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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με τίτλο «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Απόψεις εκπαιδευτικών 

των περιφερειακών ενοτήτων Φλώρινας και Πέλλας», εκπονήθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σκοπός την εργασίας δεν είναι να διερευνηθούν μόνο 

αυτές οι αντιλήψεις, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης 

καθώς και το πώς θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματά της. Στην έρευνα συμμετείχαν 70 εν 

ενεργεία εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας εκπαίδευσης και των δυο γείτονων νομών οι οποίοι κλίθηκαν να 

συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 29 ερωτήσεις κλειστού τύπου σε μορφή 

πολλαπλής επιλογής, ενώ οι πρώτες 17 αποτελούν ερωτήσεις μιας μικρής κλίμακας Likert. Σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί παρουσίασαν θετικές αντιλήψεις σχετικά με την 

διαδικασία της αξιολόγησης, την σημαντικότητά της και το πώς αυτή θα πρέπει να αξιοποιείται. Τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, γενικά, σχετίζονται με τη σύγχρονη βιβλιογραφία και δεν λείπουν οι 

προτάσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης και τους φορείς που θα πρέπει να 

πραγματοποιούν την διαδικασία αυτή.  

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο, εκπαιδευτικοί   

 

 

 

ABSTRACT      
 

This diploma thesis titled “The educational evaluation: The estimation of Primary School teachers of 

Florina and Pella districts”, was elaborated in the Department of Primary Education of the University of 

Western Macedonia. The aim of the thesis is not only to analyze these estimations of educational evaluation, 

but also to examine the way that this evaluation must hold, as well as the use of the results. In this study, 

took part 70 Primary School teachers of these two bordering districts, who answered 29 closed-ended 

questions 17 of which was questions of the Likert scale. In a more general context, the participants in this 

study have shown positive attitudes about the educational evaluation, the importance of evaluation, as well 

as the use of the results. Generally, the results of the study are correlated with modern bibliography and 

there is no luck of proposals about the way that the educational evaluation must be held and the people who 

are capable of accomplish it. 

Key words: evaluation, educational effort, teachers      
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Ο λόγος που επέλεξα το παρόν θέμα για περεταίρω διερεύνηση είναι το γεγονός της παντελούς έλλειψης 

της αξιολόγησης τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

γενικότερα. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και τείνει να θεωρείται 

παρωχημένο συγκριτικά με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Ένας από τους λόγους 

της χαμηλής λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητάς του θεωρώ πως είναι η έλλειψη της διαδικασίας 

της αξιολόγησης. Είναι γεγονός πως από τον διορισμό των  εκπαιδευτικών και ύστερα, το διδακτικό τους 

έργο δεν αξιολογείται. Θέλησα να διερευνήσω το αν οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ ή κατά της υφιστάμενης 

κατάστασης και αν θεωρούν πως η διαδικασία της αξιολόγησης είναι σημαντική και ευεργετικοί για την 

ποιότητα τους παραχθέντος έργου τους. 

Η βασικότερη δυσκολία που συνάντησα ήταν η διανομή των ερωτηματολογίων. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

είναι ιδιαιτέρως πρόθυμοι να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια. Η αιτία της συμπεριφοράς τους είναι πως 

έχουν κουραστεί να συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για έρευνες οι οποίες εν τέλει δεν λαμβάνονται υπόψη 

από το ελληνικό κράτος. 

Η έρευνα παρολαυτά, πραγματοποιήθηκε και για αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους 

συμμετέχοντες που προθυμοποιήθηκαν να με βοηθήσουν.  

Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστάω στον κύριο Ιορδανίδη Γεώργιο, ο οποίος μου έδωσε την ευκαιρία να 

πραγματοποιήσω την πτυχιακή μου εργασία στο αντικείμενό του και επέβλεπε την πορεία της παρούσας 

εργασίας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς μου οι οποίοι με βοήθησαν ποικιλοτρόπως και 

πίστεψαν σε εμένα. Ξεχωριστές ευχαριστίες χρωστάω στις φίλες μου οι οποίες μου προσφέρουν την 

βοήθειά τους απλόχερα, όποτε την χρειάζομαι και δείχνουν εμπράκτως της στήριξη και το ενδιαφέρον τους.           

 

Καραπάνου Αυγή 28/05/2019, 

Φλώρινα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Κεντρική ιδέα της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με 

την σημαντικότητα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του έργου τους.  Το υπό διερεύνηση πρόβλημα 

είναι η εξέταση των απόψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και την εκπαιδευτική και 

παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης, τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τα πρόσωπα 

που θα την πραγματοποιήσουν.  

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να ενισχύσει και να αναδείξει ανάλογες έρευνες οι οποίες έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί και έχουν αναδείξει το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ της αξιολόγησης του 

διδακτικού τους έργου. Η μέθοδος η οποία αξιοποιήθηκε ήταν η ποσοτική έρευνα και πραγματοποιήθηκε με 

τον διαμοιρασμό ερωτηματολογίων. Η ποσοτική έρευνα σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα χρησιμοποιείται 

όταν ο στόχος της έρευνας είναι και ο έλεγχος των υποθέσεων. Ο αριθμός των συμμετεχόντων έχει 

σημασία, καθώς ο έλεγχος των θεωρητικών υποθέσεων γίνεται πιο έγκυρος όταν ο ερευνητής προσεγγίζει 

μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, η τυποποίηση, το αντιπροσωπευτικό δείγμα και η 

επιδεκτικότητα των στοιχείων για στατιστική ανάλυση κάνουν την ποσοτική μέθοδο ευρέως διαδεδομένη 

για την καταγραφή των κοινωνικών φαινομένων.  

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία διερευνώνται μέσω της εργασίας αυτής είναι, εκτός από το αν η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα πρέπει να πραγματοποιείται, είναι ο τρόπος, η συχνότητα και τα 

μέσα διεξαγωγής της καθώς και το πώς θα πρέπει να αξιοποιούνται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, όχι 

τόσο τα θετικά όσο τα αρνητικά τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν ως μέσο ανατροφοδότησης για τους 

εκπαιδευτικούς και του έργου τους.  

Η εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθεται μια βιβλιογραφική 

ανασκόπηση σχετικά με την έννοια της αξιολόγησης, της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, το πώς ορίζεται η 

διαδικασία αυτής βάσει εθνικής νομοθεσίας. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται στοιχεία σχετικά με τα ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών καθώς και το χρονικό της αξιολόγησης τόσο στον εθνικό όσο και στον διεθνή 

χώρο. Το δεύτερο κεφάλαιο περιλαμβάνει το ερευνητικό μέρος της εργασίας, τα εργαλεία τα οποία 

αξιοποιήθηκαν, η μέθοδος διεξαγωγής της έρευνας καθώς και τα ερευνητικά ερωτήματα που διερευνώνται. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η παράθεση των αποτελεσμάτων. Το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει τα 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα και το αν και πως αυτά συνδέονται με την ήδη υπάρχουσα 

βιβλιογραφία ή με τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών,  τα οποία έχουν παρατεθεί και παρουσιαστεί 

στο πρώτο κεφάλαιο.          
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1
ο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί. 

1.1.1 Η έννοια της αξιολόγησης. 

Η αξιολόγηση είναι μια έννοια η οποία εμφανίζεται σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής. Την παραδοχή 

αυτή συμμερίζονται οι περισσότεροι εκ των μελετητών, μεταξύ αυτών και ο R. Howsman  (1965) ο οποίος 

έχει τονίσει πως «όπου υπάρχουν ανθρώπινα όντα, εκεί θα υπάρχει και η αξιολόγηση». Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, όπου υφίσταται κάποια μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, είτε αυτή παίρνει άτυπη μορφή - 

δηλαδή αφορά ζητήματα της καθημερινότητας - είτε παίρνει μια οργανωμένη και συστηματική μορφή, 

υφίσταται και η έννοια της αξιολόγησης. Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού-προγραμματισμού κάθε 

δραστηριότητας (ατομική ή συλλογική), τίθενται ορισμένοι στόχοι. Η αξιολόγηση έρχεται, μετά από 

συγκεκριμένο διάστημα, να ελέγξει το βαθμό επίτευξης των αρχικά προσδιορισμένων στόχων. Πιο 

συγκεκριμένα, η αξιολόγηση αφορά ένα σύνολο ενεργειών με τις οποίες τα ιεραρχικά ανώτερα στελέχη 

ενός συστήματος  λαμβάνουν, με την αξιοποίηση ποικίλων τεχνικών και μέσων, τις απαραίτητες 

πληροφορίες οι οποίες θα συμβάλλουν ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις σχετικά με τη βελτίωση 

του πραγματοποιηθέντος αποτελέσματος κάθε δραστηριότητας. Με την αξιολόγηση κάθε οργανισμός 

πραγματοποιεί μια διαδικασία ανατροφοδότησης  μέσω της οποίας αν δεν προκύψουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα ή αν ο βαθμός επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων δεν είναι ικανοποιητικός, τότε οι 

εμπλεκόμενοι στη δραστηριότητα αυτή προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε τελικώς να επέλθουν 

τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τι σημαίνει όμως ο όρος αξιολόγηση; 

Στην αρχαία ελληνική γραμματεία η έννοια της αξιολόγησης ταυτίζεται με το ‘κριτήριο’ (κριτής) δηλαδή 

το μέσο προς κρίση η δοκιμή, το μέτρο ή το γνώμονα (Πλάτωνος, Θεαίτητος 178β, Αριστοτέλης, μετά τα 

φυσικά, 10.6.6.). 

Σύμφωνα με το Μπαμπινιώτη (1998) σαν αξιολόγηση ορίζεται η εκτίμηση της αξίας (προσώπου ή έργου) 

με συγκεκριμένα κριτήρια και μέθοδο εκτίμησης. Ειδικότερα, σχετίζεται με τη διαδικασία βαθμολόγησης 

της επίδοσης των μαθητών στο σχολείο.  

Ακόμη η έννοια της αξιολόγησης ορίζεται ως η ενέργεια ή το αποτέλεσμα του αξιολογώ δηλαδή ο 

προσδιορισμός της αξίας, της σημασίας, της ποιότητας, ενός πράγματος με καθορισμένα κριτήρια 

(υποκειμενικά ή αντικειμενικά) συγκρινόμενα με άλλα παρόμοια (Λεξικό της Κοινής, 1998). Η αξιολόγηση 

ορίζεται επίσης ως «.. η διαμόρφωση κρίσης για την ποιότητα ενός έργου ή μιας εργασίας» (Παπασταμάτης, 

2001). Εδώ παρατηρούμε να εισέρχεται στον ορισμό της αξιολόγησης και η έννοια της ποιότητας. 

Σύμφωνα με έναν ορισμό της  UNESCO, σαν αξιολόγηση ορίζεται η διαδικασία που αποβλέπει στο να 

προσδιορίσει όσο πιο συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα 

και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση ,με τους στόχους της. Στη πορεία εξηγεί ότι είναι ένα 

εργαλείο διαχείρισης και μια διαδικασία οργάνωσης σχετικά με την απόκτηση γνώσεων και τη δράση που 

οφείλει να οδηγήσει στη βελτίωση των δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται, αλλά και στο μελλοντικό 

προγραμματισμό και στη λήψη αποφάσεων. Επομένως κατά την UNESCO η αξιολόγηση είναι μια εκτίμηση 

της λειτουργίας ενός οργανισμού (Ηλίου, 1991).  

Όταν αυτό που αξιολογείται είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας, η αξιολόγηση αποτελεί παράλληλα 

το μέσο εκτίμησης του βαθμού επίτευξης των τεθέντων στόχων, καθώς και τη διαδικασία ελέγχου της 

καταλληλότητας της προσπάθειας και της αποτελεσματικότητας των μέσων και των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται (Κασσωτάκης 1997). Η αξιολόγηση είναι απαραίτητο να μη γίνεται αυθαίρετα αλλά, ως 

μια συστηματική διαδικασία, θα πρέπει να προσδιορίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει 
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καθορισμένα επιστημονικά κριτήρια. Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη, η γενική έννοια της αξιολόγησης αφορά 

την απόδοση αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο ή κατάσταση βάσει προκαθορισμένων κριτηρίων. Πιο 

συγκεκριμένα πρόκειται για τον έλεγχο του βαθμού πραγματοποίησης συγκεκριμένων στόχων που έχουν 

τεθεί εξ αρχής. (Κασσωτάκης 1989). 

Σύμφωνα με τον Demunter (2001) είναι σύνηθες η διαδικασία της αξιολόγησης να ακολουθεί βασικά και 

προκαθορισμένα κριτήρια. Αυτό όμως δεν είναι απόλυτα δεσμευτικό αφού υποστηρίζει πως τα κριτήρια 

αυτά θα πρέπει να είναι ευέλικτα και να αναδιαμορφώνονται, να αναπροσαρμόζονται και να 

εμπλουτίζονται. Κατά την αξιολόγηση η συλλογή δεδομένων γίνεται με ποικίλες μεθόδους και τεχνικές και 

μελετώνται οι επιτυχίες και οι δυσλειτουργίες που πιθανόν να εμφανίζονται. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη 

και παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος και του κοινωνικού πλαισίου, ενώ για ένα πιο 

εμπεριστατωμένο και αντικειμενικό αποτέλεσμα στην διαδικασία πρέπει να συμμετέχουν τόσο εσωτερικοί 

παράγοντες, δηλαδή άμεσα εμπλεκόμενοι στη διαδικασία, όσο και εξωτερικοί παράγοντες, έμμεσα 

εμπλεκόμενοι στη διαδικασία.    

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι, η έννοια της αξιολόγησης, τόσο από 

σημασιολογικής πλευράς όσο και από εννοιολογικής, δεν είναι μια διαδικασία η οποία πραγματοποιείται 

αποκλειστικά στο τελικό στάδιο μιας δραστηριότητας, αλλά συμβαίνει προγραμματισμένα και συστηματικά 

καθ’ όλη τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Είναι δηλαδή μια οργανωμένη διαδικασία η οποία βασίζεται σε 

συγκεκριμένα και προκαθορισμένα κριτήρια. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με στόχο να γίνει η 

αποτίμηση του έργου ενός οργανισμού, να μελετηθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικώς προσδιορισμένων και 

επιδιωκόμενων στόχων, να καθοριστεί  η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού αλλά και να 

οριστεί η καταλληλότητα αξιοποίησης και συνδυασμού των υλικών πόρων που διαθέτει ο εκάστοτε 

οργανισμός. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν μέσω της αξιολόγησης λαμβάνονται οι απαραίτητες 

πληροφορίες έτσι ώστε ένας οργανισμός να εντοπίσει τυχόν δυσλειτουργίες ή λάθη και να λάβει εγκαίρως 

τα απαραίτητα μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του αξιοποιώντας, όσο πιο λειτουργικά και 

αποδοτικά μπορεί, τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που διαθέτει για την επίτευξη των στόχων του. 

   1.1.2 Εκπαιδευτική αξιολόγηση. 

   Η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης συνδέεται άρρηκτα τόσο με την εκπαιδευτική διαδικασία όσο 

και με την εκπαιδευτική πολιτική της κάθε κοινωνίας. 

Στην ελληνική κοινωνία δεν έχει αναπτυχθεί ένας σαφής ορισμός για την έννοια της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης ούτε για τις αρχές που θα πρέπει να τη διέπουν, διότι η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει πολλούς 

και ποικίλους παράγοντες. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια προσπάθεια από την ελληνική 

επιστημονική κοινότητα να δοθεί ένας γενικώς αποδεκτός ορισμός για την αξιολόγηση ο οποίος θα 

βασίζεται και θα περιγράφει την ελληνική πραγματικότητα και δεν θα στηρίζεται στην μετάφραση του 

λατινικού όρου «assessment».  

Σύμφωνα με τον Μπουζάκη (1998) η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι το σύνολο των οργανωμένων και 

συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και τον προσδιορισμό της πορείας των 

αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης διαδικασίας, βιβλίων, προγραμμάτων, μεθόδων, 

υποδομής, μαθητών και εκπαιδευτικών. Παρεμφερή ορισμό έχει δώσει και ο Κασσωτάκης (1992 και 2003), 

ο οποίος θεωρεί πως ο όρος «αξιολόγηση» χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διαδικασία ελέγχου της 

καταλληλότητας, λειτουργικότητας ή αποτελεσματικότητας όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, των προϊόντων της και των διασυνδέσεων του εκπαιδευτικού συστήματος με το ευρύτερο 

κοινωνικό και οικονομικό σύστημα.  
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια έννοια με μεγάλο εύρος η οποία αφορά όλους τους συντελεστές, 

έμψυχους και μη, οι οποίοι εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Στην διαδικασία της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης εκτός από τους συντελεστές οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στη εκπαίδευση 

(μαθητές, εκπαιδευτικοί, διευθυντές), περιπλέκονται και αυτοί οι οποίοι συνδέονται έμμεσα με αυτή (το 

διοικητικό και συμβουλευτικό προσωπικό, σύλλογοι γονέων, σχολικά εγχειρίδια, προγράμματα σπουδών, η 

υλικοτεχνική υποδομή κάθε σχολικής μονάδας, η μεθοδολογία εκπαίδευσης και διδασκαλίας, η αρχική 

κατάρτιση, η μετεκπαίδευση, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κ.λπ.), (Δημητρόπουλος, 1998).    

 Από την παράθεση των παραπάνω αναφορών  γίνεται αντιληπτό πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι 

μια έννοια σύνθετη και πολυδιάστατη. Η ποικιλία των ορισμών της οφείλεται στο γεγονός πως είναι σχετικά 

πρόσφατη η ανάπτυξη της παρούσας  έννοιας ως ξεχωριστό επιστημονικό αντικείμενο επομένως  για τον 

ορισμό της αξιοποιούνται στοιχεία από άλλα επιστημονικά πεδία τα οποία προϋπήρχαν.         

Το σχολείο ως κοινωνική οργάνωση, κατατάσσεται στην κατηγορία των ανοιχτών συστημάτων αφού 

υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ αυτού και ενός  εκτεταμένου  περιβάλλοντος, από το οποίο 

επηρεάζεται αλλά ταυτόχρονα και επηρεάζει. Επομένως, η αποτίμηση και η αξιολόγηση του έργου των 

σχολικών μονάδων κρίνεται ως βαρυσήμαντη έτσι ώστε, να μπορέσει να επιτευχθεί η ενημέρωση όλων των 

εσωτερικά αλλά και  εξωτερικά εμπλεκόμενων με την εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, μαθητές, 

εκπαιδευτικοί, πολιτεία κ.λπ.) σχετικά με την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια, 

να ακολουθήσει η λήψη αποφάσεων με στόχο την βελτίωση των ποιοτικά ασθενέστερων εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων.    

Η αξιολόγηση στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

 την αξιολόγηση των μαθητών, 

 την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, και 

 την αξιολόγηση όλων των υπόλοιπων παραγόντων οι οποίοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Ταυτόχρονα ανάλογα με τη θέση του φορέα ο οποίος πραγματοποιεί την εκάστοτε αξιολόγηση, η 

αξιολόγηση διαχωρίζεται σε δυο βασικές μορφές: την εξωτερική αξιολόγηση και την εσωτερική 

αξιολόγηση.  

Εξωτερική αξιολόγηση: 

Πραγματοποιείται από φορείς οι οποίοι δεν εμπλέκονται ενεργά με το περιβάλλον το οποίο καλούνται να 

αξιολογήσουν. Συνήθως γίνεται από ιεραρχικά ανώτερα στελέχη προς ιεραρχικά κατώτερα στελέχη. Στον 

χώρο της εκπαίδευσης οι πιο χαρακτηριστικές μορφές εξωτερικής αξιολόγησης είναι τρεις και αυτές είναι:  

α) ο θεσμός του επιθεωρητή, 

β) η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος και 

γ) οι εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης. 

Εσωτερική αξιολόγηση: 

 Πραγματοποιείται από τους ίδιους τους άμεσα εμπλεκόμενους παράγοντες του περιβάλλοντος το οποίο 

αξιολογείται. Συγκεκριμένα στην εκπαίδευση αυτή η μορφή αξιολόγησης γίνεται σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας από τους ίδιους τους ανθρώπους που τη συγκροτούν και ενεργούν μέσα σ’ αυτή. Οι 

επικρατέστερες μορφές εσωτερικής αξιολόγησης είναι: 
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α) η ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και 

β) η συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση. 

1.2 Η διατύπωση του προβλήματος. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζήτημα τα οποία, σε βάθος 

χρόνου έχουν απασχολήσει  την εκπαιδευτική κοινότητα παγκοσμίως. Τα εκπαιδευτικά συστήματα όμως, 

τείνουν να επικεντρώνονται περισσότερο στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών και όχι στην 

ποιότητα του έργου το οποίο παράγουν οι εκπαιδευτικοί. Στα πλαίσια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, 

πολλές είναι οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί και αφορούν την αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών 

(εξετάσεις, βαθμολογία κ.λπ.). Λίγοι όμως είναι οι ερευνητές οι οποίοι έχουν επικεντρωθεί στην μελέτη του 

διδακτικού έργου. 

Η σχέση μεταξύ του μαθητή και του εκπαιδευτικού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη. Δεδομένου ότι η 

αλληλεπίδρασή τους είναι αμφίδρομη, είναι λογικό πως η μελέτη των επιδόσεων των μαθητών μπορεί να 

μας οδηγήσει σε ορισμένα συμπεράσματα για το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτό όμως δεν αρκεί. Υπάρχουν 

πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την επίδοση των εκπαιδευτικών στην εκτέλεση του έργου τους. 

Είναι σημαντικό να εκτιμηθούν οι παράγοντες αυτοί έτσι ώστε να παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, να 

επέλθουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και εν τέλει να βελτιωθεί η ποιότητα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Κατά το παρελθόν στη χώρα μας έχουν εφαρμοστεί διάφορες μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

έργου, οι οποίες όμως όχι μόνο δεν είχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα αλλά δημιούργησαν άσχημες μνήμες 

και συναισθήματα στον κλάδο των εκπαιδευτικών (π.χ. ο θεσμός του επιθεωρητή). Η δημιουργία ενός 

ορθού και αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης είναι γεγονός πως καθίσταται δύσκολο να σχεδιαστεί. 

Το δυσκολότερο όλων όμως, είναι το σύστημα αυτό να γίνει αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα η 

οποία θα είναι πρόθυμη να το ακολουθήσει και να συνεργαστεί με την απαραίτητη θετικότητα και προθυμία 

απέναντί του.   

Μια επιπλέον σημαντική τροχοπέδη στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αποτελεί το γεγονός πως 

το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό, δηλαδή οι σχολικές μονάδες δεν έχουν το 

δικαίωμα λήψης αποφάσεων, παρά μόνο εκτελούν κανόνες και εντολές που λαμβάνουν από το Υπουργείο 

Παιδείας. Ένα σύστημα αξιολόγησης για να είναι αποτελεσματικό, είναι σημαντικό να εφαρμόζεται σε 

συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται από ένα σημαντικό βαθμό αποκεντρωτισμού. Έχει εκχωρηθεί δηλαδή 

στην κάθε ιεραρχική κλίμακα το δικαίωμα να λαμβάνει τις απαραίτητες αποφάσεις και να εφαρμόζουν τις 

κατάλληλες αλλαγές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα και συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του 

οργανισμού. Επομένως, εκτός των άλλων, για να υλοποιηθεί ένα σύστημα εκπαιδευτικής αξιολόγησης, σε 

επίπεδο σχολικής μονάδας, στην Ελλάδα θα πρέπει πρώτα το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει 

αποκεντρωτικό. Αυτό βέβαια απαιτεί την ολική αναδιαμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου, της χώρας μας, 

το οποίο αφορά την εκπαίδευση, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί και απαιτεί ένα 

μεγάλο χρονικό διάστημα για τον σχεδιασμό και την υλοποίησή του.           

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, κρίνεται σημαντικό να πραγματοποιείται σε συνάρτηση με άλλους 

παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί για τους έμμεσα εμπλεκόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία ο εκπαιδευτικός να είναι ο μοναδικός και κύριος υπεύθυνος τα ης μετάδοσης 

γνώσεων, αξιών και ηθών στους μαθητές αλλά το έργο του επηρεάζεται και από πολλούς παράγοντες (π.χ. 

σχολικά εγχειρίδια, αναλυτικό πρόγραμμα κ.λπ.). 

Με βάση τα παραπάνω, και την προϋπάρχουσα βιβλιογραφία, κρίνεται απαραίτητη η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας αλλά ο σκοπός αυτής, καθίσταται σημαντικό να 
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αποτελεί βοηθητικό παράγοντα για τον εντοπισμό των οποιοδήποτε δυσλειτουργιών της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και κατ’ επέκταση της βελτίωσης αυτών. Πρωτίστως όμως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γίνει 

κατανοητό στους εκπαιδευτικούς πως η αξιολόγηση θα έχει όντως βοηθητικό χαρακτήρα, με στόχο τη 

βελτίωση των ίδιων και του έργου τους, και όχι την μορφή τιμωρίας σε κάποιο σφάλμα που πιθανόν έχουν 

υποπέσει, το οποίο μπορεί να τους επιβάλλει κάποια μορφή κύρωσης (π.χ. χρηματικής) ή ακόμα και να τους 

στερήσει το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματός τους.    

1.3 Η έννοια, ο σκοπός και η διαδικασία της αξιολόγησης βάσει νομοθεσίας. 

Αξιολόγηση σημαίνει «η απόδοση ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, πράγμα ή 

κατάσταση» και αφορά «στην απόδοση μιας ιδιότητας, θετικής ή αρνητικής, σε ό,τι αξιολογείται, στο 

αποτέλεσμα της σύγκρισης κάποιου πράγματος με κάποιο άλλο ομοειδές και στο βάθος επίτευξης 

ορισμένου στόχου» (Κασσωτάκης, 1989: 615).  

Στη σχολική νομοθεσία (ν. 2525/ 1997, άρθρο 8) η «εκπαιδευτική αξιολόγηση», η αξιολόγηση δηλαδή 

που αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους, επισημαίνεται ως «η διαδικασία 

αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των 

στόχων της». 

Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του ν. 2986/ 2002, βάσει της τροποποίησής του με τον ν. 3149/ 2003, σκοπός 

της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των 

συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η 

συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής κ.α..  

Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, βάσει του άρθρου 5 του ν. 2986/ 2002, είναι: 

 η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την παιδαγωγική 

τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ευστοχία, 

 ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, 

 η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των διαπιστώσεων και 

οδηγιών των αξιολογητών, 

 η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η προσπάθεια 

εξάλειψης αυτών, 

 η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή κινήτρων σε 

όσους επιθυμούν να εξελιχτούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, 

 η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης και  

 η διατύπωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της 

επιμόρφωσης αυτής. 

Γενικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2525/ 1997, κατά την αξιολόγηση εκτιμάται η επάρκεια των 

εκπαιδευτικών, η απόδοση των σχολικών μονάδων, καθώς και γενικότερα η αποτελεσματικότητα του 

συστήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Η ως άνω αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ασκείται από τους 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Γραφείων, τους Σχολικούς 

Συμβούλους και το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών (ΣΜΑ).   

Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών (ν. 2986/ 2002, άρθρο 5) 

διαμορφώνεται ως εξής: 
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1. Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά περίπτωση αρμόδιο 

όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκλησή του και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών, έκθεση 

προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων 

αξιολόγησης, αλλά χωρίς αριθμητική βαθμολογία. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής 

σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης. 

2. Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο 

Σχολικό Σύμβουλο. 

3. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) 

αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην 

περίπτωση που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. 

4. Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως προς 

το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο. 

5. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως 

προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο από 

Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του 

Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου. 

6. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 

περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον 

Περιφερειακό Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό παιδαγωγικό του έργο από το 

Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., 

ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.       

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και όμως έχει καταγραφεί και οριστεί σύμφωνα με τις 

νομοθετικές διατάξεις της Κυβερνήσεως (ν. 2986/ 2002, άρθρο 4) , σκοπός της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους 

μαθητές. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής 

πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών 

μονάδων, η μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη 

διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού 

συστήματος, η αποτίμηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας για την αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί 

απλώς μια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη 

επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών 

παραγόντων.   

1.4 Αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών. 

Με βάση τα δεδομένα μιας Μελέτης του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008), στο 

ερώτημα «Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για τη βελτίωση 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης;», από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 

προέκυψε πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι 

«αρκετά» αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενώ οι λιγότεροι εξ’ αυτών, τη θεωρούν 

«πολύ» αναγκαία. 
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Από το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας, προέκυψε το συμπέρασμα πως οι εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι 

περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς την αναγκαιότητα μιας τέτοιας αξιολογικής διαδικασίας.  

Τα δεδομένα της έρευνας, απ’ όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εμφανίζουν δυο διαφορετικές απόψεις 

σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αξιολόγησης. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, 

συμμερίζονται κατά κύριο λόγο την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι, πρωτίστως, απαραίτητη για την επιλογή 

τους σε θέσεις Στελεχών Εκπαίδευσης και δευτερευόντως ότι συμβάλλει αφενός στη βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και αφετέρου στην ανατροφοδότηση σχετικά με το έργο τους, έτσι ώστε να 

βελτιωθεί η ποιότητά του. Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στη συνέντευξη ένας εκπαιδευτικός, «πρέπει να 

υπάρχει μια αξιολόγηση όχι με βαθμό, αλλά μια βοήθεια, ίσως μια υπόδειξη για το τι κάνουν σωστά ή όχι». 

Ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών συμφωνεί με την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι ένας 

τρόπος να αναλάβουν οι ίδιοι τις ευθύνες που τους αναλογούν, καθώς επίσης και με την άποψη πως η 

αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως μηχανισμός ελέγχου και περιορισμού της παιδαγωγικής 

ελευθερίας και αυτονομίας τους είτε ως επιχείρημα για την ενοχοποίησή τους σχετικά με τις αδυναμίες και 

τα προβλήματα της εκπαίδευσης.  

Με αναφορά στα κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ένα εξαιρετικά μεγάλο ποσοστό 

των εκπαιδευτικών συμφωνεί με την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογείται για τη 

διδακτική και παιδαγωγική του ικανότητα καθώς και για την υπηρεσιακή του συνέπεια και υπευθυνότητα. 

Σύμφωνα με μια έρευνα, η οποία διεξήχθη στο νομό Μαγνησίας από τον μεταπτυχιακό φοιτητή του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Πολύζο Γεώργιο και 

αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου, προέκυψε πως οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν πως 

η αξιολόγηση του έργου τους αποτελεί μέσο για τη βελτίωσή του. Επιπλέον, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών 

θεωρεί πως με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επισημαίνονται τυχόν αδυναμίες και η έλλειψη 

αυτής δεν τους ικανοποιεί. 

Πολλοί παιδαγωγοί έχουν υποστηρίξει πως η καθιέρωση της αξιολόγησης καθίσταται απαραίτητη, 

επειδή μέσω αυτής ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των διδακτικών στόχων (Δημητρόπουλος, 1998, σ.14; 

Πασιαρδής, 1996, σ.28; Broadfoot, 1996, pp.84).  

Ένα εντυπωσιακό συμπέρασμα το οποίο προέκυψε από την εν λόγω έρευνα είναι πως ενώ η συντριπτική 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εκτιμούν πως πρέπει να αξιολογούνται, από αυτούς οι περισσότεροι 

δηλώνουν μη ικανοποιημένοι από την έλλειψη της αξιολόγησης. Αυτό που συμπεραίνεται δηλαδή, είναι 

πως ενώ οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αξιολογούνται, δεν έχουν πειστεί ούτε για τον τρόπο με τον οποίο 

θα πρέπει αυτή να πραγματοποιείται, ούτε για τον φορέα που θα πρέπει την διεξάγει (Ρούσσης, 2006, σ.6). 

Σύμφωνα με έρευνα του Παγκάκη (καθηγητή του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου), σε καθηγητές της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκύπτει από τις απαντήσεις τους πως θεωρούν αναγκαία της αξιολόγησή 

τους. Πολλοί από αυτούς όμως θεωρούν πως το καθιερωμένο, από την υφιστάμενη νομοθεσία, σύστημα 

αξιολόγησης δεν κρίνεται ως ορθολογικό. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου δεν είναι σαφώς καθορισμένα και προσδιορισμένα, γι΄αυτό και πολλοί είναι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι ενίστανται στο γεγονός αυτό (Ανδρέου, 2001, σ.20-22, Δεληγιάννη, 2002, σ.28-44). 

Από τη σχετική έρευνα του Γ. Καββαδία (όπ. αναφ. στο Ν. Νανούρης, 2003, σ.44-45) προκύπτει πως ένα 

μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών κρίνον ότι δεν κατοχυρώνεται η αντικειμενική και έγκυρη αξιολόγηση. 

Πολλοί από αυτούς θεωρούν πως η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία ασφυκτικού ελέγχου που αποβλέπει 
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στη χειραγώγηση και συμμόρφωση των εκπαιδευτικών περιορίζοντας την παιδαγωγική ελευθερία και την 

αυτονομία τους. Στην άποψη ότι οι θεσμοί της αξιολόγησης δεν λειτουργούν και στο ότι τα κριτήριά τους 

χρειάζονται αναπροσδιορισμό και στάθμιση βαρύτητας, οδηγούνται και τα συμπεράσματα  της εμπειρικής 

έρευνας της Παμουκτσόγλου (2003), στην οποία συμμετείχαν εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

1.5 Το χρονικό της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. 

1.5.1 Η πορεία της έννοιας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο διεθνή χώρο.  

Ο Ralf Tyler ήταν ο πρώτος ο οποίος συνέβαλε ουσιαστικά στο να αποκτήσει η έννοια της αξιολόγησης 

«επιστημονική οντότητα». Στις αρχές της δεκαετίας του ’30 στις ΗΠΑ, ο Tyler ως επικεφαλής της 

«οκταετούς έρευνας» σχημάτισε μια «θεωρητική τοποθέτηση» σύμφωνα με την οποία θεωρεί  την 

αξιολόγηση ως ένα μέσο με το οποίο, εφαρμόζοντάς το, ελέγχεται ο βαθμός επίτευξης των σκοπών και των 

στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος μια σχολικής μονάδας. Ο ίδιος θεωρούσε πως σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι σημαντικό καταρχήν να οριστούν  οι σκοποί και οι στόχοι του συστήματος 

αυτού. Με τον προκαθορισμό των στόχων και των σκοπών γίνεται αποτελεσματικότερη η εφαρμογή της 

αξιολόγησης. Αν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης συνάδουν με τους στόχους τότε το σύστημα σημειώνει 

επιτυχία. Αν δεν συνάδουν, τότε το σύστημα χρειάζεται αναπροσαρμογή της λειτουργίας του και εφαρμογή 

συγκεκριμένων και στοχευμένων μετατροπών με στόχο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Η 

συγκεκριμένη έρευνα του Tyler βασίστηκε στην παραπάνω θεωρητική προσέγγιση την οποία ο ίδιος είχε 

διαμορφώσει σχετικά με την έννοια της αξιολόγησης. Η πρωτοποριακή αυτή, για την εποχή, έρευνα, όπως  

χαρακτηρίστηκε, αποτέλεσε ένα καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο της αξιολόγησης και κατ’ 

επέκταση την οργάνωση και εξέλιξη της εκπαίδευσης διαδικασίας. Σήμερα οι γνώμες, για την συγκεκριμένη 

προσέγγιση διίστανται. Από τους οπαδούς της θεωρείται ως μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη, 

μεθοδολογικά προσέγγιση. Στον αντίποδα, οι πολέμιοι αυτής, υποστηρίζουν πως είναι μια προσέγγιση η 

οποία στερείται δημιουργικότητας και εξετάζει μόνο το τελικό παραχθέν προϊόν της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (μετάδοση γνώσης)  και όχι την διαδικασία και τον τρόπο παραγωγής του (τρόποι και μέθοδοι 

μάθησης), (Δημητρόπουλος, 2004).  

Στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του ’60,  βασισμένοι στη προσέγγιση του Tyler, δυο νέοι ερευνητές οι N. 

Metfessel και W. Michael (1967) παρουσίασαν μια δική τους προσέγγιση με πολλά νέα στοιχεία. Η κύρια 

διαφορά μεταξύ των δυο προσεγγίσεων αφορούσε στη μεθοδολογία της διαδικασίας της αξιολόγησης. Στη 

νέα προσέγγιση εισήχθησαν περισσότεροι τρόποι, μέθοδοι και μέσα αξιολόγησης. Με μια σύντομη 

περιγραφή η διαδικασία αξιολόγησης που προτείνουν ακολουθεί την εξής πορεία: συμμετοχή όλων των 

έμμεσα και άμεσα εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιασμός συγκεκριμένων σκοπών και 

στόχων και την ιεράρχησή τους, προσαρμογή των αρχικά σχεδιασμένων σκοπών στο πλαίσιο σπουδών της 

εκάστοτε σχολικής μονάδας, κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης, πραγματοποίηση παρατηρήσεων ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, ανάλυση των δεδομένων που 

συλλέχθηκαν, ερμηνεία αυτών και τελικά τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.  

Λίγο αργότερα, το 1968, ο Stufflebeam στην Indiana των ΗΠΑ,  άρχισε το ερευνητικό του έργο στην 

αξιολόγηση, το οποίο τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Ανέπτυξε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο 

αναφέρεται με το ακρώνυμο CIPP (Context, Input, Process, Product). Η γενική αντιμετώπιση  του 

Stufflebeam απέναντι στον όρο αξιολόγηση είναι πως αποτελεί ένα μέσο, το οποίο υποβοηθά τα διοικητικά 

στελέχη να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να παρθούν οι κατάλληλες και περισσότερο 

εύστοχες αποφάσεις και εν συνεχεία να οδηγηθούν σε όσο το δυνατόν πιο προσοδοφόρες διοικητικές 

επιλογές.     

Ο M. Scriven, την ίδια περίοδο εκπονούσε το δικό του έργο γύρω από την αξιολόγηση. Είναι ο πρώτος ο 

οποίος διέκρινε τους όρους διαμορφωτική αξιολόγηση και ολική αξιολόγηση. Η βασική τους διάκριση 
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αφορούσε το χρονικό σημείο εφαρμογής της κάθε αξιολόγησης. Επιπλέον ο Scriven επικεντρώθηκε στην 

αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και στην επαναξιολόγηση 

των στόχων οι οποίοι τέθηκαν. Ο ίδιος πρότεινε την εισαγωγή της μετα-αξιολόγησης στην όλη διαδικασία. 

Ως μετα-αξιολόγηση νοείται η αξιολόγηση της αξιολόγησης. Δηλαδή κατά την εφαρμογή ενός 

εκπαιδευτικού προγράμματος εξίσου σημαντική με την αξιολόγηση του παραχθέντος έργου, είναι και η 

αξιολόγηση των εργαλείων και των μεθόδων που αξιοποιούνται στην αξιολόγηση. Τέλος κατά την 

παρουσίαση της προσέγγισής του, ο Scriven εισήγαγε τον όρο υβριδική αξιολόγηση, τον οποίο επεξήγησε ως 

την άποψή του πως κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψιν τον συνδυασμό 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων (Δημητρόπουλος, 2004). 

Οι Stake (1997), Guba (1989) και Mc Donald (1989)  είναι ορισμένοι από τους ερευνητές οι οποίοι  

δίνουν έμφαση στην ανθρωποκεντρική  διάσταση του όρου της αξιολόγησης. Οι προηγούμενοι ερευνητές 

που ασχολήθηκαν με την εκπαιδευτική αξιολόγηση έδωσαν μηδαμινή έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα ο 

οποίος εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όλες οι έρευνές τους, αλλά και οι αξιολογικές 

προσεγγίσεις που ανέπτυξαν ήταν τεχνοκρατικές, ήταν δηλαδή  επικεντρωμένες στην αξιολόγηση του 

παραχθέντος αποτελέσματος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι στα μέσα της δεκαετίας του ’60 πολλοί 

θεωρητικοί της αξιολόγησης, μεταξύ αυτών οι τρεις προαναφερθέντες,  άρχισαν να αναπτύσσουν διάφορα 

πλουραλιστικά θεωρητικά σχήματα. Τα θεωρητικά αυτά σχήματα, ενώ εμφανίζουν πολλές και σημαντικές 

διαφορές ακολουθούν μια κοινή μεθοδολογία η οποία, μεταξύ άλλων,  περιλαμβάνει την εξέταση πολλών 

παραγόντων, κυρίως του ανθρώπινου παράγοντα, για την λήψη συμπερασμάτων και αποφάσεων που 

αφορούν την διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Μέχρι σήμερα στον διεθνή χώρο, πολλοί ερευνητές ασχολήθηκαν και συνεχίζουν να ασχολούνται με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Για τον λόγο αυτό πολλά είναι τα συμπεράσματα το 

οποία έχουν διεξαχθεί σχετικά με την ιδανικότερη, βέλτιστη και αποδοτικότερη μορφή εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης και τα οφέλη αυτής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ορισμένοι υποστηρίζουν πως η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συνεισφέρει στην ανύψωση της εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας, 

στη βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών και κατ’ επέκταση στην ενίσχυση όλων των παραγόντων οι 

οποίοι μπλέκονται έμμεσα ή άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία (Rosenblatt and Shimoni, 2001,  

Kyriakides and Campbell, 2003). 

1.5.2  Η πορεία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στη χώρα μας.  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του στη χώρα μας, χωρίζεται σε τρία χρονικά 

διαστήματα: 

 το διάστημα των επιθεωρητικών επιτροπών (από την περίοδο του Όθωνα ως το 1895) 

 το διάστημα των επιθεωρητών (από τη ψήφιση του νόμου ΒΤΜΘ’ το 1895 εως το 1982), 

 το διάστημα των Σχολικών Συμβούλων (από το 1982 εως το 2018). 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε η σύνταξη ενός νέου νομοσχεδίου βάσει του οποίου ο θεσμός των 

Σχολικών Συμβούλων και επισήμως καταργείται και εισάγεται ο θεσμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 

Ύστερα από τη ψήφιση του νόμου του Όθωνα το 1834, η διοίκηση και η εποπτεία των σχολικών 

μονάδων διαχωρίστηκε σε τέσσερα επίπεδα: 

 σε επίπεδο δήμου. 

 σε επίπεδο επαρχίας, 

 σε επίπεδο νομού και 
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 σε επίπεδο επικράτειας. 

Για το κάθε επίπεδο είχε θεσπιστεί και μια επιθεωρητική επιτροπή η οποία είχε διαφορετικές λειτουργίες 

και καθήκοντα, ανάλογα με το επίπεδο το οποίο επόπτευε. Σε γενικές γραμμές, βασική λειτουργία  κάθε 

επιτροπής, ήταν να ο έλεγχος  του παραχθέντος διδακτικού έργου της κάθε σχολικής μονάδας και η  

φροντίδα διευθέτησης οποιουδήποτε ζητήματος το οποίο προέκυπτε, είτε αυτό αποτελούσε λειτουργικό 

ζήτημα της σχολικής μονάδας, είτε πρακτικό ζήτημα. Στις επιτροπές αυτές, βάσει νόμου, είχαν 

παραχωρηθεί και πολλά δικαιώματα παρέμβασης (σε επίπεδο εκπαιδευτικού, οικογένειας και σχολικής 

μονάδας), όταν αυτό επηρεάζει την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και την εκπαίδευση και διαπαιδαγώγηση 

των μαθητών. Σημαντικό είναι το γεγονός πως κατά τη διαμόρφωση των νόμων, είχε γίνει προσπάθεια 

μέριμνας όλων των πιθανών περιπτώσεων και καταστάσεων που μπορεί να προκύψουν, σε κάθε επίπεδο 

διοίκησης των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε ο ρόλος των επιθεωρητικών επιτροπών να είναι σαφώς 

προσδιορισμένος και καθορισμένος.  

Την περίοδο πριν τη θέσπιση του θεσμού των επιθεωρητών, και συγκεκριμένα την περίοδο ανάμεσα στο 

1834 και το 1895 παρατηρείται μια γενικότερη παραμέληση της Ελληνικής δημοτική εκπαίδευσης. Το 

νεοσύστατο Ελληνικό κράτος, λόγω της διευθέτησης ποικίλων ζητημάτων που έπρεπε να βγάλει εις πέρας, 

εναπόθεσε τον τομέα της εκπαίδευσης στους επίσης νεοσύστατους δήμους, οι οποίοι όμως παρουσίαζαν 

αδυναμία ελέγχου των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Εκ του αποτελέσματος, παρατηρήθηκε μια πλήρης 

αποσύνθεση της δημοτικής εκπαίδευσης, τόσο σε λειτουργικό επίπεδο όσο και σε υλικο-τεχνικό. Ύστερα 

από αυτή τη περίοδο δημιουργείται ο νόμος ΒΤΜΘ’, βάσει του οποίου στην ελληνική πραγματικότητα 

εισάγονται δυο τύποι σχολείων «τα κοινά δημοτικά σχολεία και τα πλήρη δημοτικά σχολεία» (Νόμος 

ΒΤΜΘ’, ΦΕΚ 37/5-10-1895, άρθ, 1, σελ. 169). Και στους δυο τύπους σχολείων, το διδακτικό δυναμικό, 

όπως προβλεπόταν από τον νόμο, αποτελούταν από διδάσκοντες οι οποίοι έχουν φοιτήσει δύο επιπλέον 

χρόνια, πέρα της βασικής εκπαίδευσης και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις έτσι ώστε να είναι σε 

θέση να διδάξουν όλα διδακτικά αντικείμενα τα οποία αποτελούσαν τον τότε οδηγό σπουδών. Βάσει της 

προϋπόθεσης ότι σε κάθε κατοικημένο τόπο του κράτους θα υπάρχει σχολική μονάδα, η φοίτηση όλων των 

παιδιών ήταν υποχρεωτική. 

Ο διορισμός των δασκάλων γινόταν πλέον από το νομάρχη. Το διορισμό αυτών όμως, τον προκαλούσε ο 

επιθεωρητής. Σε κάθε νομό διοριζόταν ένας επιθεωρητής, στου οποίου τις αρμοδιότητές ανήκε η διοίκηση 

των δημοτικών σχολείων του νομού. Ήταν ο μόνος ο οποίος είχε το δικαίωμα να αιτηθεί τον διορισμό 

κάποιου δασκάλου και να κινήσει όλες τις διαδικασίες. Ταυτόχρονα ήταν και αυτός ο οποίος είχε το 

δικαίωμα να επιβάλλει ορισμένες μισθολογικές κυρώσεις-ποινές στον κάθε δάσκαλο ο οποίος θεωρούσε 

πως έσφαλε. Αν ο επιθεωρητής θεωρούσε πως το σφάλμα ήταν σημαντικότερο και απαιτούσε ποινή πέρα 

αυτών για τις οποίες ήταν ο ίδιος αρμόδιος, είχε το δικαίωμα να εισηγηθεί στο εποπτικό συμβούλιο το οποίο 

επέβαλλε τις πιο ισχυρές ποινές, αφού πρώτα καλούσε τον δάσκαλο σε απολογία.  

Ο θεσμός του επιθεωρητή εμφάνιζε πολλά μειονεκτήματα. Ένα από αυτά ήταν η κομματικοποίηση του 

θεσμού η οποία αποτελούσε ένα διαρκές πρόβλημα. Γενικότερα ο θεσμός αυτός δεν αποδείχθηκε ιδανικός 

για την διοίκηση και τον έλεγχο της εκπαίδευσης. Τα πολλά δικαιώματα τα οποία είχαν δοθεί, άνευ όρων, 

στους επιθεωρητές, οδήγησε σε πολυάριθμες και συχνές αυθαιρεσίες αυτών και σε κατάχρηση της εξουσίας 

τους. Οι επιθεωρητές σταδιακά επικέντρωσαν την προσοχή τους στη διοίκηση των σχολικών μονάδων, οι 

οποίες ήταν υπό την εποπτεία τους, και όχι στην επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των σχολείων, 

κάτι το οποίο αποτελούσε επίσης μέρος των καθηκόντων τους.            

Στην Ελλάδα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου άρχισε να αναπτύσσεται τη δεκαετία του ’80. 

Ύστερα από την εισαγωγή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ένωση η χώρα μας δέχτηκε πιέσεις από διάφορους 
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διεθνής οργανισμούς (UNESCO) αλλά και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία περιλαμβάνει έναν 

κοινό άξονα και επιτάσσει διάφορους κανόνες και προϋποθέσεις κοινά για όλα τα μέλη-κράτη της. Οι 

προϋποθέσεις αυτές αφορούν όλες τις πτυχές μιας χώρας όπως την οικονομία της  και την εκπαιδευτική 

πολιτική της. Για τους άνωθεν λόγους η χώρα μας προσπάθησε να διαμορφώσει, ένα αντικειμενικό και 

αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του έργου τους, βασισμένο στα ευρωπαϊκά 

δεδομένα.  

Το 1982 πέρασε, στη Βουλή των Ελλήνων, και υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο με θέμα «Την 

επιστημονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική 

Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», (Νόμος 1304, ΦΕΚ.144/7-12-1982 τευχ. Πρώτο).Ο νόμος αυτός εισήγαγε 

τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου και είχε ισχύ μέχρι και το 2018, με ορισμένες λειτουργικές διαφορές. 

Μέσω των διατάξεων του συγκεκριμένου νόμου, έγινε η προσπάθεια καθορισμού όλων των λειτουργιών, 

των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των Σχολικών Συμβούλων.   

Ο όλος σχεδιασμός (Νόμος 1304, ΦΕΚ 144/7-12-1982, άρθ. 2) προέβλεπε πως τα αποκεντρωμένα 

περιφερειακά διοικητικά καθήκοντα, επιμερίζονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία υπηρεσία είναι 

μια ανά νομό ή νομαρχιακό διαμέρισμα και εδρεύει στην πρωτεύουσα του εκάστοτε νομού, και τα Γραφεία 

Εκπαίδευσης, τα οποία μπορεί να είναι και περισσότερα του ενός σε κάθε νομό. Συγκεκριμένα από τον νόμο 

προβλεπόταν πως «τα Γραφεία Εκπαίδευσης υπάγονται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του νομού 

ή του νομαρχιακού διαμερίσματος. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης υπάγεται στον Νομάρχη, του οποίου 

εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος αυτής». Το άρθρο 2, κατά το μέρος που αφορά τα γραφεία πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταργήθηκε με τον Νόμο 4027, ΦΕΚ Α 233/4.11.2011, άρθ. 34, παρ. 13. 

Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου, όπως οριζόταν, είχε  ως επίκεντρο την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση του εκπαιδευτικού έργου και δεν απόβλεπε σε διοικητικά καθήκοντα και 

υποχρεώσεις. Ο θεσμός αυτός, αν και παρέμεινε δεν ακολούθησε την προδιαγεγραμμένη πορεία. Τελικά 

καταργήθηκε με (Νόμος 4547/2018, άρθ. 110, παρ. 1) και έχει ισχύ από τις 12/6/2018.   
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2
ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1.  Σκοπός και ερευνητική προσέγγιση της ποσοτικής έρευνας 

Η παρούσα έρευνα σχεδιάστηκε με σκοπό τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση.  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 

σχολεία Πρωτοβάθμιας στις εκπαιδευτικές περιφερειακές ενότητες Πέλλας και Φλώρινας.  Πιο 

συγκεκριμένα, η έρευνα εξέτασε τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα και την 

εκπαιδευτική και παιδαγωγική αξία της αξιολόγησης, τη χρησιμοποίηση και αξιοποίηση των 

αποτελεσμάτων και τα πρόσωπα που θα την πραγματοποιήσουν.  

Η ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής μεθόδου βασίζεται  στο τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο και στη δειγματοληψία. Η ποσοτική έρευνα σχετικά με κοινωνικά φαινόμενα 

χρησιμοποιείται όταν ο στόχος της έρευνας είναι και ο έλεγχος των υποθέσεων.  Ο αριθμός των 

συμμετεχόντων έχει σημασία, καθώς ο έλεγχος των θεωρητικών υποθέσεων γίνεται πιο έγκυρος όταν ο 

ερευνητής προσεγγίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Τα στοιχεία αυτά, λοιπόν, η τυποποίηση, το 

αντιπροσωπευτικό δείγμα και η επιδεκτικότητα των στοιχείων για στατιστική ανάλυση κάνουν την 

ποσοτική μέθοδο ευρέως διαδεδομένη για την καταγραφή των κοινωνικών φαινομένων. Συνοψίζοντας, η 

εγκυρότητα ενισχύεται με την ύπαρξη αντιπροσωπευτικού δείγματος και το κατάλληλο ερωτηματολόγιο.  

2.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα  

1.  Σε ποιο βαθμό οι εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη; Ποιες είναι οι αρχές που την 

διέπουν, πώς γίνεται η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της; 

2. Με ποιον τρόπο μπορεί να υλοποιηθεί η αξιολόγηση στην πράξη (χρόνος, συχνότητα, πρόσωπα και 

εμπλεκόμενοι φορείς); 

3. Πώς θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα και πώς η αξιολόγηση επηρεάζει το κύρος του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος; 

2.1.3. Διαδικασία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας 

στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, στην Παιδαγωγική Σχολή. Η έρευνα απευθυνόταν σε 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων Πέλλας και Φλώρινας.  

 Η έρευνα διενεργήθηκε με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε σε Έλληνες 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι εργάζονται στη δημόσια εκπαίδευση. Το στυλ των ερωτήσεων ήταν πολλαπλής 

επιλογής. Η συμμετοχή στην έρευνα ήταν εθελοντική ωστόσο τονίστηκε ότι θα τηρηθεί η ανωνυμία των 

απαντήσεων του ερωτηματολογίου, και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για ερευνητικό σκοπό. 

Δόθηκαν 73 ερωτηματολόγια και επιστράφηκαν συμπληρωμένα 70 ερωτηματολόγια τα οποία κατανέμονται 

ως εξής: άνδρες Ν=23 και γυναίκες Ν=47.  

Η συλλογή των δεδομένων της παρούσας μελέτης διεξήχθη με τυχαία δειγματοληψία. Πιο συγκεκριμένα 

για τον καθορισμό του δείγματος επιλέχθηκαν εκπαιδευτικοί από το νομό Πέλλας και Φλώρινας, οι οποίοι 

ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν στην έρευνα που αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Τα 

ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, υπήρξε επιμέλεια της εμφάνισης του 

ερωτηματολογίου, ώστε να φαίνεται ξεκούραστο και ελκυστικό, με σκοπό να απαντηθεί από όσο 

περισσότερους εκπαιδευτικούς ήταν δυνατό. 
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2.1.4. Μέσα έρευνας 

Για την υλοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που συμπληρώθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς που εργάζονται στα σχολεία του νομού Πέλλας και Φλώρινας. Το ερωτηματολόγιο 

αποτελείται από 29 ερωτήσεις κλειστού τύπου σε μορφή πολλαπλής επιλογής, ενώ οι πρώτες 17 είναι μια 

μικρή κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα που ήδη έχουν 

παρουσιαστεί και σε συνεργασία με τον επόπτη καθηγητή μου. Η αξιοπιστία είναι δυνατό να ελεγχθεί με τη 

χρήση του κατάλληλου ελέγχου αξιοπιστίας με τον οποίο γίνεται εκτίμηση της εσωτερικής συνέπειας των 

στοιχείων ενός ερωτηματολογίου. Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη: 

Το πρώτο μέρος αφορά τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, όπως το φύλο, την ηλικία, την 

οικογενειακή κατάσταση, τη σχέση εργασίας (μόνιμος- αναπληρωτής), και τα χρόνια υπηρεσίας και την 

εκπαίδευση.  

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 17 ερωτήσεις σε μια μικρή κλίμακα Likert όπου οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να πουν τη γνώμη τους σχετικά με τα πλαίσια και τις αρχές της αξιολόγησης. 

Το τρίτο μέρος αποτελείται από 8 ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο υλοποίησης της αξιολόγησης, τη 

χρονική συχνότητα και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.  

Το τέταρτο μέρος (4 ερωτήσεις) αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση και τη 

χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, αλλά και την επιρροή της στο εκπαιδευτικό επάγγελμα.  

2.1.5. Μέθοδος Ανάλυσης Δεδομένων 

Τα 70 ερωτηματολόγια που συγκεντρώθηκαν και απαντήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς της Φλώρινας 

και της Πέλλας αναλύθηκαν με τη χρήση τεχνικών ποσοτικής ανάλυσης. Τα δεδομένα ταξινομήθηκαν ως 

μεταβλητές στο πρόγραμμα EXCEL και στη συνέχεια ακολούθησε η ποσοτική επεξεργασία τους στο ίδιο 

υπολογιστικό πρόγραμμα με την ποσοτικοποίησή τους σε συγκεντρωτικούς πίνακες και τη διεξαγωγή 

γραφημάτων σχετικά με τα αποτελέσματα. Τα γραφήματα μας δίνουν τη στατιστική ανάλυση και την 

κατανομή των απαντήσεων.  

 

2.1.6. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων στην έρευνα 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 70 άτομα και συγκεκριμένα το παρόν ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε από 23 άνδρες και 47 γυναίκες (Σχήμα 1). 
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Σχήμα 1 

 

Το δείγμα περιλαμβάνει ως επί το πλείστον τις ηλικιακές ομάδες 51- 60 ετών με αριθμό 28, ακολουθεί η 

ηλικιακή ομάδα 31 με 40, ενώ μικρότερο αριθμό παρουσιάζουν οι άλλες δύο ομάδες  ηλικιών. Θα πρέπει να 

συμπληρώσουμε ότι υπάρχουν ελλιπή στοιχεία στις απαντήσεις καθώς 18 άτομα δεν απάντησαν καθόλου σε 

αυτήν την ερώτηση (Σχήμα 2). 

 

Σχήμα 2 

 

Η θέση στην εκπαίδευση έχει μια ξεκάθαρη εικόνα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι 

μόνιμα διορισμένοι (47), ενώ στη συνέχεια έχουμε αναπληρωτές και μόλις 1 ωρομίσθιο εκπαιδευτικό 

(Σχήμα 3).  

 

 Σχήμα 3 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

25-30 31-40 41-50 51-60 

ΗΛΙΚΙΑ 

Σύνολο 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

Αναπληρωτές Μόνιμοι Ωρομίσθιοι 

Θέση στην εκπαίδευση 

Σύνολο 



20 
 

 

Όσον αφορά τα χρόνια υπηρεσίας, εδώ έχουμε μια περίπου ισόποση κατανομή ανάμεσα στις κατηγορίες 

που είχαμε θέσει στην ερώτηση με μεγαλύτερο ποσοστό απαντήσεων στην κατηγορία πάνω από 20 χρόνια 

υπηρεσίας (Σχήμα 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4 

 

Σχετικά με την οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έγγαμοι ( 

αριθμός 48), ενώ ακολουθεί η κατηγορία άγαμος και ένας διαζευγμένος εκπαιδευτικός. Δεν είχαμε κανέναν 

εκπαιδευτικό που να είναι χήρος ή χήρα (Σχήμα 5).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5 
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Σχετικά με τις σπουδές των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό (51) 

έχουν μόνο το βασικό πτυχίο της σχολής, ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό (18) και τέλος 

έχουμε μόνο έναν εκπαιδευτικό με διδακτορικό τίτλο (Σχήμα 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα  6 

 

 

2.2. Αποτελέσματα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας  η ανάλυση των 

αποτελεσμάτων σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα και τα θέματα υπό εξέταση μέσα από την 

ποσοτικοποίηση των απαντήσεων.   

Από τους 70 εκπαιδευτικούς στην ερώτηση σχετικά με την αναγκαιότητα του θεσμού της αξιολόγησης, 

οι 50 απάντησαν πως η αξιολόγηση είναι αναγκαία, ακολούθησε η απάντηση «όχι», ενώ λίγοι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι δεν έχουν γνώμη (Σχήμα 7).  
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 Σχήμα 7 

 

Η αξιολόγηση θεωρήθηκε μηχανισμός βελτίωσης της εκπαίδευσης από 52 εκπαιδευτικούς, το 

μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ με μικρά ποσοστά ακολούθησε η αρνητική απάντηση και ορισμένοι 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν γνώμη για αυτό το θέμα (Σχήμα 8).  

 

 Σχήμα 8 

 

Σχετικά με την αύξηση κύρους εκπαιδευτικού, έχουμε περίπου ισόποσες απαντήσεις, συγκεκριμένα  31 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν αυξάνεται το κύρος του επαγγέλματος, 30 εκπαιδευτικοί  απάντησαν 

θετικά και 9 εκπαιδευτικοί (Σχήμα 9).   
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 Σχήμα 9 

 

Στο θέμα για το αν οι εκπαιδευτικοί χάνουν την αυτονομία τους με τη διαδικασία της αξιολόγησης οι 

περισσότεροι απάντησαν ότι αυτό δεν συμβαίνει, με λίγη διαφορά έχουμε τη θετική απάντηση και τέλος 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν γνώμη για αυτό (Σχήμα 10).  

 

 Σχήμα 10 

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν η αξιολόγηση προκαλεί την παθητική συμμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

οι περισσότεροι (33) απάντησαν όχι, οι 29 εκπαιδευτικοί απάντησαν ναι, ενώ 8 εκπαιδευτικοί δεν είχαν 

γνώμη για αυτό το θέμα (Σχήμα 11).  
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 Σχήμα 11 

 

Στην ερώτηση για το αν η αξιολόγηση δημιουργεί αρνητικό κλίμα με τους συναδέλφους, το μεγαλύτερο 

ποσοστό (40) απάντησε ότι η αξιολόγηση δημιουργεί αρνητικό κλίμα με τους συναδέλφους, ενώ 18 άτομα 

απάντησαν ότι δεν δημιουργείται αρνητικό κλίμα και  12 άτομα δεν είχαν γνώμη (Σχήμα 12).  

 

 Σχήμα 12 

 

Σχετικά με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση, το μεγαλύτερο ποσοστό (52) απάντησε 

ότι πρέπει να συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ενώ 12 εκπαιδευτικοί απάντησαν αρνητικά και 6 δεν 

εξέφρασαν γνώμη (Σχήμα 13).  
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 Σχήμα 13 

 

Για το αν πρέπει να γνωστοποιούνται εξ’ αρχής τα κριτήρια της αξιολόγησης, εδώ έχουμε ένα μεγάλο 

αριθμό θετικών απαντήσεων (62), ενώ ακολουθούν με μικρό αριθμό οι αρνητικές απαντήσεις και οι 

εκπαιδευτικοί που δεν εξέφρασαν γνώμη (Σχήμα 14).  

 

 Σχήμα 14 

 

Στην ερώτηση για το αν η αξιολόγηση είναι δικαίωμα της πολιτείας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι είναι, ενώ λιγότεροι απάντησαν ότι δεν είναι ή δεν είχαν γνώμη σχετικά με αυτό το θέμα 

(Σχήμα 15).  
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 Σχήμα 15 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι είναι απαραίτητο οι αξιολογητές να είναι ειδικά καταρτισμένοι με αριθμό 

απαντήσεων 67, ενώ ελάχιστοί ήταν οι εκπαιδευτικοί που επέλεξαν τις άλλες απαντήσεις (Σχήμα 16).  

 

Σχήμα 16 

 

Στην ερώτηση για το αν πρέπει να εμπλέκονται οι συνδικαλιστές στην αξιολόγηση, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί ήταν αρνητικοί (51), λίγοι ήταν θετικοί (12) και 7 εκπαιδευτικοί δεν εξέφρασαν καθόλου 

γνώμη (Σχήμα 17).  
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Σχήμα 17 

 

Οι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί σχετικά με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με 

μεγάλο ποσοστό (66), ενώ ελάχιστοι διαφώνησαν με αυτήν την παράμετρο και μόλις ένας δεν είχε γνώμη 

(Σχήμα 18).   

 

Σχήμα 18 

 

Σχετικά με την επίδοση των μαθητών ως κριτήριο αξιολόγησης οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν ότι δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο (41), λιγότεροι εκπαιδευτικοί ήταν θετικοί σχετικά με το να 

αποτελεί κριτήριο (24) και 5 δεν εξέφρασαν γνώμη (Σχήμα 19).  
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 Σχήμα 19 

 

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το ήθος του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης με 

ποσοστό 52, λιγότεροι εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν είχαν γνώμη (12) και 6 εκπαιδευτικοί ήταν 

αρνητικοί (Σχήμα 20).  

 

 Σχήμα 20 

 

Στην ερώτηση για το αν η αυτοαξιολόγηση πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν (58), ενώ πολύ μικρός αριθμός διαφωνεί και δεν 

έχει γνώμη (Σχήμα 20).  
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Σχήμα 21 

 

Για τον αν η αξιολόγηση επηρεάζει την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, οι συμμετέχοντες 

διαφώνησαν με αριθμό απαντήσεων 37, ενώ ακολουθούν αυτοί που συμφωνούν με αριθμό 27 και τέλος  6 

εκπαιδευτικοί δεν είχαν γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα (Σχήμα 21).  

 

 Σχήμα 22 

 

Στην ερώτηση για το αν η αξιολόγηση πρέπει να επηρεάζει τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 

έχουμε εκπαιδευτικούς που συμφωνούν με 43 θετικές απαντήσεις, ακολουθούν αυτοί που διαφωνούν με 17 

αρνητικές απαντήσεις και 10 εκπαιδευτικοί δεν είχαν γνώμη για το συγκεκριμένο θέμα (Σχήμα 22).  
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Σχήμα 23 

 

Για το πότε πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί, έχουμε 49 απαντήσεις ότι πρέπει να 

αξιολογούνται όλοι, 17 μόνο όταν επιθυμούν ηγετικές θέσεις, 4 απαντήσεις  ότι δεν πρέπει να 

αξιολογούνται (Σχήμα 23).  

 

 Σχήμα 24 

 

Σχετικά με τη χρονική συχνότητα της αξιολόγησης οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (26) μας απάντησαν 

ότι πρέπει να γίνεται ανά δύο χρόνια, 22 εκπαιδευτικοί απάντησαν μία φορά το χρόνο, ενώ λιγότεροι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται δύο ή τρεις φορές το χρόνο, ενώ είχαμε και τρεις 

απαντήσεις συμπλήρωσης, πιο αναλυτικά ένας εκπαιδευτικός ανέφερε το χρονικό διάστημα των πέντε ετών, 

άλλος τριών ετών και άλλος τεσσάρων ετών. Σε αυτή την ερώτηση έχουμε ελλιπή στοιχεία, δεν απάντησαν 

καθόλου 6 εκπαιδευτικοί (Σχήμα 24).  
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 Σχήμα 25 

 

Για την καταλληλότητα των προσώπων που θα πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση, οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν σχετικά ισόποσα με τους φορείς. Οι περισσότεροι θεωρούν το σχολικό σύμβουλο κατάλληλο για 

την αξιολόγηση, με ελάχιστη διαφορά το συντονιστή εκπαιδευτικού έργου , ακολουθεί ο διευθυντής του 

σχολείου ή κάποια ανεξάρτητη αρχή και ο σύλλογος διδασκόντων. Με μικρότερο αριθμό απαντήσεων 

εμφανίζεται η επιτροπή Πανεπιστημιακών, ο διευθυντής εκπαίδευσης, επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας 

και τα ΠΥΣΠΕ και τα ΠΥΣΔΕ. Εδώ οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα περισσότερων επιλογών, ενώ 

υπήρξαν και τρεις που συμπλήρωσαν ότι κατάλληλοι να αξιολογήσουν και εκπαιδευτικοί με παραπάνω 20 

και 25 χρόνια υπηρεσίας και εκπαιδευτικοί που έχουν περάσει από όλες τις τάξεις (Σχήμα 25).   

 

 Σχήμα 26 
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Για τον αν μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση οι μαθητές και οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί 

απάντησαν σε μεγαλύτερο ποσοστό (44) ότι διαφωνούν να συμμετέχουν οι γονείς και οι μαθητές στη 

διαδικασία της αξιολόγησης, 13 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι είναι θετικοί στο να συμμετέχουν και οι δύο, 

ενώ 10 να συμμετέχουν μόνο οι μαθητές, τέλος 4 εκπαιδευτικοί ήταν σύμφωνοι με το να συμμετέχουν μόνο 

οι γονείς (Σχήμα 26). 

 

Σχήμα 27 

 

Στην επόμενη ερώτηση που αφορά τους τομείς αξιολόγησης , οι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα να 

επιλέξουν περισσότερες από μία απαντήσεις. Πιο αναλυτικά, η διδακτική ικανότητα είναι πρώτη στις 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών με αριθμό 60 και η παιδαγωγική κατάρτιση (56), ακολουθεί η διαμόρφωση 

μαθησιακού κλίματος  και η μεταδοτικότητα, στη συνέχεια έχουμε 35 επιλογές σχετικά με την 

επιστημονική κατάρτιση, 25  την ανάληψη πρωτοβουλιών, ενώ μόλις 12 επιλογές έχουμε στη διοικητική 

ικανότητα (Σχήμα 27).  
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Σχετικά με το ποια θα είναι η βάση της αξιολόγησης, εδώ και πάλι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

επιλέξουν παραπάνω από μία απαντήσεις και μας δίνουν τα εξής. Περισσότερες επιλογές έχουμε στο να 

είναι βάση της αξιολόγησης η παρατήρηση μέσα στην τάξη από τους αξιολογητές (40), ακολουθεί με μικρή 

διαφορά η συνέντευξη του εκπαιδευτικού (37) και έπεται η έκθεση από τους διευθυντές (28) και από τους 

σχολικούς συμβούλους (24) και τα ερωτηματολόγια των μαθητών. Σε μικρότερα ποσοστά, οι εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν τη βιντεοσκόπηση και κανένα από τα παραπάνω (Σχήμα 28).  

 

 Σχήμα 29 

 

Σχετικά με το ποιοι παράγοντες πρέπει να συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση έχουμε να παρουσιάσουμε 

τα εξής αποτελέσματα. Σε μεγαλύτερο ποσοστό (49) οι εκπαιδευτικοί επέλεξαν την ενεργό συμμετοχή στη 

σχολική μονάδα, ενώ με λίγη διαφορά ακολουθούν τα αποτελέσματα της εργασίας στην τάξη (46), δεύτερα 

στις επιλογές των εκπαιδευτικών εμφανίζονται η γενικότερη πνευματική και πολιτιστική δράση και τα 

πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα, ενώ μικρό αριθμό επιλογής εμφανίζει συγγραφική δραστηριότητα και οι 

δημοσιεύσεις (Σχήμα 29).  
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 Σχήμα 30 

 

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν ανάμεσα σε κάποιες μορφές επιβράβευσης εάν τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι πολύ θετικά. Πιο αναλυτικά, περισσότεροι εκπαιδευτικοί επέλεξαν 

(49) επέλεξαν ως επιβράβευση τη συγκέντρωση μορίων για την ανέλιξη σε ανώτερα κλιμάκια, 29 

εκπαιδευτικοί επέλεξαν τις μισθολογικές αυξήσεις και λιγότεροι τις ευνοϊκές μεταθέσεις (Σχήμα 30). 

 

 Σχήμα 31 

 

Στην ερώτηση σχετικά με τις επιπτώσεις από τη συσσώρευση χαμηλών αποτελεσμάτων, είχαμε την εξής 

διαμόρφωση απαντήσεων. Οι εκπαιδευτικοί με αριθμό 43 επέλεξαν τις μετατάξεις σε κάποιο άλλο τμήμα 

εκπαίδευσης, 25 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία επίπτωση, 10 εκπαιδευτικοί 

επιλέγουν τις μισθολογικές μειώσεις, 5 απόλυση, ενώ ένα άτομο ανέφερε και την επιμόρφωση (Σχήμα 31). 
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 Σχήμα 32 

 

Στην ερώτηση για το πώς πρέπει να χρησιμοποιηθεί η αρνητική βαθμολογία, οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η αρνητική βαθμολογία χρησιμοποιείται για την ανατροφοδότηση  (57 εκ/κοι),  

38 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι η αξιολόγηση πρέπει να παραπέμπει σε επιμόρφωση, ενώ μόνο 3 

εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι δεν έχουν γνώμη σχετικά με αυτό το θέμα (Σχήμα 32).  

 

 Σχήμα 33 

 

Σχετικά με το βαθμό της ενημερώσής τους οι εκπαιδευτικοί είχαν να επιλέξουν σε μία πεντάβαθμη 

κλίμακα και μας έδωσαν τις εξής απαντήσεις. Αναλυτικότερα, 24 απάντησαν ότι έχουν μέτρια ενημέρωση, 

23 χαμηλή, 13 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι έχουν καλή ενημέρωση, 9 ικανοποιητική και μόλις 1 άριστη 

(Σχήμα 33).  
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Σχήμα 34 

 

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί έπρεπε να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με το βαθμό του κύρους του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, 39 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι το κύρος 

του επαγγέλματός τους είναι μέτριο, ενώ 13 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το επάγγελμά τους έχει υψηλό 

κύρος. Στη συνέχεια, λίγοι εκπαιδευτικοί επέλεξαν το χαμηλό και πολύ χαμηλό κύρος, ενώ μόλις 1 

εκπαιδευτικός θεωρεί ότι το επάγγελμά του έχει υψηλό κύρος στην ελληνική κοινωνία (Σχήμα 34). 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

3.1 Συζήτηση 

Το θέμα της παρούσας έρευνας αφορούσε την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και συγκεκριμένα, 

τις απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών Α/βάθμιας εκπαίδευσης των περιφερειακών ενοτήτων Φλώρινας 

και Πέλλας. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων και των 

εμπειριών των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής σχετικά με το αν θα πρέπει να πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση, με ποιόν τρόπο θα πρέπει αυτή να γίνεται και ποια η χρήση των αποτελεσμάτων της. Αρχικά η 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε το θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης και συγκεκριμένα της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης, από τις απαρχές της ελληνικής εκπαίδευσης, με την σύσταση του ελληνικού 

κράτους, μέχρι σήμερα. Ταυτόχρονα, έπειτα από μελέτη της βιβλιογραφίας, προβλήθηκε η πορεία της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης τόσο στον διεθνή χώρο, όσο και σε εθνικό επίπεδο και συγκεκριμένα πώς 

ορίζεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου βάσει νομοθεσίας. Αναλυτικότερα, στην έρευνα 

μελετήθηκαν και διερευνήθηκαν οι προϋποθέσεις με τις οποίες οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως θα πρέπει να 

πραγματοποιείται η αξιολόγηση του έργου τους, από ποιους ανθρώπους ή φορείς, κάθε πότε, πώς θα πρέπει 

να αξιοποιούνται τα αποτελέσματά τους και ποιες θα πρέπει να είναι οι επιβραβεύσεις ή οι κυρώσεις των 

εκπαιδευτικών. Όλα τα παραπάνω ζητήματα διαμόρφωσαν τα ερευνητικά ερωτήματα και για τη διεξαγωγή 

της έρευνας μοιράστηκαν 70 ερωτηματολόγια σε δημοτικά σχολεία των Νομών Πέλλας και Φλώρινας. 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν θετική στάση απέναντι στο θεσμό της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου και θεωρείται από αυτούς βασική προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. 

Ακόμη, αναγνωρίζουν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό (75,71%), την αξιολόγηση ως δικαίωμα της πολιτείας. 

Σχετικά με τις αρχές που θα πρέπει να την διέπουν, υποστηρίζουν πως καταρχήν επιθυμούν να τους 

γνωστοποιούνται τα κριτήρια αξιολόγησης του έργου τους. Επιπλέον θεωρούν πως οι αξιολογητές θα 

πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση για να επιτελέσουν το έργο της αξιολόγησης. Τέλος, 

σύμφωνα με τους ίδιους, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να δημοσιεύονται σε κάποιου είδους 

έγγραφο ώστε να κοινοποιούνται σε όλη την κοινότητα των εν ενεργεία εκπαιδευτικών.          

 Ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών (74,29%)  είναι υπέρ της συμμετοχής 

εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αξιολόγησής τους. Δηλαδή ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των 

συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρούν πως η άποψη ενός εκπαιδευτικού, ο οποίος γνωρίζει την σχολική 

πραγματικότητα, σχετικά με το διδακτικό έργο ενός συναδέλφου τους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 

τους αρμόδιους της διαδικασίας της αξιολόγησης. Ταυτόχρονα υποστηρίζουν πως  οι καταλληλότεροι για 

να πραγματοποιήσουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου τους είναι ο σχολικός σύμβουλος, 

ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, ο διευθυντής της εκάστοτε εκπαιδευτικής μονάδας, μια ανεξάρτητη 

αρχή διαμορφωμένη για τον σκοπό αυτό ακόμα και ο σύλλογος των διδασκόντων (μεμονωμένοι ή κάποιος 

συνδυασμός αυτών). Οι περισσότεροι, εκ των συμμετεχόντων στην έρευνα, είναι κατά της συμμετοχής των 

μαθητών ή των γονέων τους στην διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους καθώς και της εμπλοκής 

συνδικαλιστών στην διαδικασία.  

Κάποιοι από τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη διαδικασία της 

αξιολόγησης είναι, μεταξύ άλλων, η παιδαγωγική κατάρτιση του αξιολογούμενου, η ενεργός συμμετοχή του 

στη ζωή της σχολικής μονάδας, τα αποτελέσματα της εργασίας του στην τάξη, το ήθος του και η 

αυτοαξιολόγησή του. Αντιθέτως, υποστηρίζεται πως δεν θα πρέπει να κρίνεται ο εκπαιδευτικός από την 

επίδοση των μαθητών. Η χρονική συχνότητα της διαδικασίας είναι κάθε ένα με δυο χρόνια ενώ η 

διαδικασία συλλογής υλικού προς αξιολόγηση θεωρείται πως πρέπει να γίνεται μέσω της παρατήρησης του 

αξιολογούμενου μέσα στην τάξη (αξιολογώντας την διδακτική του ικανότητα, την διαμόρφωση μαθησιακού 

κλίματος, τη μεταδοτικότητα) , μέσω συνέντευξης του εκπαιδευτικού, περιγραφικών εκθέσεων των 
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διευθυντών της εκάστοτε σχολικής μονάδας, μέσω μιας περιγραφικής έκθεσης σχολικών συμβούλων και 

ερωτηματολογίων συμπληρωμένων από τους μαθητές.     

Μέσω της παρούσας έρευνας προκύπτει πως οι εκπαιδευτικοί είναι της άποψης ότι η θετική αξιολόγησή 

τους θα πρέπει να συνοδεύεται από μισθολογική αύξηση και πως θα πρέπει να τους προσφέρεται η 

δυνατότητα συγκέντρωσης μορίων με στόχο την επαγγελματική τους ανέλιξη σε ανώτερα κλιμάκια της 

εκπαίδευσης. Παρολαυτά, θεωρούν πως η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να 

βασίζεται στην αξιολόγησή. Πιο συγκεκριμένα, βάσει έρευνας, μια χαμηλή βαθμολογία θα πρέπει να 

χρησιμοποιείται μόνο ως μέσο ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού ή θα πρέπει να σταθεί αφορμή για την 

παραπομπή του σε περεταίρω επιμόρφωση. Μισθολογικές μειώσεις ή απόλυση δεν θεωρούνται αποδεκτές 

ως μέθοδοι κύρωσης. Αντιθέτως, αν μέσω της αξιολόγησης, προκύψουν χαμηλά αποτελέσματα και 

αναδειχθεί η ανεπάρκεια του εκπαιδευτικού να επιτελέσει έργο εντός της τάξεως, οι εκπαιδευτικοί είναι 

θετικοί απέναντι στην μετάταξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σε κάποιο άλλο τμήμα της εκπαίδευσης, 

ενώ 25 εκ των 70 εκπαιδευτικών υποστηρίζουν πως δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία κύρωση. 

Τέλος, κατά γενική ομολογία, οι συμμετέχοντες υποστηρίζουν πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 

θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι κατά κύριο λόγο μέτρια και χαμηλή. Ταυτόχρονα, περισσότερο  

από το 50% των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών πιστεύουν πως το κύρος του επαγγέλματος στην ελληνική 

κοινωνία είναι μέτριο ενώ μόνο ένας από τους 70 της έρευνας θεωρεί το κύρος του επαγγέλματος ως πολύ 

υψηλό.           

3.2. Περιορισμοί έρευνας 

Η παρούσα έρευνα έγινε σε Δημοτικά Σχολεία του Νομού Πέλλας και Φλώρινας. Για τη διεξαγωγή της 

έρευνας αξιοποιήθηκαν ερωτηματολόγια τα οποία μοιράστηκαν εντύπως και οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

εκφράσουν τη γνώμη τους σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού τους έργου. Δεν 

πραγματοποιήθηκε διαδικασία συνέντευξης των εκπαιδευτικών, συνδυαστικά με τη διαμοίραση 

ερωτηματολογίου, με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του υπό μελέτης θέματος. Σημαντικό είναι να 

αναφερθεί πως, τα ερωτηματολόγια δεν μπορούν να παρουσιάσουν πλήρως τα αίτια που οι εκπαιδευτικοί 

επέλεξαν τις συγκεκριμένες απαντήσεις και ανέπτυξαν τις αντίστοιχες αντιλήψεις. Η διεξαγωγή 

συμπληρωματικών συνεντεύξεων θα μπορούσε να προσδώσει στην έρευνα σημαντικές λεπτομέρειες 

σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών και τους τρόπους εφαρμογής της διαδικασίας της αξιολόγησης με 

αιτιολογήσεις και πιο ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένες και υπεύθυνες απαντήσεις. Η έρευνά μας 

αξιοποίησε τις απαντήσεις εκπαιδευτικών από δυο συγκεκριμένες γείτονες περιοχές, με παρόμοια 

κουλτούρα και τρόπο ζωής για αυτό τα δεδομένα της έρευνας δεν μπορούν να γενικευτούν στο γενικό 

πληθυσμό, αλλά αποτελούν ένα σημαντικό δείγμα για οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που συμπληρώνουν 

τις έρευνες στο γενικό πληθυσμό. Θα πρέπει  να σημειώσουμε ότι οι απόψεις των μαθητών, και των γονέων 

τους είναι ένα πεδίο που δεν μελετήθηκε και θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικές πληροφορίες. Στην 

έρευνά μας δεν απευθυνθήκαμε σε ανώτερα στελέχη της διοίκησης της εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις 

τους για την αξιολόγηση του έργου τους κάτι που θα ενίσχυε τα ευρήματα της έρευνας.  

 

3.3 Προτάσεις  

Στην παρούσα έρευνα μελετώνται οι απόψεις των εκπαιδευτικών της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης των 

Νομών Πέλλας και Φλώρινας για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Μια ανάλογη έρευνα θα 

μπορούσε να πραγματοποιηθεί για τους εκπαιδευτικούς της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να μπορέσει 

να σχηματιστεί μια συνολική άποψη σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών σε συνολικό επίπεδο. 

Επιπλέον κρίνεται απαραίτητο να διαμορφωθεί και να εφαρμοστεί, σε εθνικό επίπεδο ένα σύστημα 

αξιολόγησης τόσο της σχολικής μονάδας, όσο και των εκπαιδευτικών. Σημαντικό είναι οι αξιολογούμενοι 
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να γνωρίζουν τα κριτήρια και τις βάσεις πάνω στις οποίες διαμορφώνεται η διαδικασία αξιολόγησης του 

έργου τους και φυσικά να είναι σύμφωνοι με αυτές. Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται σε ένα ευρύτερο 

επίπεδο. Δηλαδή να αξιολογούνται όλα τα κλιμάκια της εκπαίδευσης και όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί. Η 

διαμόρφωση συμπερασμάτων είναι σημαντικό να πραγματοποιείται έπειτα από την μελέτη και αξιολόγηση 

πολλαπλών παραγόντων και θα πρέπει να γίνεται από διαφορετικούς φορείς οι οποίοι εμπλέκονται είτε 

έμμεσα, είτε άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Εξίσου σημαντικός με τα παραπάνω, κρίνεται ο σχεδιασμός παρεμβάσεων μέσω της ανατροφοδότησης 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα για τη βελτίωση ελλείψεων και αδυναμιών που πιθανόν να 

εντοπιστούν κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ταυτόχρονα κρίνεται σκόπιμος ο σχεδιασμός 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τη βελτίωση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

προσδίδοντας στην διαδικασία της αξιολόγησης έναν εποικοδομητικό χαρακτήρα.        

    3.4 Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα έρχεται να ενισχύσει ή να διαψεύσει την ήδη υπάρχουσα βιβλιογραφία μέσω της 

διερεύνησης των απόψεων των εκπαιδευτικών.  Όπως έχει οριστεί, η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι το 

σύνολο των οργανωμένων και συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και τον 

προσδιορισμό της πορείας των αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης διαδικασίας, 

βιβλίων, προγραμμάτων, μεθόδων, υποδομής, μαθητών και εκπαιδευτικών (Μπουζάκης, 1998). Στην 

ελληνική κοινωνία όμως η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν έχει αυτή τη διάσταση. Σχεδόν κανένας από τους 

εμπλεκόμενους παράγοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν υφίσταται αξιολόγηση, πόσο μάλλον οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποτελούν ενεργό μέρος της συνολικής διαδικασίας.  

Από τα αριθμητικά δεδομένα της έρευνας σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας 

αναδείχθηκε πως οι εκπαιδευτικοί, πλην ενός μικρού ποσοστού, είναι υπέρ της αξιολόγησης του έργου τους 

και τη θεωρούν «αρκετά» εως «πολύ» αναγκαία (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). Ταυτόχρονα η παρούσα έρευνα συμφωνεί με τα αποτελέσματα άλλων 

ερευνών σχετικά με την σημασία της αξιολόγησης και τον ρόλο της. Σημαντικό είναι να γίνει σαφές, τόσο 

κατά τη διάρκεια σχεδιασμού μιας διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου όσο και κατά την 

εφαρμογή της, πως η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται με στόχο την βοήθεια των εκπαιδευτικών να 

εντοπίσουν τυχόν δυσλειτουργίες στο διδακτικό τους έργο, να προβούν στις κατάλληλες αλλαγές 

(λαμβάνοντας την πρέπουσα καθοδήγηση) και να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα του έργου τους. Με 

λίγα λόγια, σκοπός της αξιολόγησης είναι να ελεγχθεί και να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός επίτευξης των 

διδακτικών στόχων (Δημητρόπουλος, 1998, σ.14; Πασιαρδής, 1996, σ.28; Broadfoot, 1996, pp.84).  

Σχετικά με τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τους αξιολογητές, κρίνεται 

δόκιμο να υπάρξει ένας συνδυασμός της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής του 

υπόστασης. Πιο συγκεκριμένα οι παράγοντες αξιολόγησης αφορούν την παιδαγωγική ικανότητα του 

εκπαιδευτικού, δηλαδή τη συμπεριφορά του εντός της τάξεως (μεταδοτικότητα, ευελιξία, δημιουργία 

κλίματος), εκτός της τάξεως (υπηρεσιακή συνέπεια) και της προσωπικότητάς του (ήθος, υπευθυνότητα, 

τρόπος διαχείρισης κρίσεων). Από την παρούσα έρευνα αναδείχθηκε το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί είναι 

υπέρ της αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με την φιλοσοφία των Stake (1997), Guba 

(1989) και Mc Donald (1989) οι οποίοι  δίνουν έμφαση στην ανθρωποκεντρική  διάσταση του όρου της 

αξιολόγησης. Η φιλοσοφία τους περιλαμβάνει την εξέταση πολλών παραγόντων, κυρίως του ανθρώπινου 

παράγοντα, για την λήψη συμπερασμάτων και αποφάσεων που αφορούν την διαδικασία της εκπαίδευσης 

και όχι αποκλειστικά το παραχθέν διδακτικό αποτέλεσμα.  
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Σχετικά με το από ποιους φορείς θα πρέπει να πραγματοποιείται η αξιολόγηση αναδείχθηκε η άποψη πως 

η διαδικασία αυτή θα πρέπει να γίνεται από διάφορους φορείς οι οποίοι καταρχήν θα έχουν επιμορφωθεί 

πάνω στο κομμάτι της αξιολόγησης και στις αρχές που θα πρέπει να την διέπουν. Δεν κρίνεται όμως 

απαραίτητο και αποδεκτό από μια μεγάλη μερίδα, της κοινότητας των εκπαιδευτικών, στην αξιολόγησή 

τους να συμμετέχουν οι μαθητές και οι γονείς των μαθητών ενώ δεν εναντιώνονται στην αξιολόγησή τους 

από συναδέλφους τους ή ανωτέρους τους. Από τα παραπάνω κατανοούμε πως οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι 

συνειδητοποιημένοι σχετικά με την σημασία και το εύρος της έννοιας της αξιολόγησης. Πιο συγκεκριμένα 

συμφωνούν πως αποτελεί μια έννοια με μεγάλο φάσμα το οποία αφορά όλους τους συντελεστές που 

παίρνουν μέρος, δηλαδή εκτός από αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στη εκπαίδευση και αυτούς οι 

οποίοι συνδέονται έμμεσα με αυτή (Δημητρόπουλος, 1998). Έτσι ενώ οι εκπαιδευτικοί κατανοούν και 

συμμερίζονται την παραπάνω άποψη δεν επιθυμούν καμία εμπλοκή των γονέων και των μαθητών την 

αξιολογική τους διαδικασία. Η ανάδειξη αυτής της άποψης φαίνεται λογική αν αναλογιστούμε πως οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί, επιθυμούν η διαδικασία της αξιολόγησης να είναι κατά κύριο 

λόγο εστιασμένη στην ηθικοπλαστική υπόσταση του ρόλου τους ως εκπαιδευτικού και όχι στην διδακτική 

διάστασή του. Ενώ οι μαθητές και οι γονείς αυτών, αξιολογούν την επάρκεια και τον επαγγελματισμό ενός 

εκπαιδευτικού αξιολογώντας την ποσότητα της μεταδιδόμενης γνώσης που αυτός προσφέρει στους μαθητές. 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον θεωρείται το γεγονός πως οι εκπαιδευτικοί, σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, δεν 

επιθυμούν τη μισθολογική τους αύξηση έπειτα από μια θετική αξιολόγηση του έργου τους. Ταυτόχρονα, 

όμως, δεν επιθυμούν ούτε κάποια μισθολογική μείωση σε αντίθετη περίπτωση. Τουναντίον, στην 

περίπτωση της θετικής αξιολόγησης επιθυμούν άλλου είδους επιβραβεύσεις, όπως για παράδειγμα την 

ευκαιρία κάποιας επερχόμενης επαγγελματικής ανέλιξης. Στη αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν δεν έχουν μια 

τόσο θετική αξιολόγηση, επιθυμούν την περεταίρω επιμόρφωσή τους πάνω στους τομείς που στερούνται 

επιτυχίας. Τα παραπάνω αποδεικνύουν πως οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για το επάγγελμά τους και 

εστιάζουν στην παιδαγωγική διάστασή του και όχι στον δημοσιοϋπαλληλικό χαρακτήρα του. Για τον λόγο 

αυτό επιθυμούν την ένταξη της διαδικασίας της αξιολόγησης του έργου τους, ανά συγκεκριμένα χρονικά 

διαστήματα, στην επαγγελματική τους ζωής.               
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

ΘΕΜΑ: «Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου: Απόψεις εκπαιδευτικών περιφερειακών ενοτήτων 

Φλώρινας και Πέλλας.» 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ: 

Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια εκπόνησης πτυχιακής εργασίας για την απόκτηση 

πρώτου πτυχίου από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας και τη Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας. 

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των νομών Φλώρινας και Πέλλας, σχετικά με την αξιολόγησή τους και την 

αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου. Ταυτόχρονα, τα δευτερεύοντα στοιχεία τα οποία διερευνώνται 

μέσω αυτής της έρευνας είναι ο τρόπος και η συχνότητα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν πως θα 

έπρεπε να πραγματοποιείται η διαδικασία της αξιολόγησης, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να 

αξιοποιούνται τα αποτελέσματα αυτής. 

Η συμβολή σας στην επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντική. Το ερωτηματολόγιο 

είναι ανώνυμο, εμπιστευτικό και τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν αυστηρά και μόνο στα πλαίσια 

της στατιστικής ανάλυσης της έρευνας. Ο χρόνος που θα χρειαστείτε για την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου είναι περίπου πέντε λεπτά. 

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συμβολή και το χρόνο σας! 

Με εκτίμηση, 

 Καραπάνου Αυγή 

email: avgikar8383@gmail.com 
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ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΛΟ: 

 Άνδρας                                                                          Γυναίκα   

ΗΛΙΚΙΑ:………  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

α) Μόνιμος/η   

β) Αναπληρωτής/τρια  

γ) Ωρομίσθιος  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  

α) Μέχρι 5 χρόνια  

β) Από 6-15 χρόνια  

γ) Από 16- 25 χρόνια  

δ)  Άνω των 25 χρόνων  

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  

α) Άγαμος/η  

β)  Έγγαμος/η  

γ) Διαζευγμένος/η  

δ) Χήρος/α  

 

ΣΠΟΥΔΕΣ:  

α) Βασικό πτυχίο  

β) Μεταπτυχιακό  

γ) Διδακτορικό 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

  ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΓΝΩΜΗ 

1 Θεωρείτε αναγκαίο θεσμό την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού ως προς τη διδακτική και παιδαγωγική 
του κατάρτιση; 

   

2 Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση αποτελεί μηχανισμό 
ανατροφοδότησης και βελτίωσης της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου; 

   

3 Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση μπορεί να αυξήσει το 
κύρος του εκπαιδευτικού;  

   

4 Η αξιολόγηση μπορεί, κατά τη γνώμη σας, να μειώσει 
την αυτονομία του εκπαιδευτικού στην άσκηση του 
έργου του;  

   

5 Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση θα οδηγήσει σε παθητική 
συμμόρφωση των εκπαιδευτικών;  

   

6 Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση θα δημιουργήσει 
αρνητικό κλίμα στους συναδέλφους στο σχολείο;  

   

7 Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να 
συμμετέχουν στη διαδικασία του σχεδιασμού της 
αξιολόγησης;  

   

8 Θεωρείτε ότι τα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να είναι 
γνωστά στον εκπαιδευτικό εξαρχής;  

   

9 Η πολιτεία έχει το δικαίωμα να αξιολογεί τους 
εκπαιδευτικούς αφού στηρίζει και συντηρεί τη 
δημόσια εκπαίδευση; 

   

10 Πιστεύετε ότι αυτοί που αναλαμβάνουν το ρόλο του 
αξιολογητή πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση;  

   

11 Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων των 
εκπαιδευτικών πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία 
της αξιολόγησης; 

   

12 Θεωρείτε ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα 
πρέπει να κοινοποιούνται στον εκπαιδευτικό που 
αξιολογήθηκε; 

   

13 Το ήθος του εκπαιδευτικού αποτελεί τομέα προς 
αξιολόγηση; 

   

14 Θεωρείτε ότι η επίδοση των μαθητών θα πρέπει να 
αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού;  

   

15 Θεωρείτε σκόπιμο να λαμβάνεται υπόψη και η 
αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού;  

   

16 Πιστεύετε ότι η επαγγελματική εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγησή 
του;  

   

17 Πιστεύετε ότι η μισθολογική εξέλιξη του 
εκπαιδευτικού πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγησή 
του;  
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18. Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί;  

α) Ναι, όλοι  

β) Ναι, μόνο όταν επιθυμούν να καταλάβουν ηγετικές θέσεις στην εκπαίδευση.  

γ)  Όχι  

δ) Δεν έχω γνώμη  

 

19. Αν απαντήσατε «ναι» στην προηγούμενη ερώτηση, πόσο συχνά θα πρέπει κατά τη γνώμη σας να 

γίνεται η αξιολόγηση;  

α) Μία φορά το χρόνο  

β) Δύο φορές το χρόνο  

γ) Τρεις φορές το χρόνο  

δ) Ανά δύο χρόνια  

ε) Κάτι άλλο. Τι;…………………………………………………………………………..  

 

20. Ποιοι θεωρείτε ότι είναι κατάλληλοι να αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς; (Μπορείτε να 

κυκλώσετε περισσότερες  από μια απαντήσεις!) 

 

α. ο διευθυντής του σχολείου                              β. ο σχολικός σύμβουλος                                      

γ. ο σύλλογος διδασκόντων                                  δ. επιτροπή του ΥΠΕΠΘ                                          

ε. επιτροπή Πανεπιστημιακών                            στ. ο Διευθυντής Εκπαίδευσης      

 ζ. τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ                                          η. ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου      

θ. ανεξάρτητη αρχή                                   
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 21. Στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορούν να συμμετέχουν: (κυκλώστε μία απάντηση!)  

 

α. οι μαθητές  

β. οι γονείς των μαθητών  

γ. και οι δύο  

δ. κανένας από τους δύο  

 

22. Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση; (Μπορείτε να κυκλώσετε 

περισσότερες από μια απαντήσεις!) 

 

α. επιστημονική κατάρτιση                                                β. παιδαγωγική κατάρτιση                                                

γ. διδακτική ικανότητα                                                        δ. μεταδοτικότητα                                                               

 ε. διαμόρφωση μαθησιακού κλίματος                           στ. διοικητική ικανότητα                                                    

 ζ. ανάληψη πρωτοβουλιών                                               

 

23. Η αξιολόγηση θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να γίνεται με βάση: (Μπορείτε να κυκλώσετε 

περισσότερες  από μια απαντήσεις!)  

 

α. την παρατήρηση μέσα στην τάξη από τους αξιολογητές 

 β. την περιγραφική έκθεση από τους διευθυντές 

 γ. τη βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών  

δ. την περιγραφική έκθεση από τους Σχολικούς Συμβούλους  

ε. από τα ερωτηματολόγια συμπληρωμένα από μαθητές  

στ. από τη συνέντευξη του εκπαιδευτικού  

ζ. κανένα από τα παραπάνω  

η. Κάτι άλλο. Τι;……………………………………………………………………..  

 

 



51 
 

24. Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζονται: (Μπορείτε να 

κυκλώσετε περισσότερες  από μια απαντήσεις!)  

 

α. τα αποτελέσματα της εργασίας του στη τάξη    

β. η ενεργός συμμετοχή του στη ζωή της σχολικής μονάδας  

γ. η γενικότερη πνευματική και πολιτιστική δράση   

δ. η συγγραφική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις  

 ε. πρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα  

 

25. Ποιες μορφές επιβράβευσης πρέπει να δίνονται σε εκείνους που έχουν καταλάβει υψηλές θέσεις 

στο τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης; (Μπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις!) 

 

 α. Μισθολογικές αυξήσεις  

β. Ευνοϊκές μεταθέσεις  

γ. Συγκέντρωση μορίων για την επαγγελματική ανέλιξη σε ανώτερα κλιμάκια  

δ. Κάτι άλλο. Τι;…………………………………………………………………………  

 

26. Ποιες επιπτώσεις θα πρέπει κατά την άποψή σας να έχει μία συνεχής συσσώρευση χαμηλών 

αποτελεσμάτων στην αξιολόγηση: (Μπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις!)  

 

α. Μισθολογικές μειώσεις  

β. Μετατάξεις σε κάποιο άλλο τμήμα της εκπαίδευσης  

γ. Απόλυση  

δ. Καμία επίπτωση  
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27. Η χαμηλή βαθμολογία του εκπαιδευτικού κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται: 

(Μπορείτε να κυκλώσετε περισσότερες από μια απαντήσεις!)  

 

α. Για τη δική του ανατροφοδότηση  

β. Να τον παραπέμπει για επιμόρφωση  

γ. Δεν έχω γνώμη 

 

28. Θεωρείτε ότι η ενημέρωσή σας για θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι: (κυκλώστε μία 

απάντηση!)  

 

α. Χαμηλή  

β. Μέτρια  

γ. Καλή  

δ. Ικανοποιητική  

ε. Άριστη  

 

29. Θεωρείτε ότι γενικά το κύρος του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην ελληνική κοινωνία είναι: 

(κυκλώστε μία απάντηση!)  

 

α. Πολύ υψηλό  

β. Υψηλό  

γ. Μέτριο  

δ. Χαμηλό  

ε. Πολύ χαμηλό 

 


