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Η αξιολόγηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

και το «προσχολικό» PISA

Ευστρατία Σοφού* 

Περ ίληψη

Σκοπός του άρθρου αυτού είναι να διερευνήσει και να αναλύσει κριτικά τη Διεθνή Μελέτη της Πρώιμης 

Μάθησης και Ευημερίας των Παιδιών (IELS), μια νέα έρευνα του ΟΟΣΑ που έχει στόχο τη διεθνή συγκρι-

τική και σταθμισμένη αξιολόγηση παιδιών ηλικίας 5 ετών που φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση . Στο 

άρθρο υποστηρίζεται ότι η συγκεκριμένη έρευνα αποτελεί ένα «προσχολικό PISA» και η εισαγωγή της, 

μια προσπάθεια αλλαγής του εκπαιδευτικού «παραδείγματος» της προσχολικής εκπαίδευσης και της αξι-

ολόγησης της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών προσχολικής ηλικίας . Το άρθρο εξετάζει το προη-

γούμενο έργο του ΟΟΣΑ στην προσχολική εκπαίδευση και παρουσιάζει και αναλύει την IELS με στόχο να 

αναδειχθεί ο «λόγος» που παράγει και οι πρακτικές που προωθεί . Στο κείμενο συνοψίζονται επίσης, τα 

σημαντικότερα σημεία εστίασης της κριτικής που έχει δεχθεί η μελέτη και επισημαίνονται οι πιθανές συ-

νέπειες από την εφαρμογή της στην εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτική πράξη . 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η πρώιμη παιδική ηλικία, η οποία θεωρείται ως κρί-
σιμη περίοδος στη διαδρομή του ανθρώπου (Woodhead, 1996), συγκε-
ντρώνει το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον των διεθνών οργανισμών. 
Για παράδειγμα, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανά-
πτυξη (ΟΟΣΑ), ένας οργανισμός που παραδοσιακά δίνει έμφαση στην 
οικονομική ανάπτυξη των χωρών-μελών του και παράλληλα αποτελεί 
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ένα από τα χαρακτηριστικά παραδείγματα συμμετοχής διεθνούς οργα-
νισμού στις διαδικασίες της παγκόσμιας διακυβέρνησης στον χώρο της 
εκπαίδευσης (Πασιάς, 2015), έχει διευρύνει τη δραστηριότητά του στον 
χώρο της προσχολικής αγωγής. Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων 
δεκαετιών, έχοντας ως κεντρικό διακύβευμα της πολιτικής του τη βελ-
τίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της φροντίδας στην πρώιμη 
παιδική ηλικία (ECEC, Early Childhood Education and Care), έχει δημοσι-
εύσει μια σειρά συγκριτικών μελετών με τον εμβληματικό τίτλο Starting 
Strong προκειμένου να υποστηρίξει τις χώρες-μέλη στην αναθεώρηση 
των πολιτικών τους (OECD, 2001, 2006, 2012, 2015a, 2017a, 2017b). 

Μία από τις πρόσφατες εξελίξεις της πολιτικής του ΟΟΣΑ στο πεδίο 
της προσχολικής αγωγής είναι η εισαγωγή διεθνούς συγκριτικής αξιολό-
γησης των μαθησιακών επιδόσεων παιδιών ηλικίας 5 ετών. Για ορισμέ-
νους μελετητές, η Διεθνής Μελέτη Πρώιμης Μάθησης και Ευημερίας των 
Παιδιών (IELS, International Early Learning and Child Well-being Study), 
όπως ονομάζεται η έρευνα που ήδη άρχισε να εφαρμόζεται από τον 
ΟΟΣΑ, αποτελεί ένα «προσχολικό» PISA (Moss et al., 2016). Οι Diaz-Diaz, 
Semenec & Moss (2019) υποστηρίζουν ότι η IELS είναι μια χαρακτηρι-
στική περίπτωση του ραγδαία αυξανόμενου φαινομένου στον χώρο 
της εκπαίδευσης, της διεθνούς συγκριτικής αξιολόγησης των μαθησια-
κών επιδόσεων με τη χρήση τυποποιημένων εξεταστικών δοκιμασιών 
ή διαφορετικά των λεγομένων «διεθνών αξιολογήσεων μεγάλης κλίμα-
κας» (ILSAs, International Large-Scale Assessments). Αποτελεί επίσης 
ένα ακόμα παράδειγμα του «Παγκόσμιου Εκπαιδευτικού Μεταρρυθμι-
στικού Κινήματος» (GERM, Global Education Reform Movement), ενός 
όρου που επινόησε ο Φινλανδός μελετητής Pasi Sahlberg (2011) για 
να χαρακτηρίσει το σύγχρονο νεοφιλελεύθερο μοντέλο εκπαίδευσης 
που επιδιώκει να εφαρμόσει τις αρχές και τις στρατηγικές της οικονομί-
ας της αγοράς στη δημόσια εκπαίδευση στο όνομα της βελτίωσης της 
ποιότητας της μάθησης. Την υιοθέτηση του συγκεκριμένου μοντέλου 
εκπαίδευσης συνοδεύουν η ποσοτική αξιολόγηση, οι τυποποιημένες 
εξεταστικές δοκιμασίες υψηλών αποδόσεων (high stakes testing & stan-
dards), ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολικών μονάδων, η λογοδοσία, η 
γονεϊκή επιλογή, το μάνατζμεντ και η ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση 
(Wasmuth & Nitecki, 2017∙ Diaz-Diaz, Semenec & Moss, 2019). Ο ΟΟΣΑ 
έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση του GERM μέσω της 
εφαρμογής των διεθνών συγκριτικών αξιολογήσεων μεγάλης κλίμακας, 
όπως είναι το PISA, οι οποίες ενισχύουν τον ανταγωνισμό μεταξύ των 
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χωρών και την εκπαίδευση με έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η 
εστίαση στην επιτέλεση, στην τυποποίηση, στη χρήση κοινά αποδεκτών 
standards και κριτηρίων αξιολόγησης έχουν συμβάλλει σε μια εργαλεια-
κή και τεχνοκρατική προσέγγιση της εκπαίδευσης και έχουν περιορίσει 
την εκπαιδευτική πολιτική στην αναζήτηση και στην υιοθέτηση αποτε-
λεσματικών πρακτικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο αυτό εκπαιδευτικό πλαίσιο οι με-
λετητές υποστηρίζουν ότι ο ΟΟΣΑ μέσω της IELS επιδιώκει να αναπτύξει 
ένα παγκόσμιο πλαίσιο αναφοράς για την προσχολική εκπαίδευση και 
να εισαγάγει ένα νέο εκπαιδευτικό «παράδειγμα» στην προσχολική εκ-
παίδευση που επιχειρεί να αναδιαμορφώσει τη φυσιογνωμία, τους σκο-
πούς και τις βασικές αρχές της (Auld & Morris, 2019). Σκοπός του παρό-
ντος άρθρου είναι να συζητήσει και να αναλύσει κριτικά τη μελέτη IELS 
και τις συνέπειες που μπορεί να έχει στην αξιολόγηση των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας και εν γένει στην προσχολική εκπαίδευση. Αρχικά 
επιχειρείται μια σύντομη ανασκόπηση του προηγούμενου έργου του 
ΟΟΣΑ στην προσχολική αγωγή μέσω των εκθέσεων Starting Strong και 
στη συνέχεια παρουσιάζεται και αναλύεται η μελέτη IELS σύμφωνα με 
τα σχετικά κείμενα που έχει δημοσιεύσει ο διεθνής οργανισμός. Τέλος, 
το άρθρο συνοψίζει τα σημαντικότερα σημεία στα οποία εστιάζουν οι 
κριτικές και εκθέτει τις πιθανές συνέπειες από την εφαρμογή της μελέτης 
στην εκπαιδευτική πολιτική και την εκπαιδευτική πράξη στον χώρο της 
προσχολικής εκπαίδευσης. 

Οι Εκθέσεις Starting Strong του ΟΟΣΑ για την προσχολική αγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο ΟΟΣΑ διευρύνοντας το ενδιαφέρον του για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικών πολιτικών στο πεδίο της προσχολικής αγωγής 
έχει δημοσιεύσει μια σειρά διεθνών συγκριτικών εκθέσεων με τον τίτλο 
Starting Strong παρέχοντας στις χώρες-μέλη διεθνή συγκριτικά δεδομέ-
να και συστάσεις προκειμένου να βελτιώσουν την ποιότητα της ECEC. 
Το 1998 η Επιτροπή Εκπαίδευσης του ΟΟΣΑ αναγνωρίζοντας την ECEC 
ως τη βάση της διαβίου μάθησης, ξεκίνησε μια θεματική ανασκόπηση 
των πολιτικών και πρακτικών των χωρών μελών στο πεδίο αυτό, η οποία 
οδήγησε στην έκδοση των δύο πρώτων Starting Strong, το Starting 
Strong I (OECD, 2001) και το Starting Strong II (OECD, 2006). 

Η έκδοσή τους θεωρείται ορόσημο στη συγκριτική έρευνα στο πε-
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δίο της προσχολικής αγωγής καθώς συνέβαλε στην καλύτερη κατανό-
ηση των πολιτικών και των πρακτικών των διαφόρων χωρών μελών, 
στην ανάπτυξη διαλόγου για ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος και στην 
υποστήριξη των διαμορφωτών χάραξης πολιτικής με στόχο τη βελτίω-
ση της ποιότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων (Moss, 
2007). Οι δύο εκθέσεις αναγνωρίζουν το πολιτισμικό, κοινωνικό και πο-
λιτικό συγκείμενο της προσχολικής αγωγής και υιοθετούν ως βασικούς 
άξονες της ερευνητικής προσέγγισής τους την ισότητα των ευκαιριών 
και τα δικαιώματα των παιδιών (Urban, 2019b). Σύμφωνα με τον Moss 
(2007), το Starting Strong II είναι η πιο σημαντική διεθνής έκθεση στο πε-
δίο της προσχολικής αγωγής τόσο για το εύρος των δεδομένων της όσο 
και για την εγκυρότητα, την ανάλυση και την εξαγωγή των συμπερασμά-
των της. Σημαντικά στοιχεία της προσέγγισης που υιοθετεί η συγκεκρι-
μένη έκθεση είναι η αμφισβήτηση του κυρίαρχου λόγου σχετικά με την 
ετοιμότητα των παιδιών για τη σχολική εκπαίδευση και τις πιέσεις που 
δέχεται η προσχολική αγωγή προς αυτή την κατεύθυνση, η αναγνώρι-
ση της σημασίας του ρόλου των εθνικών κυβερνήσεων στη δημιουργία 
ενός ισχυρού και ίσων ευκαιριών συστήματος προσχολικής αγωγής και 
η πρόταση για ένα εθνικό πλαίσιο πολιτικής με αποκεντρωμένες εξουσί-
ες ώστε να προάγεται η τοπική αυτονομία και η δημοκρατική πρακτική. 
Όπως επισημαίνει ο Moss (2007), ένα καινοτομικό στοιχείο της έκθεσης 
Starting Strong ΙΙ είναι ότι αναγνωρίζει την ύπαρξη διαφορετικών εκπαι-
δευτικών παραδειγμάτων στο πεδίο της προσχολικής αγωγής και δεν 
προωθεί ένα παγκόσμιο πρότυπο «καλών πρακτικών», αλλά βασικές αρ-
χές οι οποίες επιτρέπουν και υποστηρίζουν τον πλουραλισμό των προ-
σεγγίσεων και των παραδειγμάτων. 

Στις επόμενες, ωστόσο, εκθέσεις Starting Strong που δημοσίευσε ο 
ΟΟΣΑ φαίνεται να διαφοροποιείται η προσέγγιση που χαρακτήριζε τις 
εκθέσεις Starting Strong I και ΙΙ και να προωθείται η ομοιογενοποίηση 
των σκοπών και των στόχων της προσχολικής αγωγής και η εναρμόνισή 
τους με το πλαίσιο και το περιεχόμενο μιας παγκόσμιας εκπαιδευτικής 
ατζέντας. Για παράδειγμα, η έκθεση Starting Strong III (OECD, 2012b), 
παρουσιάζει ένα σύνολο εργαλείων (toolbox) προκειμένου να παράσχει 
«πρακτικές λύσεις» στους διαμορφωτές χάραξης εκπαιδευτικής πολιτι-
κής για τη βελτίωση της ποιότητας της προσχολικής αγωγής, ενώ η έκ-
θεση Starting Strong IV (OECD, 2015) επικεντρώνεται στην παρακολού-
θηση (monitoring) των πολιτικών και πρακτικών για τη βελτίωση της 
ποιότητας. 
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Συγκρίνοντας τις εκθέσεις Starting Strong II (OECD, 2006) και Starting 
Strong III (OECD, 2012), είναι ενδεικτικό, για παράδειγμα, ότι η συχνότητα 
αναφοράς σε έννοιες, όπως «δικαιώματα των παιδιών», «δημοκρατία», 
«συμμετοχή» και «κοινωνική δικαιοσύνη» μειώνεται κατακόρυφα από 
την πρώτη στη δεύτερη έκθεση, ενώ αντίστοιχα, αυξάνεται η συχνό-
τητα του όρου «συμμόρφωση» (Urban, 2015). Παρά τους ισχυρισμούς 
που διατυπώνονται από τον ΟΟΣΑ ότι ακολουθείται η ίδια λογική με τις 
προηγούμενες εκθέσεις, είναι σαφές ότι στις νεότερες εκθέσεις Starting 
Strong IV (OECD, 2015a), Starting strong 2017 (2017a) και Starting Strong 
V (OECD, 2017b), αναθεωρείται η δημοκρατική, ολιστική και συστημική 
προσέγγιση της ποιότητας που χαρακτήριζε τις προηγούμενες εκθέσεις, 
η προσχολική εκπαίδευση αποπλαισιώνεται από το κοινωνικό, πολιτικό 
και πολιτισμικό της συγκείμενο και υιοθετείται η αντίληψη ότι υπάρχει 
μία και μοναδική παγκόσμια κοινωνία και ότι όλα τα παιδιά στον κόσμο 
αντιμετωπίζουν τις ίδιες ανάγκες και προκλήσεις, οι οποίες μπορούν να 
επιλυθούν μέσω των «καλών πρακτικών» και των συστάσεων του ΟΟΣΑ. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι παρόλο που ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε την προ-
σέγγιση του προηγούμενου έργου του στον τομέα της προσχολικής 
αγωγής, μέχρι και το 2018 καμιά από τις μελέτες του δεν περιλάμβανε 
τυποποιημένες εξεταστικές δοκιμασίες για παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
μια πολιτική και πρακτική που διαφοροποιείται στη συνέχεια με την ει-
σαγωγή της IELS. Ενδεχομένως, η εφαρμογή αυτής της μελέτης να απο-
τελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής του ΟΟΣΑ να προωθήσει τη διε-
θνή τυποποιημένη συγκριτική αξιολόγηση των μαθησιακών επιδόσεων 
από την πρώιμη παιδική ηλικία έως την εφηβεία. 

Η Διεθνής Μελέτη Πρώιμης Μάθησης και Ευημερίας των Παιδιών 
(IELS, International Early Learning and Child Well-being Study)

Η IELS, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον σχετικό ιστότοπο, είναι μια 
διεθνής έρευνα που αξιολογεί τα παιδιά στην ηλικία των 5 ετών προ-
κειμένου να προσδιορίσει τους βασικούς παράγοντες που οδηγούν 
ή παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της πρώιμης μάθησης (OECD, n.d.). Η 
πρόταση για μια διεθνή αξιολόγηση της πρώιμης μάθησης των παιδιών 
ηλικίας 5 ετών διατυπώθηκε για πρώτη φορά το 2012, ενώ το 2016, μετά 
από μακρόχρονες συζητήσεις του ΟΟΣΑ με τους κυβερνητικούς εκπρο-
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σώπους 16 χωρών-μελών του, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της (Urban, 
2018). Στις συζητήσεις αυτές δεν κλήθηκαν μέλη της εκπαιδευτικής και 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και οι πληροφορίες για τη μελέτη διέρρευ-
σαν όταν πλέον είχε ληφθεί η απόφαση για την εφαρμογή της, γεγονός 
που όπως επισημαίνουν οι Moss & Urban (2017) υποδηλώνει την έλλει-
ψη ενδιαφέροντος του ΟΟΣΑ για τις απόψεις της ευρύτερης κοινότητας 
της προσχολικής αγωγής ή για τις επικρίσεις και τον προβληματισμό που 
μπορεί να εκφράζουν ορισμένη μέλη της. 

Από τις 16 χώρες -μέλη που αρχικά επέδειξαν ενδιαφέρον, τελικά 
μόνο δύο (2) επέλεξαν να συμμετάσχουν, ενώ από τις 36 χώρες-μέλη του 
ΟΟΣΑ στην έρευνα συμμετείχαν μόνο τρεις: οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αγ-
γλία (όχι το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς η Ουαλία, η Σκωτία και η Βόρεια 
Ιρλανδία δεν συμμετείχαν) και η Εσθονία. Κάποιες άλλες, όπως η Γερμα-
νία και η Νέα Ζηλανδία επεσήμαναν τις επιφυλάξεις τους και τις αρνητι-
κές συνέπειες μιας τυποποιημένης εξεταστικής δοκιμασίας για τα παιδιά, 
τους εκπαιδευτικούς, τις οικογένειές τους και γενικότερα για την προ-
σχολική εκπαίδευση και επέλεξαν να μην συμμετάσχουν. Παρά τη μικρή 
συμμετοχή των χωρών-μελών, το 2017 ο ΟΟΣΑ προχώρησε στην πιλο-
τική εφαρμογή της έρευνας και στη συνέχεια στην κύρια μελέτη, ενώ τα 
αποτελέσματα της αναμένεται να δημοσιευθούν τον Μάρτιο του 2020. 

Οι Auld & Morris (2019) υποστηρίζουν ότι, παρότι ο ΟΟΣΑ προτιμά 
να χρησιμοποιεί μια ποικιλία ευφημισμών, όπως «μελέτη» ή «σύγκριση» 
της μάθησης, της ανάπτυξης και της ευημερίας των παιδιών, η IELS απο-
τελεί ένα είδος τυποποιημένης εξεταστικής δοκιμασίας και ακολουθεί το 
μοντέλο άλλων συγκριτικών αξιολογήσεων όπως αυτό του PISA, τόσον 
αφορά στη στοχοθεσία όσο και την προβληματική της. Σύμφωνα με την 
Delaune (2019) η IELS, όπως και το PISA, διαπνέεται από την ίδια οικο-
νομίστικη αντίληψη συνδέοντας έμμεσα τις επιδόσεις των παιδιών με τις 
επιδόσεις των χωρών στην οικονομία και επιδιώκοντας να διασφαλίσει 
ότι η «επένδυση» στην προσχολική εκπαίδευση «αποδίδει» ικανοποιη-
τικά. Όπως αναφέρεται σε σχετικό κείμενο του ΟΟΣΑ: «καθώς οι χώρες 
αυξάνουν τις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις για να υποστηρίξουν τη 
φροντίδα και την εκπαίδευση των μικρών παιδιών αναμένεται ότι χρει-
άζονται πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή αυτών των επενδύσεων» 
(OECD, 2015b: 32). H σύνδεση της IELS με το PISA είναι εμφανής στο 
ακόλουθο απόσπασμα: «Σταδιακά, οι πληροφορίες [από την IELS] μπο-
ρούν να παρέχουν πληροφορίες για την εξέλιξη των μαθησιακών απο-
τελεσμάτων από την πρώιμη ηλικία μέχρι την ηλικία των 15 ετών, όπου 
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[οι μαθητές και οι μαθήτριες] αξιολογούνται με το PISA. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι χώρες μπορούν να έχουν μια πιο έγκαιρη και πιο συγκεκριμένη 
ένδειξη για τον τρόπο που μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες των νέων ατόμων» (OECD, 2015b: 103). 

Παρουσιάζοντας την προβληματική της έρευνας και τους λόγους για 
τους οποίους θεωρείται σημαντική η διεξαγωγή της στο κείμενο Early 
Learning Matters (OECD, 2018), ο ΟΟΣΑ αναφέρεται αρχικά σε ερευνη-
τικά δεδομένα που καταδεικνύουν τον εκπληκτικό ρυθμό ανάπτυξης 
κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού κατά τα οποία «ο εγκέφα-
λος βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα πλαστικότητας από οποιαδήποτε 
άλλη περίοδο της ζωής του ανθρώπου» (OECD, 2018: 15) και υπογραμ-
μίζει τη σημασία της πρώιμης μάθησης και του κατάλληλου περιβάλλο-
ντος που θα πρέπει να παρέχει η οικογένεια, η προσχολική εκπαίδευση 
και η ευρύτερη κοινότητα για τη μάθηση και την ανάπτυξη του παιδιού. 
Επίσης, γίνεται αναφορά στη σημασία της προσχολικής εκπαίδευσης η 
οποία συνδέεται με την ενήλικη ζωή: «Τα παιδιά που συμμετέχουν σε 
προσχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα προετοιμάζονται καλύτερα για 
το σχολείο και τείνουν να επιτυγχάνουν καλύτερες ακαδημαϊκές επιδό-
σεις. Για παράδειγμα, τα αποτελέσματα του PISA συνεχώς καταδεικνύ-
ουν ότι τα παιδιά που φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση τείνουν 
να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις στην ηλικία των 15 ετών» (OECD, 
2018: 9). Προκειμένου να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα της συγκριτι-
κής αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και της διεξαγωγής 
της έρευνας, ο ΟΟΣΑ υπογραμμίζει τη σημασία της ποιότητας των προ-
σχολικών προγραμμάτων καθώς η «καλύτερη ποιότητα οδηγεί σε κα-
λύτερα αποτελέσματα» (OECD, 2018: 10), τα οποία, όπως αναφέρει, δεν 
διασφαλίζονται απλώς και μόνο με την πρόσβαση στην προσχολική εκ-
παίδευση. Την ρητορική για την αναγκαιότητα ποιοτικών προσχολικών 
προγραμμάτων ενισχύει και η αναφορά του ΟΟΣΑ στη σημασία αυτών 
των προγραμμάτων για τα παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικά πε-
ριβάλλοντα. 

Επισημαίνοντας τη σημασία της έρευνας ο ΟΟΣΑ (OECD, n.d.) απα-
ριθμεί τα προσδοκώμενα οφέλη της IELS για τα παιδιά, τις οικογένειες, τις 
προσχολικές μονάδες και τα σχολεία, την έρευνα, τους διαμορφωτές χά-
ραξης εκπαιδευτικής πολιτικής αλλά και για τις χώρες εν γένει: «Το πρώ-
το και πιο σημαντικό όφελος αφορά τα παιδιά καθώς θα προσδιορίσει 
τους παράγοντες που ενθαρρύνουν και παρεμποδίζουν την ανάπτυξή 
τους και οι οποίοι στη συνέχεια θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη για τη 
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δημιουργία ενός περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ανάγκες τους». Για να επιτευχθεί η δημιουργία αυτού του περιβάλλοντος 
«τα σχολεία θα μπορούν να λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις 
σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα και τις παιδαγωγικές πρακτικές 
που θα είναι απαραίτητες με βάση τα δεδομένα από τη μελέτη». Για να 
καταστεί εφικτή η βελτίωση της μάθησης, ο ΟΟΣΑ προσδοκά ότι η IELS 
θα συμβάλει και στην έρευνα καθώς «οι ερευνητές στον τομέα της πρώ-
ιμης εκπαίδευσης θα έχουν έγκυρες και συγκρίσιμες πληροφορίες από 
διαφορετικές πηγές για τα χαρακτηριστικά των παιδιών». Ως εκ τούτου, 
η έρευνα θα συσχετίζεται όλο και περισσότερο με τα συγκριτικά στοι-
χεία που παρέχει η IELS, ενώ παράλληλα θα παρέχει στους διαμορφωτές 
χάραξης πολιτικής «μια εικόνα των δεξιοτήτων των παιδιών καθώς και 
τις συνθήκες και τις πρακτικές που τις υποστηρίζουν και τις εμποδίζουν» 
και τη δυνατότητα «να σχεδιάσουν καλύτερες πολιτικές προκειμένου να 
ενισχύσουν τους παράγοντες που τεκμηριωμένα σχετίζονται με καλύ-
τερα μαθησιακά αποτελέσματα». Τέλος, τεκμηριώνοντας την αναγκαι-
ότητα της συγκριτικής μελέτης, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι «οι χώρες θα 
μπορούν επίσης να συγκρίνουν τα ευρήματα προκειμένου να μάθουν η 
μία την άλλη και να μοιραστούν τις βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας 
παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες των τοπικών πολιτιστικών και θε-
σμικών πλαισίων τους». 

Λειτουργώντας ως ένας δείκτης για το PISA, όπως υποστηρίζουν οι 
Auld & Morris (2019), η IELS δεν συνδέεται με τα αναλυτικά προγράμ-
ματα της σχολικής και της προσχολικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον 
ιστότοπο της IELS, «οι ιστορίες και τα παιχνίδια με τα οποία θα ασχο-
ληθούν τα παιδιά [κατά τη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας] δεν 
συνδέονται απαραίτητα με το υλικό που χρησιμοποιείται στο σχολείο», 
επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για αξιολόγηση για την ετοιμότητα 
των παιδιών για το σχολείο» και ότι «παρόλο που οι πληροφορίες από τη 
μελέτη μπορεί να είναι χρήσιμες για τα σχολεία ώστε να κατανοήσουν 
καλύτερα τις πρώιμες μαθησιακές ανάγκες, η μελέτη εστιάζει σε μακρο-
πρόθεσμα επιτεύγματα των παιδιών και σε ένα ευρύ φάσμα τομέων της 
ζωής τους» (OECD, n.d.). Αποσαφηνίζοντας τους τομείς και τις δεξιότη-
τες που θα αξιολογηθούν, ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι αντιπροσωπεύουν ένα 
ισορροπημένο σύνολο γνωστικών και κοινωνικών και συναισθηματικών 
δεξιοτήτων που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας για τη ζωή των παι-
διών και τη μακροπρόθεσμη ευημερία τους. Οι τομείς αυτοί αφορούν: 
α) τις δεξιότητες στον αναδυόμενο γλωσσικό εγγραμματισμό, β) τις δε-
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ξιότητες στον αναδυόμενο μαθηματικό εγγραμματισμό, γ) κοινωνικο-
συναισθηματικές δεξιότητες, όπως η εμπιστοσύνη, η ενσυναίσθηση και 
η προκοινωνική συμπεριφορά και δ) την αυτορρύθμιση και δεξιότητες 
όπως η μνήμη, η νοητική ευελιξία και ο αυτοέλεγχος. 

Η μελέτη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (OECD, 2018) παρέχει μια ολιστική 
εξέταση της γνωστικής, κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και του 
μαθησιακού περιβάλλοντος μέσω άμεσης και έμμεσης αξιολόγησης και 
ερωτηματολογίων. Η άμεση αξιολόγηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
των παιδιών με τη χρήση tablet στους τέσσερις τομείς που προαναφέρ-
θηκαν και με την παρουσία εκπαιδευμένου συντονιστή. Οι δραστηριό-
τητες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά περιλαμβάνουν διασκεδαστικές 
ιστορίες και παιχνίδια και δεν προϋποθέτουν δεξιότητες ανάγνωσης και 
γραφής ή προηγούμενης γνώσης στη χρήση tablet. Η εξέταση σε κάθε 
τομέα διαρκεί 15 λεπτά και η συνολική αξιολόγηση των παιδιών, δύο 
ημέρες. Η έμμεση αξιολόγηση των δεξιοτήτων των παιδιών διεξάγεται 
μέσω των δεδομένων που συγκεντρώνονται με ερωτηματολόγια από 
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ενώ πρόσθετες πληροφορίες συλ-
λέγονται μέσω παρατήρησης την οποία αναλαμβάνουν οι συντονιστές 
του προγράμματος. Το ερωτηματολόγιο των γονέων συγκεντρώνει πλη-
ροφορίες επίσης σχετικά με τα κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά 
των παιδιών, το οικογενειακό υπόβαθρο, το μαθησιακό περιβάλλον στο 
σπίτι, την προηγούμενη φοίτηση των παιδιών σε προσχολικές δομές και 
τα χαρακτηριστικά της κοινότητας στην οποία ζουν. Τέλος, δίνεται η δυ-
νατότητα στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους από τη συμμετοχή 
τους στην αξιολογική διαδικασία προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή 
ψυχική τους διάθεση, αλλά και να αξιολογηθούν τα εργαλεία της έρευ-
νας. 

Η κριτική σχετικά με την IELS 

Η IELS προκάλεσε έντονους προβληματισμούς και επιφυλάξεις στην δι-
εθνή ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα (Carr, Mitchell, & Rameka, 
2016∙ Moss, 2016∙ Moss & Urban, 2017, 2018∙ Moss et al., 2016∙ Pence, 
2017∙ Urban, 2017, 2018; Urban & Swadener, 2016). Μεταξύ άλλων, η κρι-
τική που ασκήθηκε για τη μελέτη IELS εστιάζει στα ακόλουθα σημεία: 

Η αμφιλεγόμενη διεθνής σταθμισμένη αξιολόγηση των παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας 
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Η ερευνητική βιβλιογραφία καταδεικνύει ότι η χρήση τυποποιημέ-
νων εξεταστικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση της μάθησης και της 
ανάπτυξης των μικρών παιδιών δεν διασφαλίζει αξιόπιστα δεδομένα 
εξαιτίας των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, όπως είναι οι διακυμάν-
σεις στη συμπεριφορά και οι συνεχείς αναπτυξιακές αλλαγές (Lin & Lin, 
2019∙ Nitecki & Wasmuth, 2017∙ Urban, 2a019a). Αντί για αθροιστική ή 
τυποποιημένη αξιολόγηση οι ερευνητές προτείνουν αξιολογικές πρακτι-
κές οι οποίες μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών σε 
συνεχή βάση και στις ρεαλιστικές και φυσικές συνθήκες της τάξης, όπου 
το παιδί μπορεί να συμμετέχει ενεργά στη μάθηση και στην αξιολόγησή 
του, όπως είναι για παράδειγμα η διαμορφωτική αξιολόγηση, η αυθεντι-
κή αξιολόγηση ή η αξιολόγηση για ή ως μάθηση (Black & Wiliam, 1998a, 
1998b, 2009∙ Carr, Mitchell, & Rameka, 2016, Lin & Lin, 2019∙ Ρεκαλίδου, 
2016). Σύμφωνα με τον Gee «για να κρίνουμε ουσιαστικά τι μπορεί να 
κάνει ένα άτομο, χρειαζόμαστε να γνωρίζουμε με ποιο τρόπο τα προ-
σόντα που αξιολογούμε (ικανότητες και δεξιότητες) πλαισιώνονται από 
τις βιωμένες κοινωνικές πρακτικές του ατόμου, όπως επίσης και το πώς 
το ίδιο το άτομο τις ερμηνεύει», επισημαίνοντας ότι «ένα σταθμισμένο 
τεστ μπορεί να είναι τέλειο από επιστημονικής πλευράς, αλλά παράλλη-
λα άνευ ουσίας∙ στη χειρότερη περίπτωση μάλιστα μπορεί να είναι και 
καταστροφικό» (2007: 364, όπως αναφέρεται στο Carr, Mitchell, & Rame-
ka, 2016). Για αυτούς ακριβώς τους λόγους «χρειαζόμαστε ουσιαστική, 
συστηματική αξιολόγηση και όχι ένα προσχολικό PISA» υπογραμμίζει ο 
Urban (2017: 19) προσθέτοντας ότι τα σταθμισμένα τεστ που προωθεί η 
μελέτη IELS αποτελούν «μια σπατάλη πόρων και μια χαμένη ευκαιρία» 
καθώς αποσπούν την προσοχή μας από ουσιαστικές διεθνείς πρωτο-
βουλίες που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην κατανόηση των συ-
στημάτων της προσχολικής αγωγής και στην ανάπτυξη μιας ουσιαστι-
κής και συστηματικής αξιολόγησης που θα υποστήριζε τη βελτίωση της 
μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών. 

Η υπονόμευση της ερμηνευτικής πράξης της διδασκαλίας 

Η παιδαγωγική προσέγγιση της IELS δίνοντας έμφαση στον ρόλο του 
εξωτερικού «εμπειρογνώμονα» που θα αναλάβει τη διεξαγωγή της εξε-
ταστικής δοκιμασίας θέτει ως βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με 
τη μάθηση και τη διδασκαλία τα δεδομένα της μελέτης αποπλαισιώνο-
ντας την αξιολόγηση του παιδιού από την εκπαιδευτική διαδικασία και 
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από τα αξιολογικά δεδομένα που προκύπτουν στο πλαίσιο της καθημε-
ρινής εμπειρίας στην τάξη (Sousa et al., 2019∙ ). Ως εκ τούτου, η σημασία 
της επαγγελματικής γνώσης των εκπαιδευτικών της τάξης υποβαθμίζε-
ται σε σχέση με αυτήν των εξωτερικών αξιολογητών και η πλαισιοθε-
τημένη και ερμηνευτική πράξη της διδασκαλίας αντικαθίσταται από μια 
σειρά τεχνοκρατικών και «επιθυμητών» πρακτικών (Delaune, 2019). 

Η αμφιλεγόμενη μεθοδολογία και η ερευνητική δεοντολογία της IELS

Οι πληροφορίες που παρέχει ο ΟΟΣΑ σχετικά με την ερευνητική προ-
σέγγιση της μελέτης είναι περιορισμένες, ενώ δεν υπάρχουν ιδιαίτερες 
αναφορές για το θεωρητικό και το μεθοδολογικό της πλαίσιο (Lin & Lin, 
2019, Urban, 2019). Για παράδειγμα, δεν αναφέρεται στην περιγραφή και 
παρουσίαση της μελέτης με ποιο τρόπο θα αναλυθούν, θα ερμηνευθούν, 
θα κοινοποιηθούν και θα αξιοποιηθούν τα συγκριτικά δεδομένα προκει-
μένου να βελτιώσουν τη μάθηση και την ανάπτυξη των παιδιών (Lin & Lin, 
2019: 73). Επιπροσθέτως, δεν αιτιολογείται από θεωρητική και μεθοδολο-
γική σκοπιά η συγκρισιμότητα των χωρών που συμμετέχουν στη συγκριτι-
κή μελέτη. Οι συμμετέχουσες χώρες είναι λίγες (Εσθονία, Αγγλία και ΗΠΑ) 
και με μεγάλες αποκλίσεις τόσο όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, όσο 
και τις πολιτικές και πρακτικές που ακολουθούν (Roberts-Holmes, 2019∙ 
Moss & Urban, 2018). Επίσης η εκπροσώπηση της Αυστραλίας, της Αγγλίας 
και των ΗΠΑ είτε ως χώρες που συμμετέχουν στη μελέτη είτε σε επίπεδο 
συμμετοχής οργανισμών και φορέων τους για τη διεξαγωγή της αποτυπώ-
νει την κυριαρχία της αγγλοσαξωνικής κουλτούρας (Diaz-Diaz et al., 2019). 
Τέλος, δεν φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις ότι ζητείται από τα παιδιά που 
συμμετέχουν στην ερευνητική μελέτη η συναίνεσή τους ή ότι έχουν ενη-
μερωθεί για το δικαίωμά τους να αποσυρθούν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
έρευνας χωρίς να χρειάζεται να δώσουν λόγο, γεγονός που θέτει ζητήμα-
τα ερευνητικής δεοντολογίας (Urban, 2018).

Η αποπλαισίωση από το συγκείμενο 

Οι πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη περιορίζονται στην αναφορά στοι-
χείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των παιδιών που αξιολογούνται (π.χ. 
ηλικία, φύλο, οικογενειακό περιβάλλον, μαθησιακό περιβάλλον στο σπί-
τι και προηγούμενη φοίτηση σε προσχολικές μονάδες), χωρίς ωστόσο 
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να γίνεται μνεία στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και παι-
δαγωγικό πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης μέσα στο οποίο είναι 
ενταγμένη και το οποίο είναι απαραίτητο για την ερμηνεία των δεδομέ-
νων μιας συγκριτικής μελέτης (Diaz-Diaz et al., 2019: 4). Όπως και στο 
συγγενές πρόγραμμα PISA, περιθωριοποιείται το συγκείμενο της εκπαί-
δευσης (Moss et al., 2016) στο όνομα της εφαρμογής ενός παγκόσμιου 
πλαισίου και παραβλέπεται ο πλουραλισμός των παραδειγμάτων, των 
θεωριών, των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και των πολιτισμικών πλαι-
σίων που χαρακτηρίζουν ή στα οποία είναι ενταγμένα τα συστήματα της 
προσχολικής αγωγής. Η μελέτη του συγκειμένου σε μια διεθνή συγκριτι-
κή έρευνα που εστιάζει στην προσχολική εκπαίδευση είναι απαραίτητη 
καθώς διαπιστώνονται μεγαλύτερες αποκλίσεις σε σχέση με άλλες βαθ-
μίδες της εκπαίδευσης μεταξύ των διαφόρων χωρών σε ζητήματα που 
αφορούν τους στόχους, την οργάνωση, τη δομή, τη στελέχωση και τις 
προσεγγίσεις της. Οι αποκλίσεις αυτές καθιστούν δύσκολο το εγχείρημα 
της συγκριτικής ανάλυσης και εγείρουν ερωτηματικά για τη συγκρισιμό-
τητα των στοιχείων και την αξιοπιστία των συμπερασμάτων. 

Η απλοϊκή πεποίθηση στις δυνατότητες εκμάθησης και εφαρμογής 
πολιτικών 

Όπως και άλλες διεθνείς συγκριτικές αξιολογήσεις, η IELS στηρίζεται 
στην υπόθεση ότι είναι εφικτή η μεταφορά πολιτικών και πρακτικών από 
ένα πλαίσιο (χώρα, πολιτισμός) που είχε καλά αποτελέσματα σε ένα άλλο 
το οποίο δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα ώστε το τελευταίο να 
υιοθετήσει τις καλές πρακτικές του πρώτου και ένα κοινό πλαίσιο ανα-
φοράς (Urban, 2017). Ωστόσο, οι δανειζόμενες ιδέες, καλές πρακτικές, 
θεσμοί και πολιτικές κατά την αποπλαισίωση και αναπλαισίωσή τους στο 
νέο περιβάλλον χάνουν την αποτελεσματικότητά τους (Κληρίδης, 2013, 
όπως αναφέρεται στο Πασιάς, 2015: 51) και ως εκ τούτου είναι απλοϊ-
κή η πεποίθηση ότι μπορούν να «διδαχθούν» οι διαμορφωτές χάραξης 
εθνικής πολιτικής μιας χώρας από τα επιτυχημένα παραδείγματα και την 
εμπειρία των άλλων χωρών (Moss et al., 2016). 

Η δυνατότητα συμμετοχής των ιδιωτικών συμφερόντων

Oρισμένοι μελετητές υποστηρίζουν ότι όπως συνέβη και σε άλλες περι-
πτώσεις διεθνών συγκριτικών αξιολογήσεων, η IELS μπορεί να επιτρέ-
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ψει σε πολυεθνικές εταιρείες (π.χ. Pearson) να επεκτείνουν την εμβέλειά 
τους στην πρώιμη παιδική ηλικία. Οι τυποποιημένες εξεταστικές δοκι-
μασίες ανοίγουν επιχειρηματικές προοπτικές, καθώς το έργο που σχε-
τίζεται με την ανάπτυξη και εφαρμογή των πιλοτικών εφαρμογών και 
την επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων τους ανατίθεται σε πο-
λυεθνικές εταιρείες (Robert-Holmes, 2019). Συνεπώς, είτε με πρόθεση, 
είτε λόγω σχεδιασμού, οι πρόσφατες διεθνείς πρωτοβουλίες τυποποιη-
μένης διεθνούς αξιολόγησης «συμβάλλουν στο άνοιγμα του δημόσιου 
εκπαιδευτικού τομέα σε κερδοσκοπικά συμφέροντα και στη διοχέτευ-
ση των ανεπαρκών δημόσιων πόρων σε ιδιωτικές εταιρείες» (Urban & 
Swadener, 2016: 11).

Οι συνέπειες

Σύμφωνα με τους Auld & Morris (2019), σε πολλές περιπτώσεις ο αντίκτυ-
πος της IELS μπορεί να είναι καταλυτικός για την εκπαιδευτική πολιτική 
και την εκπαιδευτική πράξη. Για παράδειγμα, είναι πιθανό η κρίση που 
θα προκληθεί στην περίπτωση των εκπαιδευτικών συστημάτων που θα 
βρίσκονται σε χαμηλές θέσεις στους πίνακες κατάταξης της IELS να χρη-
σιμοποιηθεί για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων προκειμένου να επιδι-
ωχθούν προκαθορισμένοι στόχοι και πολιτικές. Παραδείγματα τέτοιων 
ενεργειών σε άλλες διεθνείς αξιολογήσεις περιλάμβαναν: την κατάρτι-
ση των εκπαιδευτικών ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν 
υψηλές επιδόσεις στις αξιολογήσεις, αύξηση του διδακτικού χρόνου για 
γνωστικά αντικείμενα που αξιολογούνται στις διεθνείς αξιολογήσεις, 
εναρμόνιση των υφιστάμενων εθνικών συστημάτων αξιολόγησης με τη 
διεθνή αξιολόγηση και τροποποίηση του περιεχομένου του προγράμμα-
τος σπουδών ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που θέτουν οι 
εξεταστικές δοκιμασίες. Εν κατακλείδι, η προσχολική εκπαίδευση μπο-
ρεί να βρεθεί στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αλλά τα προβλήματα και 
«οι λύσεις θα πλαισιώνονται όλο και περισσότερο από την IELS» (Auld & 
Morris, 2019: 22). 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη έμφαση σε μαθησιακές πε-
ριοχές που θα αξιολογεί η IELS (π.χ. Γλώσσα και Μαθηματικά), υποβάθ-
μιση της ολιστικής προσέγγισης του προγράμματος σπουδών, τυποποι-
ημένα αναλυτικά προγράμματα (Nitecki & Wasmuth, 2017) και αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται τη δουλειά 
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τους (Sousa, Grey, & Oxley, 2019). Όπως οι Sousa, Gray & Oxley (2019) 
υποστηρίζουν, το νέο πρότυπο προσχολικής εκπαίδευσης θα μπορούσε 
να εφαρμοστεί πιο εύκολα σε εκπαιδευτικά συστήματα που εστιάζουν 
στην σχολική ετοιμότητα των παιδιών (π.χ. αγγλικό εκπαιδευτικό σύστη-
μα). Αντίθετα σε χώρες, όπως οι Σκανδιναβικές ή στη Νέα Ζηλανδία η 
χρήση τυποποιημένων τεστ αξιολόγησης δεν θα ήταν συμβατή με τις 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις που χαρακτηρίζουν τα προγραμ-
μάτων σπουδών τους. Επιπροσθέτως, οι Carr, Mitchell & Rameka (2016) 
προειδοποιούν ότι οι χαμηλές επιδόσεις στις αξιολογήσεις της IELS που 
πιθανόν να επιτύχουν παιδιά που προέρχονται από μειονεκτικά κοινωνι-
κά περιβάλλοντα μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες στη μάθηση και 
την ανάπτυξή τους. 

Συμπεράσματα 

Η IELS ως μέρος μιας ευρύτερης εκπαιδευτικής ατζέντας θα μπορούσε 
να χαρακτηριστεί ως το πρώτο βήμα εισαγωγής ενός «νέου προτύπου 
στην προσχολική εκπαίδευση» (Auld & Morris, 2019: 14). Πρόκειται για 
μια μελέτη που δημιουργεί έντονες επιφυλάξεις, αλλά αυτό που προβλη-
ματίζει περισσότερο είναι το γεγονός ότι η IELS αποτελεί μέρος μιας πα-
γκόσμιας εκπαιδευτικής ατζέντας, όπου ο ΟΟΣΑ ενεργεί ως παγκόσμιος 
κριτής των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ως παγκόσμιος αξιολογητής 
των εθνικών επιδόσεων και τελικά ως παγκόσμιος κυβερνήτης της εκ-
παίδευσης (Moss & Urban, 2018). 

Η κριτική στάση που ασκείται σχετικά με την IELS δεν υποδηλώνει 
αμφισβήτηση της συγκριτικής έρευνας, της ποσοτικής προσέγγισης και 
της αξιολόγησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας, αλλά την αναγκαιό-
τητα να αναλυθεί ο «λόγος» που παράγει και οι πρακτικές που προωθεί η 
συγκεκριμένη μελέτη και να εκφραστούν εναλλακτικές θέσεις. Στη θέση 
μιας συγκριτικής έρευνας που χρησιμοποιείται ως «τρόπος διακυβέρνη-
σης» και ομοιογενοποιεί τις εκπαιδευτικές πολιτικές σε όλον τον κόσμο 
είναι απαραίτητο, όπως ο επισημαίνει ο Nóvoa (2018, όπως αναφέρεται 
στο Diaz-Diaz, Semenec & Moss, 2019: 7) να οικοδομήσουμε μια «επι-
στήμη της διαφοράς», μιας προσέγγισης που αποδέχεται τη διαφορετι-
κότητα, την πολυπλοκότητα και μας προκαλεί να στοχαστούμε με βάση 
το παράδειγμα του «άλλου». Αναγκαία προϋπόθεση επίσης είναι να υπο-
βάλουμε σε κριτική ανάλυση και ερμηνεία τα αποτελέσματα των ποσοτι-
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κών προσεγγίσεων. Οι πληροφορίες που μπορούμε να αντλήσουμε από 
τους «αριθμούς» είναι περιορισμένες και αποσπασματικές και δεν μπο-
ρούν να αποτυπώσουν το συγκείμενο της προσχολικής εκπαίδευσης και 
το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένη ώστε να 
κατανοήσουμε τις διαφορές από μια χώρα στην άλλη. 

Η σε βάθος γνώση και κατανόηση του πλαισίου μέσα στο οποίο εξε-
λίσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική και για την 
αξιολόγηση της μάθησης και της ανάπτυξης των παιδιών στην προσχο-
λική ηλικία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί την ικανότητα και δεξιότητα του 
εκπαιδευτικού να αξιολογεί πολύπλοκες καταστάσεις, τις δικές του πρα-
κτικές και τη μάθηση των παιδιών σε μια συνεχή βάση, απαιτείται, δηλα-
δή, η πλαισιοθετημένη γνώση και η επαγγελματική κρίση του εκπαιδευ-
τικού και όχι τεχνοκρατικές και διαχειριστικές πρακτικές και σταθμισμέ-
να τεστ που όπως καταδεικνύουν οι έρευνες τα αποτελέσματά τους δεν 
είναι αξιόπιστα για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Urban, 2019b). 

Εν κατακλείδι, η «μεταρρύθμιση» και η αλλαγή του εκπαιδευτικού πα-
ραδείγματος που εισάγει η IELS έχουν περιοριστικό και αποσπασματικό 
χαρακτήρα και δεν αποτυπώνουν ένα πραγματικό ενδιαφέρον για την 
ευημερία των παιδιών προσχολικής ηλικίας όπως επικαλείται χαρακτη-
ριστικά ο τίτλος της συγκεκριμένης μελέτης. Η ευημερία των παιδιών και 
της εκπαίδευσης μάλλον αποτελεί μια επίφαση για την υποστήριξη ενερ-
γειών που επιδιώκουν να διαμορφώσουν ενήλικες οι οποίοι θα μπορούν 
να στηρίζουν μια οικονομικά ανταγωνιστική χώρα σε ένα ανταγωνιστικό 
διεθνές περιβάλλον. Το κίνητρο του κοινωνικού ελέγχου για οικονομι-
κούς σκοπούς καλύπτεται πίσω από την αφήγηση της διασφάλισης της 
ποιότητας της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης και μάθησης των παιδιών 
προσχολικής ηλικίας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους είναι αναγκαίο να εκφραστούν εναλλα-
κτικές «φωνές» που να αναλύουν τους λόγους για τους οποίους οι πολιτι-
κές και πρακτικές όπως αυτές που αναπτύχθηκαν προηγουμένως μπορεί 
να έχουν αρνητικά αποτελέσματα για τα παιδιά, την προσχολική εκπαί-
δευση και τις οικογένειες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Το παρόν άρ-
θρο αποτελεί μια προσπάθεια και μια πρόσκληση στην επαγγελματική 
και ακαδημαϊκή κοινότητα να αναδείξει τις προκλήσεις και τον προβλη-
ματισμό που δημιουργεί η διεξαγωγή της IELS και τις συνέπειές της. 
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AbstrAct 

The purpose of this article is to investigate and critically analyze the International Study of Early Learning and 

Child Wellbeing (IELS), a new OECD study aimed at the international comparative and standardized assessment 

of preschool children . The article argues that the research is a “preschool PISA” and its introduction, an attempt 

to change the educational “paradigm” of preschool education, and in particular, of the assessment of learning 

and development of preschool children . The article examines the OECD’s previous work in preschool education 

and presents and examines IELS in order to highlight the discourses it produces and the practices it implements . 

Finally, the article summarizes the most important points of the substantial critique the IELS has drawn from 

the international early childhood professional and academic community . Finally, it highlights the potential 

consequences of its application to educational policy and practice in preschool education .


