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Περίληψη
Η διαρκής βελτίωση του έργου του εκπαιδευτικού συνιστά ένα από τα βασικά ζητούμενα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τη συστημική θεώρηση της εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός ως μέρος αυτού του συστήματος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει και να διαμορφώνει
συνεχώς τη διδασκαλία του. Ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιείται μέσω της αξιολόγησης, μιας συστηματικής, δηλαδή, διαδικασίας προσδιορισμού και «εκτίμησης» της
αξίας του εκπαιδευτικού έργου. Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο τρόπος αξιοποίησης
από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, του μοντέλου αξιολόγησης CIPP μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας του Αναλυτικού Προγράμματος με τη μορφή curriculum, ώστε να επιτυγχάνεται
η διαρκής βελτίωση της διδασκαλίας. Σκοπός είναι να προκύψει μια σαφής εικόνα του
μοντέλου, ως προς τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη από την εφαρμογή του, ώστε να υποστηριχθεί η περαιτέρω χρήση του από τους εκπαιδευτικούς.
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Abstract
Basic goal of the educational process is the perpetual improvement of the educational outcome. According to the systemic approach of education, the teacher as a part of this system is able to control and monitor the teaching procedure. This control can be carried out
through assessment, a systematic process that leads to the identification and estimation of
the value of teaching. The paper reveals the utility of CIPP evaluation model for the teachers into the context of curriculum in order to achieve continuous improvement of their
teaching. The aim of the paper is to give a clear picture of the model, as concerns the characteristics and benefits of its implementation, so as to be supported its further use by
teachers.

1. Εισαγωγή
Η αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών αποτελεί βασικό συντελεστή
της επιτυχίας της διδακτικής διαδικασίας και αναφέρεται στη διαδικασία συλλογής και
ανάλυσης πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας και, συνεπώς, να καταστεί βιώσιμη η μάθηση που
αποκτούν οι μαθητές στο σχολείο. Οι Glatthorn, Boschee, Whitehead και Boschee, υιοθετώντας τους όρους merit and worth των Guba και Lincoln (1981), ορίζουν ότι η αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών αναφέρεται στην «εκτίμηση της αξίας και της σπουδαιότητας ενός προγράμματος σπουδών, ενός διδακτικού αντικειμένου ή ενός κύκλου σπουδών» (Glatthorn et al., 2015: 358). Ο πρώτος όρος αναφέρεται στην εγγενή αξία μιας οντότητας χωρίς να υπάρχει αναφορά σε ένα πλαίσιο, ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στην τιμή μιας οντότητας σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ή μια συγκεκριμένη εφαρμογή
(ό.π.).
Οι πρώτες συζητήσεις σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών ήταν
προσανατολισμένες στους σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν μοντέλα αξιολόγησης
που στηρίζονται στον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ενός προγράμματος. Σύμφωνα με τον Tyler «η διαδικασία της αξιολόγησης είναι ουσιαστικά μια διαδικασία για τον
καθορισμό του βαθμού στον οποίο οι εκπαιδευτικοί στόχοι πράγματι υλοποιούνται από το
πρόγραμμα σπουδών και τη διδασκαλία» (Tyler, 1950:105–6). Ο Tyler (1942, στο Γραμματικόπουλος, 2006) πρότεινε επτά στάδια στη διαδικασία της αξιολόγησης: α) διατύπωση σκοπών και στόχων της διαδικασίας, β) ταξινόμηση των σκοπών αυτών, γ) διατύπωση
των σκοπών σε μορφή συμπεριφοράς, δ) διαμόρφωση προϋποθέσεων για την εκδήλωση
της συμπεριφοράς αυτής, ε) επιλογή μεθόδων διαπίστωσης της συμπεριφοράς, στ) συλλογή δεδομένων σχετικών με την επίτευξη των σκοπών, και ζ) σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους επιδιωκόμενους στόχους.
Το μοντέλο αξιολόγησης Context, Input, Process, Product (CIPP) υποστηρίζει ότι η
αξιολόγηση του προγράμματος σπουδών συνδέεται στενά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θεωρείται, δηλαδή, ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία συλλογής δεδομένων
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που σκοπό έχει να διευκολύνει τη διοίκηση στη διαδικασία λήψης των ορθών αποφάσεων.
Το συγκεκριμένο μοντέλο παρέχει στους αξιολογητές τη δυνατότητα να αξιολογούν συνεχώς τις ανάγκες και τα προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ώστε να καθορίζουν
τους σκοπούς και τους στόχους, να αξιολογούν εναλλακτικά μέσα για την επίτευξη αυτών
των στόχων ώστε να επιλέγουν τα βέλτιστα, να παρακολουθούν τις διαδικασίες για να εξασφαλισθεί ότι εφαρμόζονται τα μέσα και να προβούν στις αναγκαίες τροποποιήσεις, να
συγκρίνουν τα πραγματικά με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, ώστε να παίρνουν αποφάσεις (Glatthorn et al., 2015).
Ο πρώτος που αμφισβήτησε τη σημασία των στόχων στην αξιολογική διαδικασία ήταν ο Scriven (1974), ο οποίος πρότεινε έναν κατάλογο με κριτήρια για την αξιολόγηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προϊόντων και υλικών που αναφέρονται στην επίτευξη εκπαιδευτικών ή μη στόχων, στις παράπλευρες επιδράσεις, στο εύρος της χρησιμότητας, σε
ηθικούς λόγους και στο κόστος. Βασική θέση του Scriven (1972) είναι ότι η αξιολόγηση
πρέπει να κρίνει τη συνολική αξία ενός προγράμματος και όχι μόνο την αξία του σε σχέση
με τους προκαθορισμένους στόχους. Σύμφωνα με τον Scriven, ο αξιολογητής, ως αμερόληπτος παρατηρητής, διερευνά τις ανάγκες της ομάδας που εξυπηρετείται από ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αξιολογεί τα πραγματικά αποτελέσματά του με ποιοτικά
κριτήρια, και εφόσον το πρόγραμμα έχει κάποια επίδραση στις διαπιστωθείσες ανάγκες,
τότε το πρόγραμμα αξιολογείται θετικά (Glatthorn et al., 2015). Ωστόσο, ο ίδιος ο Scriven
σημειώνει ότι το μοντέλο του είναι συμπληρωματικό των προσανατολισμένων στους στόχους μοντέλων (Scriven, 1974).
Σύμφωνα με το μοντέλο του Eisner (1979) ο εκπαιδευτικός είναι ο πλέον κατάλληλος
για να διατυπώνει κρίσεις και να αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία. Το μοντέλο του
Eisner έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα παραδοσιακά επιστημονικά μοντέλα και προσφέρει μια ριζικά διαφορετική άποψη για την αξιολόγηση, η οποία χαρακτηρίζεται από τρεις
διαστάσεις. Η περιγραφική διάσταση αφορά στην απεικόνιση των κανόνων, των κανονικοτήτων και της βασικής αρχιτεκτονικής της εκπαιδευτικής ζωής. Η ερμηνευτική διάσταση αξιοποιεί τις κοινωνικές επιστήμες για να εξερευνήσει έννοιες και να αναπτύξει εναλλακτικές ερμηνείες. Η αξιολογική διάσταση προβαίνει σε κρίσεις για να βελτιώσει τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και παρέχει την αιτιολόγηση για τις αξιολογικές επιλογές που έχουν γίνει (Glatthorn et al., 2015).
Ο Stake εισήγαγε το ανταποκριτικό μονέλο σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ αξιολογητών και αξιολογούμενων. Σύμφωνα με τον
Stake (1975) η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά των αξιολογούμενων και να είναι προσανατολισμένη στις ενέργειες και στις δραστηριότητες του προγράμματος. Το ανταποκριτικό μοντέλο χαρακτηρίζεται από ευελιξία επιτρέποντας στον αξιολογητή να επιλέξει από μια ποικιλία μεθοδολογιών, εφόσον προηγουμένως έχουν εντοπιστεί οι ανάγκες των πελατών (Glatthorn
et al., 2015).
Στην παρούσα εργασία διερευνάται η αξιοποίηση του μοντέλου αξιολόγησης CIPP
στην αξιολόγηση της διδασκαλίας από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, και, κατά συνέπεια, της
λειτουργίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών με τη μορφή curriculum, με στόχο
τη βελτίωση του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού.
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2. Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών και curriculum
Η προσέγγιση του όρου «Αναλυτικό Πρόγραμμα» μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
εκπαιδευτικής παράδοσης, σύμφωνα με τους Βρεττό και Καψάλη (2009: 11), αναφέρεται
κυρίως στα περιεχόμενα της διδασκαλίας όχι όμως και στη μέθοδο. Τα περιεχόμενα καθορίζονται από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία του κράτους με βάση τους σκοπούς που
ορίζει η κοινωνία ότι θα πρέπει να επιτευχθούν με την εκπαίδευση του ατόμου. Ο εκπαιδευτικός, σύμφωνα βέβαια με τις αρχές της επιστήμης της Διδακτικής, έχει την ελευθερία
αλλά συγχρόνως και την ευθύνη του σχεδιασμού της διδασκαλίας, της επιλογής των κατάλληλων μεθόδων με τη βοήθεια των οποίων ο μαθητής θα προσεγγίσει το αντικείμενο
της διδασκαλίας, το μορφωτικό αγαθό, ώστε τελικά να επιτευχθούν οι σκοποί της εκπαίδευσης. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός, ενώ έχει την υποχρέωση να διδάξει τα περιεχόμενα
που ορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ταυτόχρονα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει σε
έλεγχο και κρίση την παιδευτική αξία των μορφωτικών αγαθών και αυτών ακόμα, δηλαδή, των περιεχομένων της διδασκαλίας που καθορίζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Με άλλα
λόγια, η αποτελεσματική εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος προϋποθέτει τον αναστοχασμό του εκπαιδευτικού, που μπορεί να οδηγεί στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού του έργου (Βρεττός-Καψάλης, 2009: 21 και 67-68).
Η έννοια του «curriculum» είναι ευρύτερη από την έννοια «Αναλυτικό Πρόγραμμα»,
καθώς δεν αναφέρεται μόνο στα περιεχόμενα της διδασκαλίας αλλά επιπλέον και στη μεθόδευσή της (Βρεττός-Καψάλης, 2009: 11). Ο εκπαιδευτικός είναι διεκπεραιωτής του συστήματος (agent of the system), ο οποίος καλείται να εκτελέσει μια σειρά από διδακτικές
ενέργειες και διαδικασίες σαφώς προσδιορισμένες, ενώ, ταυτόχρονα, υποχρεούται να εφαρμόσει συγκεκριμένες μεθόδους που υποδεικνύονται από τον διαχειριστή του συστήματος. Δεν έχει τη δυνατότητα να κρίνει τα περιεχόμενα του curriculum ούτε να επιλέξει
τη μέθοδο διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό το σύστημα λειτουργεί ανεξάρτητα από τον
παράγοντα «δάσκαλο».
Σε αντίθεση με το παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα που περιορίζεται κατά βάσιν
στον καθορισμό των περιεχομένων της διδασκαλίας και της σειράς με την οποία πρέπει
αυτά να διδαχθούν αφήνοντας στον εκπαιδευτικό την ελευθερία επιλογής του «πώς» της
διδασκαλίας του, το curriculum, εκτός από τα περιεχόμενα, θέτει με σαφήνεια τους διδακτικούς στόχους και περιλαμβάνει μεθοδολογικές υποδείξεις. Το τέταρτο δομικό στοιχείο
ενός curriculum είναι ο «έλεγχος της επίτευξης των στόχων». Υποδεικνύονται, δηλαδή,
μέθοδοι και εργαλεία ελέγχου της επίδοσης των μαθητών και κατ΄ επέκταση του βαθμού
της επίτευξης των στόχων. Με τον τρόπο αυτό, το curriculum αναμορφώνεται, ανανεώνεται και βελτιώνεται, καθώς αξιολογείται συνεχώς η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής
του. Ακολούθως, αναπροσαρμόζεται διαρκώς ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας, που όπως και το curriculum, δεν αποκτά ποτέ μια οριστική μορφή.

2.1. Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum
Ενώ, λοιπόν, τα παραδοσιακά Αναλυτικά Προγράμματα επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να διαμορφώνει τη διδασκαλία του όπως εκείνος κρίνει καλύτερα, στηριζόμενος στην
παιδαγωγική και διδακτική του επάρκεια, του παρέχουν την ελευθερία να κρίνει και ανα-
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στοχάζεται σχετικά με τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του, ωστόσο δεν τον υποχρεώνουν να πραγματοποιεί τις παραπάνω ενέργειες (Λουκέρης, 2000: 48). Το αποτέλεσμα
είναι η διδασκαλία να μην προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κάθε εποχής. Το παραδοσιακό Αναλυτικό Πρόγραμμα με άλλα λόγια, «δεν χαρακτηρίζεται συνήθως από τη δυναμική
της συνεχούς αξιολόγησης και αναμόρφωσης», όπως συμβαίνει με το curriculum (ΒρεττόςΚαψάλης, 2009: 73). Από την άλλη πλευρά, βασικό μειονέκτημα του curriculum είναι ότι
περιορίζει τη «διδακτική ελευθερία και γενικότερα την παιδαγωγική αυτονομία» των εκπαιδευτικών καθώς παρέχει «σαφείς και συγκεκριμένες υποδείξεις» που δεσμεύουν τον
εκπαιδευτικό ως προς τον τρόπο διδασκαλίας (Βρεττός-Καψάλης, 2009: 75).
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum είναι ένα είδος Αναλυτικού Προγράμματος, το οποίο συνδυάζει χαρακτηριστικά του παραδοσιακού Αναλυτικού Προγράμματος και χαρακτηριστικά του curriculum (Westphalen, 1982: 84-109). Πιο συγκεκριμένα:
«πρόκειται, όπως και ο όρος υποδηλώνει, για έναν ενδιάμεσο τύπο συμβατικού Αναλυτικού Προγράμματος και κουρίκουλου, ο οποίος περιλαμβάνει τα τέσσερα δομικά στοιχεία
του κουρίκουλου (στόχους, περιεχόμενα, μεθοδολογικές υποδείξεις και τρόπους αξιολόγησης), σε μια μορφή όμως που διαγράφει απλώς τα πλαίσια μέσα στα οποία θα κινηθεί ο
εκπαιδευτικός. Αποφεύγει δηλαδή να προσφέρει λεπτομερειακές και δεσμευτικές υποδείξεις εξασφαλίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο στον εκπαιδευτικό μεγάλα περιθώρια ελευθερίας» (Βρεττός και Καψάλης, 2009: 76).
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum είναι ο τύπος των Προγραμμάτων
Σπουδών που έχει καθιερωθεί πλέον και στη χώρα μας, καθώς συνιστά ένα πλαίσιο «ελαστικό και ευέλικτο» (Λουκέρης, 2005: 39).
Σύμφωνα με το συστημικό μοντέλο, η εκπαίδευση είναι ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από στοιχεία που λειτουργούν ως ένα σύνολο προκειμένου να επιτελέσουν έναν
κοινό στόχο (Betts, 1992). Η αλλαγή που επέρχεται σε ένα στοιχείο επηρεάζει όλο το σύστημα, καθώς υπάρχει σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ των στοιχείων. Υπό αυτήν τη θεώρηση, «Αναλυτικό Πρόγραμμα και διδασκαλία, αποτελούν υποσυστήματα ενός μεγάλου
συστήματος, που ονομάζεται εκπαιδευτικό σύστημα ή απλά εκπαίδευση» (ΒρεττόςΚαψάλης, 2009: 273). Ο εκπαιδευτικός ως μέρος αυτού του συστήματος και με την ελευθερία που του παρέχει το «Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum» έχει τη δυνατότητα ή καλύτερα το επαγγελματικό καθήκον διαρκούς ελέγχου της διδασκαλίας του,
αναφορικά με το βαθμό επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων, ώστε τα αποτελέσματα που
θα προκύπτουν να λειτουργούν ανατροφοδοτικά στη διαδικασία αναπροσαρμογής και
βελτίωσης του εκπαιδευτικού του έργου. Με άλλα λόγια, ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρεμβαίνει και να βελτιστοποιεί με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικού σχεδιασμού την πορεία
και το αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση βελτιστοποίησης της διδασκαλίας είναι η συνεχής αξιολόγησή της που μπορεί να οδηγεί σε συνεχή
πρόοδο.

143

Μέντορας

3. CIPP και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών με τη μορφή curriculum
Εισηγητής του μοντέλου αξιολόγησης CIPP υπήρξε ο Daniel L. Stufflebeam (1966).
Ο Stufflebeam ορίζει ως σκοπό της αξιολόγησης τη βελτίωση της διδασκαλίας και της
μάθησης και όχι την απόδειξη, δηλαδή την απόδοση ευθυνών (Stufflebeam & Shinkfield
2007:199; Stufflebeam et al., 1971). Επιπλέον, το μοντέλο που πρότεινε είναι προσανατολισμένο στη διοίκηση, δηλαδή σε εκείνους τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας που
καλούνται πραγματοποιώντας τις σωστές επιλογές, να λαμβάνουν τις πλέον συμφέρουσες
αποφάσεις. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι και ο εκπαιδευτικός, ο οποίος καλείται να
πραγματοποιεί τις σωστές επιλογές σε επίπεδο τάξης.
Επομένως, το μοντέλο αξιολόγησης CIPP ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές των
Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή curriculum, καθώς παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο βελτιστοποίησης της διδασκαλίας άμεσα αξιοποιήσιμο από τον εκπαιδευτικό ο ρόλος
του οποίου με τον τρόπο αυτό ενισχύεται και τονίζεται η σπουδαιότητά του μέσα στο
πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος της εκπαίδευσης. Με άλλα λόγια, με την αξιοποίηση
του μοντέλου CIPP είναι δυνατή η πραγματοποίηση της «εσωτερικής»-«διαμορφωτικής»
αξιολόγησης, η προϋπόθεση δηλαδή της ορθής λειτουργίας των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή curriculum.
Σύμφωνα με το μοντέλο CIPP που χαρακτηρίζεται ως συστημικό, η αξιολόγηση
προσδιορίζεται ως μια κυκλική διαδικασία (Σχήμα 1), η οποία ξεκινά με την εξέταση των
γενικότερων συνθηκών και καταλήγει στην εξέταση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της αξιολόγησης είναι δυνατός ο έλεγχος, η ανατροφοδότηση και η κριτική της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με στόχο τη διαρκή αναπροσαρμογή και άρα βελτίωσή της (Zhang, et al.: 2011,
63).

Σχήμα 1: Μοντέλο CIPP (Stufflebeam, 2003:7)

Όπως προαναφέρθηκε, το Αναλυτικό Πρόγραμμα με τη μορφή curriculum περιλαμβάνει τα τέσσερα δομικά στοιχεία του curriculum: στόχους, περιεχόμενα, μεθοδολογικές
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υποδείξεις, τρόπους αξιολόγησης, δίνοντας ωστόσο απλώς το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
κινηθεί ο εκπαιδευτικός και αφήνοντάς του μεγάλα περιθώρια ελευθερίας. Επομένως, ο
εκπαιδευτικός ουσιαστικά καλείται να κρίνει και να λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν
τόσο τους στόχους και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας του όσο και τις μεθόδους που θα
αξιοποιήσει, ενώ παράλληλα οφείλει να αξιολογεί την όλη εκπαιδευτική διαδικασία.
Ακριβώς όπως η διδασκαλία απαιτεί σαφή οργάνωση και δομή, καθώς συνιστά μια
πολύπλοκη διαδικασία, έτσι και η αξιολόγηση της διδασκαλίας απαιτεί αυστηρή δομή,
δηλαδή συγκεκριμένα διακριτά στάδια, όπως αυτά που παρέχει το μοντέλο αξιολόγησης
CIPP. Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο του μοντέλου αξιολόγησης CIPP είναι το στάδιο
της αξιολόγησης πλαισίου (Context Evaluation) κατά το οποίο διερευνάται το περιβάλλον
μέσα στο οποίο θα υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα ή γενικά ένα εκπαιδευτικό έργο, οι συνθήκες π.χ. κοινωνικές, οικονομικές κ.τ.λ. αλλά και οι ανάγκες του πληθυσμού-στόχου. Σημαντικό είναι να υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των στόχων που τίθενται και των αναγκών ή
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων (Καραλής, 1999: 141). Αντίστοιχα, το
πρώτο στάδιο του σχεδιασμού της διδασκαλίας είναι ο προσδιορισμός των στόχων. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να διερευνά το πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιεί τη διδασκαλία του,
πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να αξιολογεί τις ανάγκες των μαθητών του (Kaufman &
English, 1979), ώστε να θέτει τους κατάλληλους για εκείνους στόχους.
Το δεύτερο δομικό στοιχείο των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή curriculum
είναι τα περιεχόμενα. «Τα κριτήρια επιλογής των περιεχομένων βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα κριτήρια επιλογής των σκοπών. Με αυτήν τη λογική μερικοί βασικοί σκοποί
μπορούν να λειτουργήσουν ως κριτήρια επιλογής περιεχομένων των Αναλυτικών Προγραμμάτων» (Βρεττός-Καψάλης, 2009: 271). Ο εκπαιδευτικός εφόσον έχει διέλθει επιτυχώς το
πρώτο στάδιο της αξιολόγησης, έχει δηλαδή αξιολογήσει σωστά το πλαίσιο της διδασκαλίας του και έχει καθορίσει τους σωστούς στόχους, αναπροσαρμόζει σωστά τα περιεχόμενα που ορίζονται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα, ώστε αυτά να εξυπηρετούν τους στόχους
που έχει θέσει ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών του και τις γενικότερες συνθήκες της
διδασκαλίας του.
Το δεύτερο στάδιο του μοντέλου αξιολόγησης CIPP είναι το στάδιο της αξιολόγησης
των εισροών (Input Evaluation). Η αξιολόγηση των εισροών αποβλέπει στη διαμόρφωση
της πλέον κατάλληλης στρατηγικής υλοποίησης του διδακτικού έργου του εκπαιδευτικού
σε σχέση πάντα με το πλαίσιο, όπως αυτό έχει προσδιοριστεί με βάση το πρώτο στάδιο
της αξιολόγησης. Αντίστοιχα, κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας του ο εκπαιδευτικός,
αφού έχει προσδιορίσει τους στόχους και τα περιεχόμενα του μαθήματός του, επιλέγει τις
κατάλληλες μεθόδους-στρατηγικές για την υλοποίηση των στόχων. Το στάδιο της αξιολόγησης εισόδου του μοντέλου CIPP μπορεί να βοηθήσει προς την κατεύθυνση της επιλογής
των σωστών μεθόδων διδασκαλίας.
Το τρίτο στάδιο του μοντέλου CIPP, η αξιολόγηση της διαδικασίας (Process Evaluation) αποσκοπεί στον έλεγχο της εξέλιξης της υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τη στρατηγική, τις μεθόδους που επελέγησαν κατά το στάδιο της αξιολόγησης
εισόδου. Στη φάση αυτή, εντοπίζονται προβλήματα που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία
και ολοκλήρωση της διαδικασίας υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, έτσι ώστε με την
ανατροφοδότηση να πραγματοποιηθούν διορθωτικές παρεμβάσεις και να επαναπροσδιο-
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ριστούν οι ενέργειες που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των εκπαιδευτικών στόχων. Το
τρίτο αυτό στάδιο της αξιολόγησης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο εκπαιδευτικός
πριν αξιολογήσει τους μαθητές του, αξιολογεί την όλη εξέλιξη της διδασκαλίας του, που
καθορίζεται από τις δικές του επιλογές. Επομένως, σημαντικό είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά ο εκπαιδευτικός αυτοαξιολογείται και διορθώνει τις λανθασμένες του επιλογές,
προτού φτάσει στη φάση της κρίσης των μαθητών του, οι οποίοι είναι οι αποδέκτες των
αποτελεσμάτων που επιφέρουν οι δικές του αποφάσεις.
Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, ολοκληρώνει τη διδασκαλία του, αξιολογώντας τους μαθητές του, υποβάλλοντάς τους, δηλαδή, σε δοκιμασίες που ελέγχουν το βαθμό επίτευξης των
στόχων που έχουν τεθεί. Κατ΄ επέκταση αξιολογείται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Το τέταρτο στάδιο του μοντέλου CIPP, η αξιολόγηση του αποτελέσματος (Product Evaluation) αποβλέπει σε αυτόν ακριβώς το σκοπό, στην κριτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου, τον έλεγχο δηλαδή του βαθμού επίτευξης των στόχων και επιτυχίας της επιλεγείσας στρατηγικής. Η διαδικασία της αξιολόγησης αποτελέσματος ολοκληρώνεται με τη λήψη αποφάσεων σχετικών με τη συνέχιση, επανάληψη, βελτίωση ή ακόμα και διακοπή ενός εκπαιδευτικού έργου. Η τελευταία αυτή
περίπτωση, εξυπηρετεί, σύμφωνα με τον Stufflebeam, την απελευθέρωση πόρων που
μπορούν να διατεθούν σε περισσότερο αξιόλογες προσπάθειες (Stufflebeam et al., 2000).
Ο Stufflebeam εμπλούτισε το μοντέλο CIPP με σχετική λίστα που περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο από τους αξιολογητές ενός
προγράμματος όσο και από τους επωφελούμενους/εταίρους (Stufflebeam, 2007). Ο
Stufflebeam επισημαίνει ότι με τη λίστα αυτή αξιολογείται η αξία και η σπουδαιότητα ενός έργου, σύμφωνα και με τις αρχές της χρησιμότητας, εφαρμογής, ορθότητας και ακρίβειας της Επιτροπής Αξιολόγησης (Joint Committee, 1994). Η λίστα αυτή εμπλουτίζει τη
διαδικασία αξιολόγησης με ορισμένες κρίσιμες ενέργειες. Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον
Stufflebeam πρέπει να στηρίζεται σε μια στερεή βάση, σε μια συμφωνία (contractual
agreements) ανάμεσα στον αξιολογητή και τον επωφελούμενο/εταίρο, συμφωνία η οποία
πρέπει να ανανεώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες, σε όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τη λίστα αυτή, η αξιολόγηση του αποτελέσματος διαιρείται σε τέσσερα υποστάδια:
αξιολόγηση της επίδρασης (impact evaluation)·αξιολογείται κατά πόσον η εφαρμογή ενός
προγράμματος επηρέασε την ομάδα-στόχο,
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας (effectiveness evaluation) αξιολογείται η ποιότητα
και η σπουδαιότητα των αποτελεσμάτων,
αξιολόγηση της βιωσιμότητας (sustainability evaluation)· αξιολογείται σε ποιο βαθμό το
πρόγραμμα έχει στοιχεία που αξίζει να διατηρηθούν,
αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής του προγράμματος και σε άλλες περιστάσεις
(transportability evaluation).
Ο διαχωρισμός αυτός της αξιολόγησης του αποτελέσματος σε τέσσερα υποστάδια, στοχεύει στο να διαπιστωθεί και να αξιολογηθεί κατά πόσον ένα εκπαιδευτικό έργο μπορεί να
διατηρηθεί (Kellaghan et al., 2003). Σύμφωνα με τη λίστα του Stufflebeam, το προτελευ-
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ταίο στάδιο της αξιολόγησης είναι αυτό της μετα-αξιολόγησης (metaevaluation), δηλαδή
η κριτική της αξιολόγησης. Η διαδικασία της αξιολόγησης ολοκληρώνεται με τη σύνθεση
των επιμέρους αποτελεσμάτων της αξιολόγησης σε μια ολοκληρωμένη αναφορά (final
synthesis report) για την πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων σχετικά με τα επιτεύγματα της αξιολόγησης.

4. Περιπτώσεις εφαρμογής του μοντέλου αξιολόγησης CIPP
Το μοντέλο αξιολόγησης CIPP, δοκιμάστηκε στην πράξη για πρώτη φορά στο Τέξας
το 1968, από τον ίδιο τον Stufflebeam και τους επιστημονικούς του συνεργάτες Egon Guba και Robert Hammond, προκειμένου να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για παιδιά μεταναστών. Ο Stufflebeam σημειώνει
ότι η πρώτη εκείνη εφαρμογή, οδήγησε σε πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου. Πιο συγκεκριμένα, διαπίστωσε πως το μοντέλο θα πρέπει να είναι
ευέλικτο στην εφαρμογή του και πως είναι σημαντικό, οι πληροφορίες από την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού έργου, να προέρχονται από τα άτομα που εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό αυτό έργο και όχι από εξωτερικούς παράγοντες. Άλλο χρήσιμο συμπέρασμα ήταν
η μεγάλη προσοχή που πρέπει να δίνεται στην επιλογή των κριτηρίων αξιολόγησης. Ο
Stufflebeam και οι συνεργάτες του συμπεριέλαβαν τα συμπεράσματα αυτά στο επιστημονικό τους έργο “Educational Evaluation and Decision Making” (Stufflebeam et al., 1971),
το οποίο απετέλεσε τη βάση για τον προσδιορισμό του πλαισίου αξιολόγησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και υλικού, όπως αυτό ορίστηκε από την σχετική Επιτροπή που εργάστηκε για το σκοπό αυτό (Joint Committee, 1981).
Το μοντέλο του Stufflebeam εφαρμόστηκε με επιτυχία για την αξιολόγηση πολυάριθμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων από δημόσια σχολεία και οργανισμούς σε διάφορες
περιοχές (Zhang, Griffith, et al., 2009; Zhang, Zeller, et al., 2008). Για παράδειγμα, στην
πόλη Cincinnati στο Ohio, ο Felix (1979), εφήρμοσε το μοντέλο CIPP για την αξιολόγηση
και τη βελτίωση της διδασκαλίας. Ο Nicholson (1989) πρότεινε τη μέθοδο CIPP για την
αξιολόγηση της διδασκαλίας της ανάγνωσης. Σχετική έρευνα που διεξήχθη, αποκάλυψε
ότι η μέθοδος CIPP ήταν η προτιμώμενη, έναντι άλλων μοντέλων αξιολόγησης της εποχής
(Galvin, 1983). Το μοντέλο, τέλος, αξιοποιήθηκε για τη δημιουργία δεικτών του εθνικού
συστήματος εκπαίδευσης της Ταϊβάν (Chien, Lee, & Cheng, 2007).

5. Συμπεράσματα –Προτάσεις
Σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της φιλοσοφίας της αξιολόγησης προς τη σωστή
κατεύθυνση, έδωσε η πρόταση του Stufflebeam, σύμφωνα με την οποία ο πιο σημαντικός
σκοπός της αξιολόγησης «δεν είναι να αποκαλύπτει αλλά να βελτιώνει» (Stufflebeam et
al., 1971). Αναφορικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, το μοντέλο CIPP
δίνει έμφαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπληρώνει το μοντέλο του Tyler
(1950) ως προς διαμορφωτική πτυχή της αξιολόγησης και παρέχει διεξοδική καθοδήγηση
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για τους χρήστες του. Τα σαφώς προσδιορισμένα στάδια της αξιολόγησης αλλά και η απλότητα της διαδικασίας, καθιστούν το μοντέλο CIPP εύχρηστο για τον εκπαιδευτικό συγκριτικά με άλλα μοντέλα αξιολόγησης και, επομένως, προτιμητέο έναντι άλλων για την
αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων με τη μορφή curriculum. Ωστόσο, ασκείται
από κάποιους ερευνητές αρνητική κριτική, επειδή αποτυγχάνει να αναγνωρίσει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στους οργανισμούς, στηρίζεται περισσότερο στον ορθολογισμό και αγνοεί τους πολιτικούς παράγοντες που παίζουν μεγάλο ρόλο σε
αυτές τις αποφάσεις.
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