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15 Απριλίου, 2002 
 
Αξιολόγηση της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
 
 
 
Με αφορµή, το κείµενο του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση και τις απόψεις 
που διατυπώθηκαν στο διήµερο σεµινάριο που οργάνωσε το ΥΠΕΠΘ, θα 
ήθελα να διατυπώσω ορισµένες απόψεις για το θέµα. 
 

Ξεκινώντας από την διαπίστωση ότι η Ελλάδα είναι η τελευταία 
χώρα της Ε.Ε., στο εκπαιδευτικό σύστηµα της οποίας δεν έχουν 
υιοθετηθεί κανόνες αξιολόγησης, αλλά και από τις τάσεις που 
εµφανίζονται διεθνώς για το θέµα αυτό νοµίζω ότι, κατ’ αρχήν, είναι 
απαραίτητο να απαντηθούν τα εξής ερωτήµατα:  
• Ποιός είναι ο στόχος της αξιολόγησης 
• Για ποιόν γίνεται η αξιολόγηση 
• Με τι τρόπο γίνεται η αξιολόγηση  
• Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατά της  
Πριν προχωρήσω στην διατύπωση των απόψεών µου για την αξιολόγηση, 
θεωρώ απαραίτητο να επισηµάνω ότι της αξιολόγησης πρέπει να 
προηγηθεί η πιστοποίηση (accreditation). Όσοι επί χρόνια υποστηρίζουν 
την ανάγκη της υιοθέτησης της πρακτικής της πιστοποίησης 
δικαιώνονται από τις τελευταίες εξελίξεις σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες 
όπου η πιστοποίηση φαίνεται να καθίσταται αναπόσπαστο στοιχείο της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 
Γνωρίζω ότι η πιστοποίηση δεν είναι ιδιαίτερα δηµοφιλής σε πολλά 
ιδρύµατα, ούτε στο Υπουργείο Παιδείας. Εκτιµώ όµως ότι, αν δεν µας 
απασχολήσει, θα βρεθούµε για µια ακόµη φορά απροετοίµαστοι στο 
διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον. (Αν είχε υιοθετηθεί η διαδικασία της 
πιστοποίησης, το πρόβληµα, που ταλάνισε την χώρα µας µε την αλλαγή 
στα ΤΕΙ θα ήταν ανύπαρκτο). Θεωρώ ότι η πιστοποίηση πρέπει να 
προηγείται της αξιολόγησης, γιατί αφορά ένα πρώτο αποφασιστικό 
στάδιο. Το κατά πόσον δηλαδή ένα πρόγραµµα σπουδών, είτε αυτό είναι 
νέο είτε ήδη υφίσταται, έχει τα εχέγγυα και τις προϋποθέσεις απονοµής 
ενός τίτλου που είναι αξιόπιστος.  
Η αξιολόγηση, αποτελεί το δεύτερο βήµα της διαδικασίας ελέγχου και 
επιβεβαίωσης της ποιότητας. Τα προγράµµατα που έχουν πιστοποιηθεί  
θα πρέπει, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, να αξιολογούνται για να 
διερευνάται κατά πόσον οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που οδήγησαν 
στην ίδρυσή τους εξακολουθούν να υφίστανται, αλλά και κατά πόσον 
έχει βελτιωθεί και σε ποιό βαθµό. Η αξιολόγηση έχει ως στόχο την 
αποτίµηση των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, το επίπεδό τους, την 
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ανταπόκρισή τους στις διεθνείς πρακτικές και την αποτελεσµατικότητά 
τους.  
Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται κυρίως για την ενηµέρωση της 
κοινωνίας και των φοιτητών. Ιδιαίτερα σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα το 
βάρος της χρηµατοδότησης του οποίου έχει αποκλειστικά το κράτος, 
δηλαδή οι φορολογούµενοι, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να είναι 
διαθέσιµες σε όλη την κοινωνία επαρκείς πληροφορίες για το επίπεδο 
σπουδών κάθε εκπαιδευτικού προγράµµατος και των προοπτικών  του 
(επιστηµονικών και επαγγελµατικών). Την µεγαλύτερη ωφέλεια από µια 
σωστή εφαρµογή αξιόπιστων πρακτικών αξιολόγησης θα έχουν οι νέοι, 
είτε αυτοί είναι ήδη φοιτητές είτε πρόκειται να επιλέξουν προγράµµατα 
για να σπουδάσουν. Γνωρίζοντας τα αντικειµενικά στοιχεία που θα 
προκύπτουν από µια αντικειµενική και ανεξάρτητη αξιολόγηση θα 
µπορούν να εκτιµούν καλύτερα τα προγράµµατα σπουδών και να 
επιλέγουν εκείνα που ανταποκρίνονται καλύτερα στις επιδιώξεις τους. 
Είναι αδιανόητο οι νέοι που θέλουν να σπουδάσουν, αλλά και οι 
οικογένειές τους, να ζητούν πληροφορίες και ενηµέρωση από φίλους 
και συγγενείς όταν αυτό είναι υποχρέωση της πολιτείας.  
 
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θεωρώ ότι, ανεξάρτητα από το αν θα 
δηµιουργηθεί µια εθνική επιτροπή αξιολόγησης, είναι απαραίτητο να 
γίνουν τα εξής βήµατα: 
1. Να καθορισθούν κριτήρια για την πιστοποίηση των προγραµµάτων 

σπουδών. Με βάση τα κριτήρια αυτά να διερευνηθεί ποιά από τα ήδη 
λειτουργούντα προγράµµατα µπορούν να χορηγούν τίτλους και ποιά 
δεν έχουν τις προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο. Για τα τελευταία θα 
πρέπει να καταρτισθεί πρόγραµµα βελτίωσης των υποδοµών τους και 
κάλυψης των ελλείψεών τους ώστε να µπορούν να χορηγούν τίτλους. 

2. Να καθορισθούν  µε σαφήνεια οι στόχοι της αξιολόγησης. 
3. Να συµφωνηθούν οι κανόνες της αξιολόγησης οι οποίοι θα πρέπει να 

είναι σαφείς και κοινοί για όλους τους αξιολογουµένους, 
λαµβάνοντας βέβαια υπ' όψιν τις ιδιαιτερότητες των διαφορετικών 
επιστηµονικών περιοχών. 

4. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται τόσο σε επίπεδο ιδρύµατος όσο 
και σε επίπεδο µονάδων (τµηµάτων) εντός του ιδρύµατος.  

5. Οι αξιολογήσεις, τα πρώτα τουλάχιστον χρόνια, θα πρέπει να γίνονται 
από διεθνείς επιτροπές αξιολογητών. Αυτό όχι γιατί οι Έλληνες 
επιστήµονες δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογήσουν προγράµµατα, 
αλλά γιατί είναι απαραίτητο οι πρώτες αξιολογήσεις να λάβουν υπόψη 
τους διεθνή κριτήρια και να αξιοποιήσουν την συσσωρευµένη διεθνή 
εµπειρία για να είναι αξιόπιστες στο διεθνές περιβάλλον, όπου τα 
Ελληνικά Πανεπιστήµια θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικά. 
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6. Οι εκθέσεις αξιολόγησης, µετά την ολοκλήρωσή τους, θα πρέπει να 
δηµοσιοποιούνται ευρέως και να είναι προσβάσιµες σε κάθε Έλληνα 
πολίτη. 
Αν δηµιουργηθεί εθνική επιτροπή αξιολόγησης, θα πρέπει αυτή να 

είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και να υπάγεται απευθείας στον 
Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.  
-Η εθνική επιτροπή αξιολόγησης θα πρέπει να είναι ολιγοµελής (όχι 
περισσότερα από επτά ή, το πολύ, εννέα µέλη). Τα µέλη της θα πρέπει να 
επιλέγονται από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας µετά από εισήγηση 
επιτροπής επιλογής που θα αποτελείται από καταξιωµένα µέλη της 
ακαδηµαϊκής κοινότητας.  
-Τα προσόντα και οι προϋποθέσεις  που θα πρέπει να πληρούν τα µέλη 
της εθνικής επιτροπής αξιολόγησης θα πρέπει να καθορισθούν µε 
σαφήνεια. Μεταξύ αυτών απαραίτητα πρέπει να είναι η µακρά εµπειρία 
στην εκπαίδευση, η καταξιωµένη ερευνητική δραστηριότητα που θα 
προκύπτει από ικανοποιητικό αριθµό δηµοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά 
µε σύστηµα κριτών, η εµπειρία στην διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων 
και η εµπειρία σε θέµατα αξιολόγησης.  
-Οι καθηγητές που θα επιθυµούν να είναι υποψήφιοι για την εθνική 
επιτροπή αξιολόγησης δεν θα πρέπει να υποδεικνύονται από τις 
Συγκλήτους των Ιδρυµάτων, αλλά θα πρέπει να υποβάλλουν οι ίδιοι 
υποψηφιότητα στην επιτροπή επιλογής από την οποία να προκύπτει η 
ικανοποίηση των προϋποθέσεων που θα απαιτούνται. Ο τρόπος αυτός 
ανάδειξης των µελών της εθνικής επιτροπής θα διασφαλίζει ότι τα µέλη 
της δεν θα λειτουργούν ως εκπρόσωποι των Πανεπιστηµίων από τα οποία 
προέρχονται.  
-Η εθνική επιτροπή αξιολόγησης θα έχει, µεταξύ των άλλων, την ευθύνη 
του ορισµού των επιτροπών αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µονάδων.  
-Οι επιτροπές αξιολόγησης θα συγκροτούνται από επιστήµονες οι οποίοι 
θα έχουν προταθεί από την αξιολογούµενη µονάδα.  
-Η υπόδειξη των ονοµάτων των αξιολογητών θα πρέπει να συνοδεύεται 
από αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµά τους από το οποίο να προκύπτει η 
εµπειρία τους στο αντικείµενο αλλά και η ακαδηµαϊκή τους επάρκεια. 
-Σε όλες τις τελικές εκθέσεις θα πρέπει να αναφέρονται τα ονόµατα της 
επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης όπως επίσης και σύντοµα βιογραφικά 
τους. 
-Η θητεία των µελών της εθνικής επιτροπής αξιολόγησης θα ήταν 
χρήσιµο να είναι πενταετής (για να µπορεί να συµπίπτει µε τη θητεία του 
Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, όταν αυτό είναι εφικτό) και να είναι 
δυνατόν να ανανεωθεί. Μετά την λήξη της θητείας της πρώτης 
επιτροπής, είναι χρήσιµο να ανανεωθεί για µία ακόµα πενταετία η θητεία 
των µισών από τα µέλη της, ώστε να υπάρχει συνέχεια στην λειτουργία 
της. 
 



 4

Πιστεύω τέλος, ότι θα πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόµενο, 
η  αξιολόγηση να έχει ενιαίο πλαίσιο που να περιλαµβάνει Πανεπιστήµια, 
ΤΕΙ, ∆ευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια εκπαίδευση. Η αποσπασµατική  
προσέγγιση των προβληµάτων κάθε επιπέδου εκπαίδευσης, που 
εφαρµόζεται µέχρι σήµερα, έχει οδηγήσει το εκπαιδευτικό µας σύστηµα  
σε αδιέξοδα, µια και τα προβλήµατα της µιας βαθµίδας συνήθως 
¨µεταφέρονται¨ στις επόµενες βαθµίδες. 
 
 
Ιωάννης Πανάρετος 
 
 


