το γραπτό μου άξιζε για 10 όχι γιατί ήταν το 
πιο καλό από τα άλλα, αλλά γιατί έμαθα πολλά πράγματα… 
» Συν. 13

«…μου άρεσε που οι συμμαθητές μου ζήτησαν τη 
βοήθειά μου, ένιωσα σπουδαία που κατάφερα να τους 
βοηθήσω…» Συν. 2

«…πρώτη φορά πήρα σε μάθημα 10…είμαι σίγουρος ότι 
το αξίζω, η δασκάλα ήταν αυστηρή με όλους και τους καλούς 
και τους κακούς…» Συν. 8

«…έμαθα να καταλαβαίνω… άμα σκεφτείς βλέπεις τα 
πράγματα διαφορετικά…βρίσκεις απαντήσεις δικές σου 
που όμως είναι σωστές…» Συν. 16

Συμπερασματικά μπορεί να ειπωθεί ότι η επιτυχία 
της αυτοαξιολόγησης αυξάνεται όταν γίνεται σε σχέση με 
σαφείς περιγραφές των κριτηρίων και όταν σχετίζεται με 
κάποια συγκεκριμένη εμπειρία. Η σημαντικότερη όμως 
δυνατότητα της αυτοαξιολόγησης είναι η χρήση της ως 
εργαλείου ανάπτυξης των κινήτρων και της αυτεπίγνωσης, 
ώστε να βοηθήσει τους μαθητές να εκτιμήσουν τις 
αρετές τους, να αναγνωρίσουν τις αδυναμίες τους και να 
προσανατολιστούν στη μάθησή τους πιο αποτελεσματικά. 
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