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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του 

εκπαιδευτικού τους έργου. Στο θεωρητικό μέρος αυτής (εισαγωγή) αρχικά 

αναφέρονται τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος τα οποία 

έχουν άμεση σχέση και εμμέσως καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

αξιολογείται ο εκπαιδευτικός. Επιπλέον, αποσαφηνίζεται ο όρος «εκπαιδευτική 

αξιολόγηση» «εκπαιδευτικό έργο», οι σκοποί της διαδικασίας αυτής, οι 

προσανατολισμοί της ως προς το χαρακτήρα της (ανατροφοδοτικός- ελεγκτικός), τα 

είδη εκπαιδευτικής αξιολόγησης (διαμορφωτική, εσωτερική- εξωτερική, 

αυτοξιολόγηση- ετεροαξιολόγηση κλπ), τα κριτήρια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, 

τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ως προς τη διαδικασία αυτή, ο θεσμός του 

«επιθεωρητή» ώστε να διαφανεί ο ελεγκτικός χαρακτήρας και να συνδεθεί άμεσα με 

τους προσανατολισμούς της διαδικασίας αυτής, η ποιότητα στην εκπαίδευση η οποία 

είναι άμεσα συνυφασμένη με ένα καλό και επωφελές σύστημα αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών, οι νομοθετικές αλλαγές που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια 

πάνω στη διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και η παρουσίαση του τρόπου 

λειτουργίας της διαδικασίας αυτής σε άλλες χώρες ώστε με σκοπό την όξυνση της 

κρίσης και της πολύπλευρης σκέψης. Ως προς τα αποτελέσματα, αυτά επιλέχτηκαν με 

κάποια κριτήρια ώστε να τα ενσωματώσω στη δειγματοληψία και να εξάγω διάφορα 

συμπεράσματα. Τέλος, στόχος της παρούσα έρευνας είναι να καταστεί σαφής ο όρος 

της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και να διαφανούν οι απόψεις διάφορων δασκάλων ως 

προς αυτήν. 
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Summary 

 

       The present thesis concerns the ongoing assessment of educators as well as their 

educational work. The theoritical part (introduction) mainly deals with 

the  characteristics of the Greek Education System which are by all means related to 

this survey and implicitely define the way with which educators should be assessed. 

Moreover, the term educational assessment and educational work are elucidated αlong 

with  the objectives of this process, its aspects as to its nature ( feedback and control 

mechanisms),  the forms of the educational assessment ( formational, internal- 

external, self- assessment- peer assessment etc) , the criteria of the educational 

assessment, the educators' reactions towards this process and the institution of school 

inspectors. All the above aim at making more apparent the controlling character and at 

associating directly with the aspects of this process ,the quality in education which is 

directly involved in a sound and beneficial system of the educators' assessment. 

Besides, the legislative changes which have been implemented over the last few years 

concerning the process of the educational assessment as well as the ways it functions 

in other countries are also instrumental in escalating the crisis along with the manifold 

school of thought. As regards the results, they were selected after taking into account 

certain criteria with a view to integrating them into the sampling and drawing various 

conclusions. Ending, the purpose or the present survey is to render the term of the 

educational assessment more straightforward and showcase several educators' 

viewpoint on it. 
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Εισαγωγή 

       Στο βάθος των χρόνων, η διοικητική επιστήμη διήλθε από τρία στάδια: την 

επιστημονική διοίκηση, τη διοίκηση με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις και τη σύγχρονη 

διοίκηση. Στο εκπαιδευτικό πεδίο, σύμφωνα με την επιστημονική διοίκηση του 

Bobbitt (1913), οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να υιοθετούν τις μεθόδους που 

καθορίζονται από τους managers, επειδή δεν είναι ικανοί να προσδιορίζουν οι ίδιοι 

τις μεθόδους.  

Βασικά κοινά χαρακτηριστικά όλων των οργανισμών που αποτελούν ανοιχτά 

κοινωνικά συστήματα είναι: (α) οι άνθρωποι, (β) οι κοινοί αντικειμενικοί σκοποί και 

(γ) η ύπαρξη μιας οργανωτικής δομής, μιας εξουσίας και ενός τρόπου επικοινωνίας 

μεταξύ των μελών του οργανισμού (Πακαπωνσταντίνου & Αναστασίου, 2013). Οι 

εκπαιδευτικοί οργανισμοί διαφοροποιούνται από άλλους οργανισμούς ως προς τον 

σκοπό τους, που είναι η παροχή εκπαίδευσης και όχι ως προς τα υπόλοιπα 

χαρακτηριστικά τους (Κουτούζης, 1999).  

Κάθε ανοιχτό σύστημα εκπαιδευτικού οργανισμού, όπως κι αυτό που 

περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα βασικά 

στοιχεία: (α) αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων του, (β) ολότητα, καθώς τα 

διακριτά στοιχεία του συνιστούν οργανωμένο σύνολο, (γ) οργάνωση (δ) 

πολυπλοκότητα (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνoυ, 1994; Bennet, 2004). Κάθε φορέας 

ή εκπαιδευτική μονάδα μπορεί λοιπόν να θεωρηθεί και να λειτουργήσει ως 

αυτόνομος οργανισμός, δηλαδή ως πλέγμα ατόμων, που εργάζονται μεθοδικά και με 

συγκεκριμένο τρόπο για την υλοποίηση ενός κοινού σκοπού (Πρόκου, 2005). Οι 

επιρροές, μάλιστα, είναι έσωθεν και έξωθεν (Scott & Davis, 2015). 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνίστανται από τέσσερα ανεξάρτητα, αλλά 

αλληλεπιδρώντα μεταξύ τους, συστατικά στοιχεία: (1) την τεχνολογία (η 

εκπαιδευτική μεθοδολογία, που εφαρμόζεται και η υλικοτεχνική υποδομή), (2) τη 

δομή, οργανόγραμμα, ρόλους, κανονισμούς λειτουργίας, χρονοδιαγράμματα 

εργασιών, (3) τους ανθρώπους (διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό οργανισμού, 

εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους) και (4) την κουλτούρα τους. 
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Τα επιμέρους αυτά συστατικά στοιχεία συμβάλλουν σημαντικά για τη 

διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας και της αποτελεσματικότητας κάθε 

οργανισμού (Bennet, 2004). Ο έλεγχος της επίτευξης των στόχων του εκπαιδευτικού 

οργανισμού και η θετική αποτίμησή του συνίσταται στην καταλληλόλητα της δομής, 

των διαδικασιών και του προσωπικού του και κατά συνέπεια πρέπει να διαθέτει δομή 

και διαδικασίες που να εξυπηρετούν τους στόχους του, να αυξάνουν την 

αποδοτικότητά του και την εξέλιξη του συνολικού ανθρώπινου δυναμικού του 

(Knowles, Holton, & Swanson, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δεν αποτελούν μόνο τον αρωγό των παιδιών ως 

προς το γνωστικό τους επίπεδο αλλά πρέπει να συνεισφέρουν ουσιαστικά και στη 

διαμόρφωση ενός καλού κλίματος μέσα στην τάξη και στην υγιή συνεργασία και 

επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού- μαθητή και μεταξύ των μαθητών. Οι οργανισμοί 

αυτοί οφείλουν να καλλιεργούν στους μαθητές το αίσθημα του αλληλοσεβασμού, και 

της ομαλής και φιλικής αλληλεπίδρασης μεταξύ αυτών στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα στην τάξη και κατ’ επέκταση στην κοινωνική τους 

ζωή. (Knowles et al., 1998, p. 108). Κάθε εκπαιδευτική μονάδα διδάσκει  μέσα από 

τα εκπαιδευτικά της προγράμματα αλλά και μέσω του τρόπου λειτουργίας της. Αυτός 

είναι και ο λόγος, που εντρυφούν ιδιαίτερα στη διαμόρφωση κατάλληλου 

εκπαιδευτικού κλίματος, που είναι ταυτόσημο με τις αρχές της εκπαίδευσης (Knowles 

et al., 1998).  

 

Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Φαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της ελληνικής εκπαιδευτικής 

πολιτικής τις τελευταίες δεκαετίες βασίστηκε σε ένα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα όπου 

προσαρμόστηκαν προηγούμενες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, αλλά δεν έφεραν 

ουσιαστικές αλλαγές. Ο Coburn (2003) ανέφερε ότι μια πραγματική και 

εποικοδομητική μεταρρύθμιση θα πρέπει να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου, 

αλλά απαιτεί και κάποια εμπεριστατωμένη έρευνα όσον αφορά στην αλλαγή, 

προκειμένου να είναι επιτυχής. Πράγματι, η διάθεση των κατάλληλων πόρων για τη 

στήριξη της αλλαγής, δηλαδή της διασφάλισης της επαρκούς ικανότητας του 

συστήματος και την κατανόηση των αρμόδιων φορέων σχετικά με τις προκλήσεις και 
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τη σημασία της αλλαγής (ιδιοκτησιακή μετατόπιση) αποτελούν σημαντικά στοιχεία 

για τη βιωσιμότητα των μεταρρυθμίσεων (Fullan, 2005; Willis, 2010). 

Επιπλέον, είναι γενικά αποδεκτό ότι, για να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη 

οικονομική ανάπτυξη εντός του σημερινού παγκόσμιου ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος, αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω υψηλής ποιότητας 

εκπαίδευσης. Και ίσως αυτό να ήταν η πρόθεση των πολιτικών ιθυνόντων της 

Ελλάδας. Ωστόσο, στην πράξη, οι συνεχείς αλλαγές στην εκπαίδευση που 

πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα χωρίς επαρκή προγραμματισμό οδήγησαν το 

εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα αδιέξοδο όπου το υψηλό πολιτικό κόστος οποιασδήποτε 

ουσιαστικής μεταρρύθμισης φαίνεται να έχει διαιωνιστεί (Τερζής, 2010). Πράγματι, η 

ευπάθεια της Ελλάδας έναντι των κοινωνικών πιέσεων, ενεργώντας υπό πίεση για 

λήψη μέτρων ταχείας επίλυσης είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρόνος για 

κίνητρα, και ως εκ τούτου για την αναγκαστική ποιοτική πορεία της διαδικασίας 

αλλαγής (Fullan, 2006). 

Αλλά ακόμα κι αν κάποιος θεώρησε ότι οι μεταρρυθμίσεις στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικές και καινοτόμες και ότι δεν ήταν μια 

γρήγορη λύση, το σύστημα στην πραγματικότητα δεν υλοποίησε αυτές τις 

μεταρρυθμίσεις. Αυτό προκύπτει από τους εκπαιδευτικούς νόμους, όπως στην 

περίπτωσης της επιλογής των «ηγετών» των σχολείων, όπου ο Έλληνας νομοθέτης 

επιμένει στην εισαγωγή νόμων, είτε νέων είτε ελαφρώς τροποποιημένων εκδοχών 

προηγούμενου νόμου, για μια χρονική περίοδο. Ο κύριος λόγος για την αντίσταση 

στην εφαρμογή του είναι η αμφιβολία περί ακρίβειας και ο φόβος ότι αυτό θα 

δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα (Saiti, 2013). Ως εκ τούτου, η απροθυμία να 

υιοθετηθεί το νέο οφείλεται κυρίως στην ταχύτατη ερμηνεία της τρέχουσας 

κατάστασης καθώς και στην ανεπάρκεια, την αβεβαιότητα και τη δυσπιστία στη 

σχέση του ελληνικού κράτους με τους πολίτες του. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

οποιαδήποτε αλλαγή στην εκπαίδευση συνήθως αποσκοπεί στην επίλυση ενός 

κοινωνικού ή οικονομικού προβλήματος, τότε εάν η Ελλάδα θέλει να ξεπεράσει την 

κρίση στην οικονομία, να δημιουργήσει ένα βιώσιμο ρυθμό ανάπτυξης και να 

εφαρμόσει ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι 

διατεθειμένη να ακολουθήσει μια συνεκτική και σταθερή εκπαιδευτική πολιτική που 

απαιτεί τη συστηματική αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων της εκπαίδευσης σε 
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ένα περιβάλλον εποικοδομητικού και ρεαλιστικού διαλόγου με όλες τις σχετικές 

ομάδες και, κυρίως, να διασφαλιστεί ότι στο σχολικό σύστημα έχει την ικανότητα να 

εφαρμόσει και να διατηρήσει τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. Το τελευταίο απαιτεί 

κατανόηση και κίνητρο ώστε να «πείσει» τους ενδιαφερόμενους για την ανάγκη της 

αλλαγής, ότι είναι για το μέγιστο καλό και την ανάπτυξη του συστήματος ώστε να 

οδηγήσει στη σύγκλιση των συμπεριφορών και των στάσεων όλων των παραγόντων 

και της διαμόρφωσης της συνοχής γύρω από τους εκπαιδευτικούς στόχους. Αυτό, δε, 

λείπει από τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές κυρίως επειδή η «αίσθηση του 

επείγοντος» δεν άφησε τον κατάλληλο χώρο για να κατανοήσει το βάθος της αλλαγής 

(Saiti, 2013). 

Εκτός από την επιβολή περικοπών των μισθολογικών απολαβών που 

επηρέασαν τους εκπαιδευτικούς, η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση υπήρξε επίσης 

σημαντική. Μεταρρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας με στόχο την αναδιάρθρωση 

ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος έχουν ξεκινήσει από το 2013.  Μία από 

τις πρώτες αρχές της αγοράς που επέβαλαν οι θεσμοί επιτροπείας (δανειστές) 

σχετίζονταν με  τη λογοδοσία, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τον 

παιδαγωγικό έλεγχο των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων. Αυτές τις τάσεις, ωστόσο, 

μπορεί να δει κανείς σε ολόκληρο τον κόσμο. Μεσολαβητές αποτελούν ορισμένοι 

υπερεθνικοί οργανισμοί και εφαρμόζονται σε διαφορετικές ρυθμίσεις που ποικίλλουν 

στις εκπαιδευτικές τους παραδόσεις. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η εκπαιδευτική 

παράδοση για την αξιολόγηση και την υπευθυνότητα έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο 

μιας παιδαγωγικής αυτονομίας, ξένης προς οποιαδήποτε κουλτούρα επιδόσεων ή 

απαιτήσεων λογοδοσίας. Η παράδοση αυτή έχει πολλές ομοιότητες με την 

εκπαίδευση του Ηνωμένου Βασιλείου με τον τρόπο που οργανώθηκε και 

λειτουργούσε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1970 (Adams, 2014).  

Για να εξελιχθεί, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα είχε υποστεί 

σημαντικό βαθμό de facto αυτονομίας από το 1982 με την απουσία διαχείρισης της 

απόδοσης, της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της κάθε είδους αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρήθηκαν ως οι αξιόπιστοι επαγγελματίες με 

στόχο μια πιο ισότιμη κοινωνία με ευκαιρίες για όλους. Αντίθετα, η αυτονομία των 

εκπαιδευτικών απολάμβανε σε ένα πλαίσιο σχεδόν ελάχιστης αυτονομίας της 

σχολικής μονάδας. Ο λόγος είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας λειτουργούσε μέσα από 
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μια τυπική κυβερνητική γραφειοκρατία, κατένειμε πόρους και έδινε πολιτικές 

κατευθύνσεις - κυρίως σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και την αξιολόγηση των 

μαθητών - από το κέντρο. Τα παραπάνω οδήγησαν σε μια εξαιρετικά συγκεντρωτική 

εκπαίδευση, όπου το Υπουργείο Παιδείας διαμόρφωνε το πρόγραμμα σπουδών τόσο 

για τα δημόσια όσο και για τα ιδιωτικά σχολεία, σε μια προσπάθεια να εγγυηθεί 

ισότητα για όλους τους μαθητές (Kazamias, 2009). 

Αυτά τα χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν 

να εντοπιστούν στις δύο πρώτες κατηγορίες εκπαιδευτικής αλλαγής όπως 

περιγράφονται από τους Hargreaves και Shirley (2009). Υποστηρίζουν ότι υπάρχουν 

τέσσερις διαφορετικοί τρόποι εκπαιδευτικής αλλαγής. Ο πρώτος χαρακτήρισε τα τέλη 

της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του '70. Κατά συνέπεια, ο Δεύτερος δρόμος 

ακολούθησε την πετρελαϊκή κρίση της δεκαετίας του ‘70 και κυριάρχησε στις εποχές 

της Θάτσερ και του Ρέιγκαν (Hargreaves & Shirley, 2012). Ως υβρίδιο των δύο 

αυτών, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται ξεπερασμένο σύμφωνα με 

πρόσφατες εκθέσεις του ΟΟΣΑ (2011). Στην εκπαίδευση, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει, 

αναφερόμενος στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κάνουμε λόγο για μια 

ξεπερασμένη, αναποτελεσματική κεντρική εκπαιδευτική δομή ... [που] παραμένει πίσω 

από πολλές χώρες του ΟΟΣΑ. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι η εκπαίδευση στην 

Ελλάδα είναι σημαντικά χαμηλότερη από ό, τι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

Παραδόξως, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατάφερε μέχρι πρόσφατα να 

διατηρήσει μια απόσταση από τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όσον αφορά τις 

κυρίαρχες παγκόσμιες τάσεις εκτός του παγκόσμιου ρυθμού (Georgas, 2016). 
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Εκπαιδευτική αξιολόγηση: έννοια και σκοπός 

Σύμφωνα με την Χαϊδεμενάκου (2008), η αξιολόγηση πρέπει να είναι 

πλαισιωμένη με τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους, με βάση όσα ισχύουν στην 

εκάστοτε κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα.   

Αξίζει να αναφέρουμε και τον σκοπό της αξιολόγησης, όπως αυτός 

προσδιορίζεται από τον νόμο 2986/2002. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του οικείου νόμου, 

σκοπός είναι να υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση όσων εμπλέκονται στη διαδικασία και 

η διαρκής βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. Μέσα από 

την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, γίνεται προσπάθεια να βελτιωθεί όσο 

περισσότερο γίνεται η πρακτική εντός της σχολικής τάξης, να επιταχυνθεί η 

εφαρμογή του προγράμματος, να μειωθεί η γραφειοκρατία, να αμβλυνθούν 

ενδεχόμενες ανισότητες, να προσδιοριστούν οι αδυναμίες του εκπαιδευτικού 

συστήματος, καθώς και να αναβαθμιστεί το γενικό αποτέλεσμα. 

Κάθε σύστημα αξιολόγησης είναι μια σύνθεση διαδικασία, στην οποία 

υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ υποχρεώσεων και δικαιωμάτων του ατόμου ή της 

ομάδας ατόμων που αξιολογείται. Αρχές, όπως αυτές της ισότητας, της δικαιοσύνης 

και του σεβασμού είναι αυτές που πρέπει να είναι παρούσες σε μια ποιοτική και 

αξιόπιστη αξιολόγηση. Για να θεωρηθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και η 

αντίστοιχη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αξιόπιστη, πρέπει, εκτός των 

υπολοίπων, αυτή να βασίζεται σε κριτήρια και να ικανοποιούνται οι προσδοκίες για 

διεξαγωγή ποιοτικής αξιολόγησης. 

Είναι μεγάλης σημασίας να προσδιοριστεί ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

έχουν το δικαίωμα να λάβουν αξιολόγηση εντός ενός συστήματος που διακρίνεται 

από αξιοπιστία και περιλαμβάνει αυταπόδεικτα κριτήρια, με βάση τα πολιτικά και 

ανθρώπινα δικαιώματα που ισχύουν. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον Παμουκτσόγλου (2003), η πολιτεία 

οφείλει να παίρνει τις αντίστοιχες αποφάσεις και να λειτουργεί, με βάση τα διάφορα 

ερευνητικά και παιδαγωγικά δεδομένα, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα της 

εκπαίδευσης που παρέχεται, προς όφελος των εκπαιδευτικών.   
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ενδέχεται να έχει διάφορους προσανατολισμούς, 

ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν ο ελεγκτικός και ο ανατροφοδοτικός. Στην 

περίπτωση του ανατροφοδοτικού χαρακτήρα της αξιολόγησης, γίνεται μέτρηση του 

βαθμού, στον οποίο επιτυγχάνεται η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων, με 

επικέντρωση στο αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλαδή στο προϊόν 

αυτής, στοχεύοντας δηλαδή στον έλεγχο της εκπαίδευσης και γενικότερα στην 

αποτελεσματικότητα. Αναφορικά με τον ανατροφοδοτικό προσανατολισμό της 

αξιολόγησης, επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση αυτή, επιχειρείται να γίνει 

αποτίμηση της ποιότητας της διαδικασίας της εκπαίδευσης, όχι αποκλειστικά και 

μόνο αναφορικά με την επίτευξη ορισμένων στόχων αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

πολλές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά αυτών. Έτσι, είναι σαφής η επιρροή και 

η συσχέτιση μεταξύ της αξιολόγησης και της διδακτικής πράξης. 

 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: έννοια 

Ο όρος εκπαιδευτικό έργο χρησιμοποιείται στην Ελλάδα, κατά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1980, σε μια προσπάθεια να γίνει εκ νέου εφαρμογή της αξιολόγησης, 

έπειτα από κατάργηση του σχετικού θεσμού του επιθεωρητή. Επιπρόσθετα, κρίθηκε 

ιδιαίτερα σημαντικό να προσδιοριστεί εννοιολογικά ο συγκεκριμένος όρος, ώστε να 

οδηγηθούμε στη νομιμοποίηση της αξιολόγησης, ως διαδικασία, εφόσον η 

αξιολόγηση μπορεί να απομακρυνθεί από στοιχεία ελέγχου. Σύμφωνα με τον 

Γκότοβο (1986) και τον Κασσωτάκη (1992), αυτός ο προβληματισμός 

παρουσιάστηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα, έπειτα από την υιοθέτηση πληθώρας 

ορισμών, σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο, με επικέντρωση είτε στον εκπαιδευτικό 

και σε όσα ο ίδιος κάνει μέσα από την αντίστοιχη παιδαγωγική αλληλεπίδραση είτε 

στο ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα.  

Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο θεωρείται 

το σύνολο των προσπαθειών και των δράσεων που πραγματοποιούνται, με στόχο την 

εκτέλεση και την επίτευξη μιας εργασίας εντός του σχολείου. Με βάση, λοιπόν, όσα 

αναφέρει ο Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο γίνεται αντιληπτό μέσω 

τριών συγκεκριμένων επιπέδων, των παρακάτω: 
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α) το επίπεδο του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος: Στο συγκεκριμένο 

επίπεδο, προσδιορίζεται το επίπεδο μακροανάλυσης, δηλαδή το θεσμικό επίπεδο 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

β) το επίπεδο της σχολικής μονάδας: Αυτό αφορά στην περιγραφή της δράσης 

που πραγματοποιείται μέσα σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα. 

γ) το επίπεδο της σχολικής τάξης: Σε αυτό το επίπεδο, θεωρείται πιθανό 

αποτέλεσμα να υπάρξει συντονισμένη και ολοκληρωμένη δράση ενός εκπαιδευτικού, 

παρουσιαζόμενο σε επίπεδο μικρού επιπέδου ανάλυσης. 

Με βάση όσα προαναφέρθηκαν, το εκπαιδευτικό έργο, ως έννοια ή όρος, 

αποτελείται από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι σχετίζονται με το γενικότερο 

θεσμικό πλαίσιο του συστήματος της εκπαίδευσης, το σχολείο και το εκπαιδευτικό 

έργου του εκπαιδευτικού. Συνάμα, το εκπαιδευτικό έργο αφορά σε ποικίλες 

παραμέτρους της εκπαίδευσης, όπως είναι οι εξής: α) τα αναλυτικά προγράμματα, β) 

η νομοθεσία, γ) ο εκπαιδευτικός και δ) ο μαθητής. 

 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού τους έργου 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, έπειτα από τη σχετική διερεύνηση των 

διεθνών τάσεων που παρουσιάζονται και υιοθετούνται στην ευρωπαϊκή κοινότητα, 

μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό σύνδεση 

μεταξύ της αξιολόγησης και της ποιότητας στην εκπαίδευση, καθώς η αξιολόγηση 

λειτουργεί για εποπτεία και για ανατροφοδότηση. Κατά τα τελευταία έτη, πληθώρα 

χωρών έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις, ως προς τις πρακτικές που θεωρούν 

αποτελεσματικότερες για αξιολόγησης, ώστε να βελτιωθεί η γενικότερη ποιότητα του 

εκάστοτε εκπαιδευτικού συστήματος. Πέρα από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ 

των χωρών, είναι απαραίτητο να σταθούμε σε ορισμένες κοινές πρακτικές και 

αντιλήψεις, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 
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α) Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία που συμβάλλει σημαντικά στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας, με αυτόν 

τον τρόπο, στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

β) Υπάρχει μετακίνηση της αξιολόγησης από τα πρόσωπα στο ίδιο το σχολείο, 

δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για μεγαλύτερη αυτονομία της σχολικής μονάδας. 

γ) Παρουσιάζεται έκδηλο το ενδιαφέρον για συσχέτιση μεταξύ διαδικασιών 

εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 

δ) Εντός της αξιολόγησης του σχολείου περιλαμβάνεται η διαδικασία 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

ε) Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της αξιολόγησης είναι ο έλεγχος του 

βαθμού επίτευξης στόχων που αφορούν στο κεντρικό επίπεδο και έπειτα ακολουθεί 

εξειδίκευση σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Η αξιολόγηση απομακρύνεται από τη 

διαδικασία συμμόρφωσης σε κεντρικές εντολές. 

(Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, χ.η.) 

Σε μια προσπάθεια να επικεντρωθούμε σε όσα έχουν θεσπιστεί στην Ελλάδα, 

σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σύμφωνα με τον νόμο 

2986/2002 περί Οργάνωσης των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και 

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και λοιπές 

διατάξεις, διαφαίνεται ότι όταν γίνεται αναφορά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου, αυτή εμπίπτει στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού είναι μια διαφορετική διαδικασία. Αυτή, δηλαδή η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού αποτελεί μια διαδικασία με την οποία δε συμφωνεί μεγάλο μέρος των 

εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς, 

σύμφωνα με αυτούς, η αξιολόγηση δεν πρέπει να αποτελεί μια διαδικασία 

μηχανισμού και δεν είναι ένα θέμα τεχνικής απόφασης, αλλά ένα θέμα με ποικίλες 

κοινωνικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές συνέπειες (Σολομών, 1998). 
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Τόσο ο Ανδρεάδης (2005) όσο και ο Κασσωτάκης (2005) ασχολούνται με το 

θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα και 

εστιάζουν σε ορισμένους άξονες που πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν: 

- Είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε για το εάν είναι 

αναγκαίο ή όχι να πραγματοποιηθεί αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, καθώς 

και του εκπαιδευτικού έργου του. 

- Προτείνεται ο προσδιορισμός των τρόπων αξιοποίησης των 

ευρημάτων της αξιολόγησης, για παράδειγμα, για αυτοβελτίωση, οικονομική 

εξέλιξη, επιμόρφωση, αυτοβελτίωση και για άλλους λόγους. 

- Αξίζει να επισημανθούν, συνάμα, και μορφές αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού έργου, με βάση κριτήρια, 

σύμφωνα με τα οποία λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. 

Τέτοιου είδους κριτήρια θεωρούνται η συνεργασία, η διδακτική και 

παιδαγωγική επάρκεια, η επιστημονική κατάρτιση, η υπηρεσιακή συνέπεια, 

και άλλα. 

- Πρέπει, ακόμη, να γίνει αναφορά στους στόχους, τις έννοιες, 

τις λειτουργίες και τους φορείς που είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση. 

- Δεν πρέπει να παραβλεφθούν, τέλος, ζητήματα 

προσβασιμότητας στα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών, δηλαδή στις ακόλουθες ομάδες: 

α) στους εκπαιδευτικούς που αξιολογούνται (άμεσα ενδιαφερόμενοι), β) στον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας, γ) στους γονείς των μαθητών, δ) στον 

προϊστάμενο του σχολείου και σε άλλες ομάδες ενδιαφέροντος. 

Πληθώρα ερευνητικών εργασιών, όπως αυτές του Κασσωτάκη (2005), του 

Ματθαίου (2006) και των Χαραλάμπους και Γκανάκα (2006), αναφέρονται και στην 

αδυναμία εφαρμογής ενός συστηματικού τρόπου αξιολόγησης, εξαιτίας διάφορων 

παραγόντων, όπως οι παρακάτω: α) ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού 

συστήματος της Ελλάδας, β) η γραφειοκρατία, γ) το παρελθόν της αξιολόγησης μέσω 

της επιθεώρησης, δ) οι έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των συνδικαλιστικών οργάνων, 

ε) η σύνδεση των εκπαιδευτικών μέτρων με την πολιτική ηγεσία, στ) το μειωμένο 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης και ζ) η 

αποστασιοποίηση από τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από την αξιολόγηση. 
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Είδη εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορεί να κατηγοριοποιηθεί, με βάση διάφορα 

κριτήρια. Μια συχνά εμφανιζόμενη κατηγοριοποίηση της αξιολόγησης στον χώρο της 

εκπαίδευσης είναι μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, δηλαδή με 

κριτήριο τη σχολική μονάδα. 

Όσον αφορά στην εξωτερική αξιολόγηση, αυτή πραγματοποιείται από φορείς, 

οι οποίοι είναι εκτός της σχολικής μονάδας. Οι εν λόγω φορείς ενδέχεται να είναι σε 

θέση να αποτελούν εξωτερικούς παράγοντες που έχουν ως βασικό τους έργο αυτό της 

αξιολόγησης ή φορείς που εντάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες διοίκησης. Σύμφωνα 

με όσα αναφέρονται από τον Σολομών (1999), τέτοιου είδους μορφές εξωτερικής 

αξιολόγησης θεωρούνται οι ακόλουθες: α) οι εθνικές, περιφερειακές ή και διεθνείς 

μελέτες αξιολόγησης, β) η επιθεώρηση και γ) η παρακολούθηση του συστήματος της 

εκπαίδευσης από μηχανισμούς, όπως είναι ο οργανισμός σχολικών κτιρίων (Μώκου 

& Μώκος, 2006).  

Μέσα από την εξωτερική αξιολόγηση, μπορούν να προκύψουν αρκετά θετικά 

στοιχεία, είτε σχετικά με τους εκπαιδευτικούς, εκφρασμένα μέσω της χορήγησης 

επιδομάτων και προαγωγής στον χώρο εργασίας τους είτε αναφορικά με τις σχολικές 

μονάδες, οι οποίες λαμβάνουν ενδεχομένως την αντίστοιχη ανατροφοδότηση. Ο 

Helsby (1999) υποστηρίζει ότι, επειδή ο έλεγχος, υπό τη μορφή της εποπτείας, έχει 

σημαντικό αντίκτυπο σε ποικίλα επίπεδα, αναζητείται η υιοθέτηση μιας περισσότερο 

δημοκρατικής αξιολόγησης, κατά την οποία προωθείται η ενίσχυση μιας αξιολόγησης 

με ποιοτικά χαρακτηριστικά (McKee, 2001. Stiggins, 2000). 

Κρίνουσας σημασίας είναι να παρουσιαστούν με συνοπτικό τρόπο τα οφέλη 

της εξωτερικής αξιολόγησης, τα οποία είναι τα εξής: 

 α) δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης των εκπαιδευτικών και των αντίστοιχων 

σχολικών μονάδων 
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β) η εξωτερική αξιολόγηση εφαρμόζεται από εξωτερικούς κριτές, σε μια 

προσπάθεια να αυξηθεί η αξιοπιστία της αξιολογικής διαδικασίας, δεδομένου ότι τα 

άτομα αυτά δεν έχουν οποιαδήποτε σύνδεση με το σχολείο 

γ) υπάρχει ανταπόκριση σε όσα απαιτούνται από την κοινή γνώμη 

δ) αυτό το είδος αξιολόγησης πραγματοποιείται σε συγκεκριμένο χρόνο, ενώ 

δεν είναι απαραίτητο να απασχοληθούν περαιτέρω οι εκπαιδευτικοί 

ε) προωθείται η δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και αντίστοιχης 

προόδου του εκπαιδευτικού 

στ) είναι εμφανής η συμβολή αυτού του είδους αξιολόγησης στον 

προσδιορισμό ενδεχόμενων προβλημάτων που ανακύπτουν και στη μετέπειτα 

επίλυση αυτών 

Ένα επιπλέον στοιχείο που αξίζει να αναφερθεί αφορά στη σημασία και την 

αναγκαιότητα που προβάλλεται, εντός μιας σχολικής μονάδας, είναι, σύμφωνα με 

τους Worthern et al. (1997), σχετικά με τη σπουδαιότητα της εσωτερικής 

αξιολόγησης, χρησιμοποιώντας τη, είτε κατ’ αποκλειστικότητα είτε συνδυαστικά με 

την εξωτερική αξιολόγηση. 

Προχωρώντας στην εσωτερική αξιολόγηση, αυτή πραγματοποιείται από τα 

άτομα που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία της αξιολόγησης, που συμβάλλουν σε 

αυτή και επηρεάζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα από αυτή. Προσδιορίζεται ότι η 

εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώνεται από τους παράγοντες τους σχολείου. Όταν ο 

αξιολογητής είναι εσωτερικός, τότε αυτός είναι περισσότερο εξοικειωμένος με το 

περιβάλλον της αξιολόγησης και αποτελεί σπανιότερα απειλή, για τα άτομα που θα 

αξιολογηθούν. Σύμφωνα με τον Nevo (1995), το άτομο αυτό, έχει επίγνωση των 

τοπικών προβλημάτων και της όσο το δυνατόν καλύτερης επικοινωνίας με τα άτομα 

του περιβάλλοντος αυτού, ξεπερνώντας το στάδιο των συστάσεων που θα έπρεπε, σε 

διαφορετική περίπτωση να πραγματοποιηθούν. Η διαρκής συνύπαρξη του αξιολογητή 

και του αξιολογούμενου μπορεί να αποτελέσει τον λόγο, για τον οποίο η εσωτερική 

αξιολόγηση βοηθά σε μια διαμορφωτική διαδικασία αξιολόγησης, ένα στοιχείο το 
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οποίο οδηγεί σε μια αξιολόγηση με μεροληπτικό χαρακτήρα. Σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες, παρατηρείται ταύτιση μεταξύ  της εσωτερικής αξιολόγησης και της 

αυτοαξιολόγησης.  

Σημειώνεται ότι ο Σολομών (1999) αναφέρει ότι η εσωτερική αξιολόγηση 

μπορεί να διακριθεί στις εξής κατηγορίες: α) ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση και β) 

αυτοαξιολόγηση ή συλλογική εσωτερική αξιολόγηση (που μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, κατά βάση, από εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Ανάμεσα στα 

θετικά στοιχεία της εσωτερικής αξιολόγησης, αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι αυτή 

στηρίζεται στη φιλοσοφία και την αντίληψη ότι τα δεδομένα είναι ήδη γνωστά στους 

εκπαιδευτικούς. Ως τέτοια αναφέρονται η σχολική τάξη, η σχολική μονάδα, η 

ισχύουσα νομοθεσία, το μαθητικό δυναμικό, τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής 

πραγματικότητας, και άλλα. Επισημαίνεται ότι η αυτοαξιολόγηση αφορά σε μια 

διαδικασία ανατροφοδότησης τόσο προς όφελος του εκπαιδευτικού όσο και του ίδιου 

του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Κατά τα τελευταία έτη, είναι έκδηλη η προσπάθεια για επιλογή και χρήση 

διαδικασιών συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης. Μέσω της συγκεκριμένης 

αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός λαμβάνει μέρος σε ποικίλες διαδικασίες για τη λήψη 

αποφάσεων, προωθεί στοιχεία όπως η συνεργασία και η επαφή μεταξύ συνεργατών, η 

συναδελφικότητα και άλλα στοιχεία που αξίζει να προσδιοριστούν. Επιπρόσθετα, οι 

εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να πάρουν ορισμένες πρωτοβουλίες και να υιοθετήσουν 

μια κατάσταση, στην οποία πολλά άτομα έχουν μερίδιο ευθύνης, με κοινό στόχο τη 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκδημοκρατισμό (Hargreaves, 1994. Stole 

& Fink, 1996). Ακόμη, με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί αποδέχονται τη 

διαδικασία που ακολουθείται κάθε φορά. 

Η συλλογική εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης επιτρέπει τη διενέργει 

διαλόγου, σύμφωνα με συγκεκριμένες προτεραιότητες, στόχους και κριτήρια 

ποιότητας εντός της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας, γενικότερα. Σύμφωνα 

με τους MacBeath, Schratz, Meuret και Jacobsen (2004), μια τέτοιου είδους 

διαδικασία αξιολόγησης συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην κατάκτηση των 

στόχων, κάνοντας χρήση ποικίλων εύκολων στη χρήση και κατάλληλων κατά 

περίπτωση εργαλείων. 
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Τόσο ο Kogan (1996) όσο και ο Μπαγάκης (1999) συμφωνούν στο 

συμπέρασμα ότι η συμμετοχή μιας σχολικής μονάδας σε μια διαδικασία 

διαμορφωτικής αξιολόγησης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τις απαιτούμενες 

δεξιότητες για τη λήψη αποφάσεων, ώστε να γίνει η κατάλληλη διεύρυνση των 

προοπτικών για την ενημέρωσή τους για προβλήματα, ρόλους και ευθύνες των 

υπόλοιπων εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον Karsten (1994), κεντρικός στόχος σε 

πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω 

βελτίωσης της αυτοεξέτασής ή αυτοελέγχου. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελεί ένα είδος αξιολόγησης, το οποίο 

σχετίζεται με την εξέλιξη και αποτελείται τόσο από τη διάγνωση όσο και από την 

ανάλυση του προς εξέταση αντικειμένου ή ατόμου. Αυτό το είδος αξιολόγησης 

αντιστοιχεί σε ένα σύστημα αξιολόγησης, που έχει ως στόχο τη βελτίωση ή 

αναπροσαρμογή του επαγγέλματος του δασκάλου. Στην ουσία, υπάρχει εστίαση σε 

διαδικασίες αυτό- και ετερο-αξιολόγησης, ώστε να μελετηθούν και να 

προσδιοριστούν θέματα, σχετικά με το πώς πρέπει να οργανωθεί και να λειτουργήσει 

η καθημερινή πραγματικότητα (Scriven, 1967). 

Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός αυτοαντίληψη 

της ταυτότητάς του ως επάγγελμα, καθώς και να γίνουν γνωστά τα δυνατά και τα 

αδύναμα σημεία που αναφέρονται από παιδαγωγούς, επιστήμονες και άλλους 

επαγγελματίες του χώρου. Επιπλέον, μέσα από αυτή τη διαδικασία, είναι πιθανό να 

αναδειχθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ώστε να επιτευχθούν οι 

αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί στόχοι. Ο Μακράκης (1999) υποστηρίζει ότι, με μια τέτοια 

διαδικασία, μπορούν να αναγνωριστούν οι δυσκολίες και οι αδυναμίες του 

προγράμματος, με στόχο την ανάδειξη και εφαρμογή διορθωτικών παρεμβάσεων. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τη διαρκή αξιολόγηση και τη 

διαγνωστική αξιολόγηση. Αυτές οι μορφές αξιολόγησης περιλαμβάνονται στη 

διαμορφωτική αξιολόγηση, διότι ερευνάται η συνάφεια και η καταλληλότητα των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων, κάνοντας αξιολόγηση της εκάστοτε αξιολόγησης. 

Σύμφωνα με την Παμουκτσόγλου (2003), η συνεχής αξιολόγησης πρέπει να αξιολογεί 

τη συνολική δράση, ενώ αυτή παρακολουθείται κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης. 
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Η συνολική, τελική, εκ των υστέρων ή αλλιώς αθροιστική αξιολόγηση έχει τη 

φιλοσοφία ελέγχου, εύρεσης ευθυνών, έκφρασης προτάσεων για βελτίωση του 

συστήματος αξιολόγησης γενικότερα και της εξέλιξης του εκπαιδευτικού εντός της 

υπηρεσίας ειδικότερα. 

Η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης αφορά στην επίτευξη εκπαιδευτικών 

στόχων, αξιολογώντας τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου, ενώ αυτό έρχεται 

σε σύγκριση με τις αρχικές προσδοκίες και τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί 

στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια απολογιστική διαδικασία, η οποία 

έχει ως κεντρικό στόχο την ανάλυση και καταγραφή της παρούσας κατάστασης και 

της προβολής στοιχείων που θα μπορούσαν να τροποποιηθούν. Σύμφωνα με τους 

Fitzpatrick, Snaders και Worthen (2004), δίνονται οι απαραίτητες υποδείξεις, ώστε να 

γίνει λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Ο Cullingford (1997) ασχολείται με μια τάση να δοθεί η δυνατότητα για 

πρωτοβουλία στις σχολικές μονάδες, ώστε αυτές να είναι σε θέση να αναπτύξουν 

κίνητρα και στρατηγικές, με αυτονομία, μειώνοντας τα χαρακτηριστικά της 

επιθεώρησης και αφαιρώντας τις λεπτομέρειες που θα περιελάμβανε μια διαδικασία 

εξωτερικού ελέγχου. Δεδομένου ότι, σήμερα, υπάρχει σε μικρό βαθμό και 

ελαττώνεται διαρκώς η φιλοσοφία του επιθεωρητισμού, υιοθετείται παγκοσμίως μια 

τάση συνδυαστικού χαρακτήρα της αξιολόγησης, δηλαδή συνύπαρξης εσωτερικής 

και εξωτερικής αξιολόγησης (Fitzerald, 2001. Wiseman, 1997). Ο MacBeath (2001) 

αναφέρεται στις παρακάτω μορφές εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης: 

α) την παράλληλη αξιολόγηση 

β) τη συνεργατική αξιολόγηση 

γ) τη διαδοχική αξιολόγηση 

Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση, εκτός από τη διάκρισή της σε εσωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηση, μπορεί να διακριθεί και στις ακόλουθες κατηγορίες 

(Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010. Πασιαρδής, 1996): 
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α) διαμορφωτική αξιολόγηση: Βασικός στόχος της διαμορφωτικής 

αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί η αποδοτικότητα τόσο της σχολικής μονάδας όσο και 

του ίδιου του εκπαιδευτικού. Στην περίπτωση που εντοπιστούν ορισμένα στοιχεία, τα 

οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως ελλείψεις από μέρους των εκπαιδευτικών, 

αυτό δε θεωρείται απειλή για τον εκπαιδευτικό. Αντιθέτως, αντί για απειλή, αυτή 

αποτελεί ευκαιρία για βελτίωση και πρόοδο, η οποία αφορά στην αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων για τους εκπαιδευτικούς που αξιολογούνται. 

β) συγκριτική αξιολόγηση: Σε αυτή την περίπτωση, στόχος είναι να 

επιλεχθούν οι εκπαιδευτικοί που είναι αποτελεσματικοί, ώστε να γίνει η απαραίτητη 

προαγωγή και αξιοποίηση των θέσεων εκείνων που παίζουν κομβικό ρόλο στο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο, τονίζονται οι στόχοι που τίθενται σε 

έναν εκπαιδευτικό οργανισμό, ο οποίο διενεργεί την αξιολόγηση. 

γ) αξιολόγηση βάσει κριτηρίου ή κριτηριακή αξιολόγηση: Αυτό το είδος 

αξιολόγησης πραγματοποιείται, σε μια προσπάθεια να εξυπηρετηθούν στόχοι 

μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών ή και επιλογής σχολικών μονάδων που διαθέτουν 

ορισμένα σαφώς ορισμένα χαρακτηριστικά. Στην περίπτωση της αξιολόγησης, με 

βάση ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια, το άτομο που αξιολογείται πρέπει να 

αποδείξει ότι έχει τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις, ώστε να ανταπεξέλθει 

στις εκάστοτε διδακτικές του αρμοδιότητες. Οι Μαρκόπουλος και Λουριδά (2010) 

υποστηρίζουν ότι η λήψη απόφασης για απόλυση προσωπικού, μπορεί ναι μεν να 

θεωρηθεί μία από τις συνέπειες της κριτηριακής αξιολόγησης αλλά δεν αποτελεί μια 

διαδικασία που ταιριάζει με τις αρχές του ανθρωπισμού, ενώ ακόμη μια τέτοιου 

είδους απόφαση μπορεί να θεωρηθεί εις βάρος της οικονομίας του κράτους, το οποίο 

διέθεσε χρήματα και χρόνο για την επιμόρφωση, την εκπαίδευση και τη γενικότερη 

υποστήριξη του εκπαιδευτικού.      

Σύμφωνα με τις Ντολιοπούλου και Γουργιώτου (2008), γίνεται διάκριση 

ανάμεσα στην αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς και τα λοιπά άτομα, τα 

οποία συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και στην 

ετεροαξιολόγηση, η οποία πραγματοποιείται από μια ομάδα ή ένα άτομο που είναι 

υπεύθυνο για την αξιολόγηση ενός άλλου προσώπου. 
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Η ιστορία της αξιολόγησης: από τον επιθεωρητή έως και σήμερα 

Η έννοια και οι αρμοδιότητες του επιθεωρητή λειτούργησαν, στην ουσία, για 

περίπου 150 έτη, ενώ οι ρόλοι αυτού καταργήθηκαν το 1982, οπότε και έγινε 

σύνδεση μεταξύ της προσπάθειας για διαρκή επιτήρηση του εκπαιδευτικού, μέσω 

ενός γραφειοκρατικού, αυταρχικού και διοικητικού περιβάλλοντος (Μπουζάκης, 

2003). Σύμφωνα με τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994), ο επιθεωρητής 

αποτέλεσε το άτομο αυτό το οποίο αποτέλεσε το βασικό όργανο για την πολιτική που 

ασκείται και τον μηχανισμό του εποπτικού και διοικητικού ελέγχου, στο εκάστοτε 

εκπαιδευτικό σύστημα. Αποτέλεσε ένα από τα σπουδαιότερα στοιχεία 

γραφειοκρατίας στον χώρο της αξιολόγησης, που έπαιξε κομβικό ρόλο στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Το 1982 και μέσω του νόμου 1304/1982, επιχειρείται να καταργηθεί ο θεσμός 

του επιθεωρητή και να αντικατασταθεί από αυτόν του σχολικού συμβούλου. Ο 

σχολικός σύμβουλος είναι επιφορτισμένος με παιδαγωγικό, επιστημονικό και 

συμβουλευτικό έργο. Οι απαιτήσεις για εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό 

ικανοποιούνται, με τη βοήθεια αυτού του θεσμού, δηλαδή του θεσμού του σχολικού 

συμβούλου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον Παπαδάκη (1984), θετικά 

στοιχεία που ανακύπτουν αφορούν στην καλλιέργεια του διαλόγου εντός του χώρου 

της εκπαίδευσης, στη διάθεση για συλλογικότητα, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη 

μεταξύ εκπαιδευτικού και σχολικού συμβούλου. Ο ίδιος, ακόμη, τονίζει πόσο πολύ 

απέχει ο ρόλος του σχολικού συμβούλου από αυτόν με αυταρχική και ελεγκτική 

φιλοσοφία. 

 

Κριτήρια εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, εστιάζουμε στα κριτήρια της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης, δηλαδή στα κριτήρια που έχουν άμεση σύνδεση με τους σκοπούς του 

αξιολογικού συστήματος.  

Τα σημαντικότερα κριτήρια είναι αυτά που ακολουθούν: 
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- αναφορικά με τον αξιολογητή: Τα κριτήρια που προσδιορίζονται είναι σαφή, 

καθορισμένα εκ των προτέρων, αντικειμενικά, οικεία τόσο στον αξιολογούμενο όσο 

και στον αξιολογητή. 

- αναφορικά με τη φύση και τη μορφή των κριτηρίων: Αυτά διακρίνονται σε 

ποιοτικά κριτήρια, μέσω των οποίων εκφράζεται ένας τομέας που αξιολογείται και σε 

ποσοτικά κριτήρια, τα οποία είναι μετρήσιμα, δηλαδή μπορούν να προσδιοριστούν με 

τη βοήθεια πολλών αριθμητικών δεικτών. Το κάθε σύστημα αξιολόγησης που ισχύει 

σε μια χώρα προσδιορίζει ποια είναι τα κριτήρια και πώς αυτά προσδιορίζονται στην 

αξιολόγηση.  

Διαφαίνεται ότι αυτά τα κριτήρια μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως 

ακολούθως:   

- η παιδαγωγική συμπεριφορά του εκπαιδευτικού 

- οι ικανότητες και δεξιότητες σε επίπεδο διδασκαλίας 

- η αξιολόγηση των μαθητών 

- το κλίμα, για το οποίο είναι υπεύθυνος 

- το οργανωτικό μέρος, για το οποίο είναι υπεύθυνος 

- τη συνεργασία με μαθητές, εκπαιδευτικούς και την κοινωνία 

- τη δράση του εκπαιδευτικού 

- την ανταπόκριση που λαμβάνει ο εκπαιδευτικός από το εργασιακό του 

περιβάλλον 

- την υιοθέτηση πρωτοβουλιών και καινοτομιών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 

αντίστοιχη νομοθεσία 

                                                              (Παμουκτσόγλου, 2003) 
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Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, οι δείκτες, οι μεταβλητές, τα κριτήρια και τα 

αποτελέσματα που προκύπτουν σε ένα αξιολογικό σύστημα, που αφορούν τους 

εκπαιδευτικούς και το έργο στον χώρο της εκπαίδευσης, πρέπει να διακρίνεται από 

αξιοπιστία, να είναι σαφώς σταθμισμένο και πιστοποιημένο και να υπάρχει η 

δυνατότητα πρόβλεψης των ενδεχόμενων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα εντός της 

πραγματικότητα του σχολείου. 

 

Αντιδράσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Έχουν διατυπωθεί, κατά καιρούς, πολλά επιχειρήματα, υπό τη μορφή 

αντίδρασης ή κριτικής απέναντι στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Μια από αυτές 

τις αντιδράσεις είναι ότι, μέσω της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, ακυρώνεται η 

επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού και μειώνεται η δημιουργικότητά του. 

Αυτό γίνεται, διότι η αξιολόγηση προβάλλεται ως ένας γραφειοκρατικός μηχανισμός. 

Έτσι, πολλές φορές ο εκπαιδευτικός χειραγωγείται (Χαρίσης, 2007). 

Ένα άλλο πρόβλημα αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης, καθώς δεν είναι 

ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιοριστεί, σε ποιες περιπτώσεις ο αξιολογητής είναι 

υποκειμενικός, σε ποιες περιπτώσεις, δεν μπορεί να καθοριστεί το εκάστοτε 

αποτέλεσμα, συμβάλλοντας στη διαπίστωση ότι η αξιολόγηση δεν έχει πρακτική 

εφαρμογή. (Δημητρόπουλος, 2004).  

 

Νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση 

Μία προσπάθεια να εφαρμοστεί το σύστημα αξιολόγησης στην χώρα της 

Ελλάδας, ήταν με τον νόμο 2986/2002, αν και μετά από 10 περίπου χρόνια 

ακολούθησε κι άλλη. Σύμφωνα με αυτή, έγινε προσπάθεια να αξιολογηθεί ο 

εκπαιδευτικός και το σχολείο, όπως επίσης και κάθε στέλεχος που εργάζεται στην 

εκπαίδευση, με βάση μια συγκεκριμένη ιεραρχία. Σύμφωνα με την Καπαχτσή (2008), 

είναι εμφανής η παρουσία της πληθώρας πολλών και διαφορετικών μεταξύ τους 
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πληροφοριών, ενώ ακόμη συχνά παρατηρείται συνδυασμός εξωτερικής αξιολόγησης 

και εσωτερικής αξιολόγησης. Ο νόμος αυτός έχει συγκεντρωτικό χαρακτήρα και 

υπάρχει πρόβλεψη για ένα συγκεντρωτικό διοικητικό και αξιολογικό σύστημα, η 

δομή της οποίας στηρίζεται σε ιεραρχία και υπόκειται σε έλεγχο από την κεντρική 

εξουσία. Αυτό γίνεται, διότι οι προϊστάμενοι εκπαίδευσης θα συνέλεγαν και θα 

έκαναν έλεγχο των σχολικών μονάδων και της κάθε περιφέρειες με μορφή πυραμίδας.   

Έχει ασκηθεί σημαντική κριτική στην εξουσία που συγκεντρώνεται από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας, όργανα που ελέγχει 

το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, διότι σε μια προσπάθεια να ποσοτικοποιηθεί η 

αξιολόγηση με τη βοήθεια 17 δεικτών, ώστε να οδηγηθούμε σε συσχέτιση της 

εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τις ανάγκες αυτής (Στάμος, 2004). Στον νόμο 

αυτό, υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ αξιολόγησης και μονιμοποίησης, βαθμολογικής 

ανέλιξης και αντίστοιχης αύξησης σε επίπεδο μισθού. Επιπρόσθετα, ασκήθηκε 

έντονη κριτική, καθώς θεωρήθηκε ότι υπάρχει ασάφεια αναφορικά με τα κριτήρια, 

βάσει των οποίων πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί. Τα κριτήρια αυτά είναι 

αυτά που παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

 -   παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα 

- επιστημονικού τύπου γνώσεις και ικανότητες του εκπαιδευτικού 

-    συμπεριφορά του εκπαιδευτικού στον χώρο του σχολείου (αλλά και εκτός 

αυτού) 

Οι Καββαδίας και Φατούρος (2002) τόνισαν τα σημεία που ακολουθούν και τα 

οποία δεν είναι, σύμφωνα με τους ίδιους, σαφώς προσδιορισμένα: 

- η οριοθέτηση του επιτρεπτού για τους εκπαιδευτικούς 

- τα επιστημονικά και τα παιδαγωγικά ρεύματα που γίνονται 

αποδεκτά 

- το πρότυπο του ιδανικού και κατάλληλα καταρτισμένου 

εκπαιδευτικού 
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- η δυνατότητα νομιμοποίησης των πρωτοβουλιών και των 

αποκλίσεων των εκπαιδευτικών από τις οδηγίες που παρέχονται από τα 

κεντρικά. 

Στον νόμο 3848/2010, δίνεται έμφαση στον τομέα της αυτοαξιολόγησης του 

σχολείου, ενώ ακόμη προσδιορίζεται ως ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της σχολικής 

μονάδας και της βελτίωσης στον χώρο της εκπαίδευσης που παρέχεται και θεωρείται 

σημαντικός σκοπός της αυτοαξιολόγησης με βάση το 37100/Γ1/31‐3‐2010. Σε αυτό, 

προβάλλονται οι ακόλουθοι σημαντικοί τομείς βάσει των οποίων πραγματοποιείται η 

αξιολόγηση στο σχολείο: 

- διοίκηση της σχολικής μονάδας 

- πόροι και μέσα 

- εκπαιδευτικές διαδικασίες 

- διαπροσωπικές σχέσεις και σχολικό κλίμα 

- αποτελέσματα της εκπαίδευσης 

Με βάση την ανάλυση που έκαναν ο Μαρκόπουλος και Λουριδάς (2010), 

αναφορικά με τον νόμο 3848/2010 και με την εγκύκλιο 37100/Γ1 με θέμα της 

αυτοαξιολόγηση του σχολείου, αυτοί έχουν τον κατάλληλο προσανατολισμό, 

επιτρέποντας τη συνεργασία και τονίζοντας τον διαμορφωτικό χαρακτήρα που 

διαπνέει τη διαδικασία. 

Ένα μειονέκτημα επί της διαδικασίας είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

συσχέτιση ανάμεσα στην αυτοαξιολόγηση και στην εξωτερική αξιολόγηση 

(Ζουγανέλη και συν., 2008). Η αδυναμία αυτή για την παρουσία εξωτερικών κριτών 

έρχεται σε συμφωνία με την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών για αυτούς και την 

παρουσίαση στοιχείων που έχουν παραμείνει από την εποχή του επιθεωρητισμού 

(Μαρκόπουλος & Λουριδάς, 2010). 

Είναι σημαντικό, ακόμη, να σταθούμε στο προεδρικό διάταγμα 152/ 2013, το 

οποίο και αποτελεί ένα ιδιαίτερα αναλυτικό κείμενο για την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, ενδεχομένως και το περισσότερο αναλυτικό, σε επίπεδο εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης στην Ελλάδα. Στο συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα, γίνεται αναφορά 
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στα κριτήρια αξιολόγησης υπό τη μορφή διαφορετικής βαρύτητας, παρουσιαζόμενα 

μέσω των αντίστοιχων ποσοστών. Με τον συγκεκριμένο τρόπο, γίνεται προσπάθεια 

να αξιολογηθούν όσο πληρέστερα γίνεται οι πολλές πτυχές του εκπαιδευτικού. 

Ωστόσο, είναι απορίας άξιο, σε ποιο βαθμό και με πόση λεπτομέρεια, μπορεί ο 

αξιολογητής ή μια ομάδα αξιολογητών να αξιολογήσουν με παρακολουθήσουν τα 

στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον της εκπαίδευσης, τον προγραμματισμό, τον 

σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διεξαγωγή της διδακτικής διαδικασίας, καθώς και 

την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε διεθνές επίπεδο 

Αναφορικά με την κατάσταση που επικρατεί στις διάφορες χώρες, όσον αφορά 

στο θέμα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, αξίζει να επισημανθούν τα παρακάτω: 

- Στην Σκωτία, σημαντικό θέμα και προτεραιότητα σε επίπεδο αξιολόγησης 

είναι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Το Υπουργείο Παιδείας της Σκωτίας 

διαμόρφωσε ένα σχετικό εγχειρίδιο με 33 συνολικά δείκτες επίδοσης, με στόχο την 

υποστήριξη των σχολικών μονάδων, ώστε να αναλάβουν τα ίδια τα μέλη αυτών την 

αξιολόγησή τους. Οι επιθεωρητές παίζουν επικουρικό ρόλο στην όλη διαδικασία και 

έχουν τον ρόλο του συντάκτη αναφορών (Θεριανός, 2005).  

- Στην Ουαλία, την Ιρλανδία και την Αγγλία, η αξιολόγηση πραγματοποιείται 

σε εθνικό και σε τοπικό επίπεδο. Ένα βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού είναι αυτό της επίδοσης που σημειώνουν οι μαθητές (Θεριανός, 2005). 

- Στην χώρα της Φιλανδίας, υιοθετείται μια αποκεντρωτικού χαρακτήρα 

πολιτική, η οποία δίνει τη δυνατότητα στη σχολική μονάδα να δράσει αυτόνομα, 

διαμορφώνοντας το δικό της ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει, 

με σεβασμό στην κατεύθυνση που δίνεται από το αντίστοιχο Υπουργείο (Θεριανός, 

2005). 
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- Στη Γαλλία, έχει δημιουργηθεί ένα σώμα με επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν 

περισσότερο συμβουλευτικό χαρακτήρα, όσον αφορά σε θέματα αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας (Θεριανός, 2005). 

- Στην Πορτογαλία και την Ισπανία, έγινε ίδρυση εθνικών ιδρυμάτων, ώστε να 

ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητοι δείκτες, ώστε να 

γίνει η αποτίμηση του έργου (Θεριανός, 2005). 

- Στην Ιταλία, σημαντικό στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος είναι αυτό 

της αποκέντρωσης. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Θεριανός (2005), για 

να αναβαθμιστούν οι  σχολικές μονάδες, πρέπει αυτές να είναι αυτόνομες. Οι 

επιθεωρητές που υπάρχουν έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα. 

- Στη Δανία, υπάρχει το Ινστιτούτο Αξιολόγησης, το οποίο δεν υπάγεται στο 

Υπουργείο Παιδείας. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που έχει ως βασικό του 

σκοπό να διερευνήσει τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση. Αν και δεν 

υπάρχει η αντίστοιχη εφαρμογή, υπάρχει τάση για αυτοαξιολόγηση. 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται από τον Ξωχέλλη (2005), είναι απαραίτητο να 

κοινή πρακτική και κοινή φιλοσοφία να υπάρχουν δείκτες ποιότητας για την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ δεν μπορεί να μη ληφθεί υπ’ όψιν ο 

σημαντικός ρόλος των γονέων σε αυτή τη διαδικασία. 
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Μέθοδος 

  Στη φάση αυτή διευκρινίζεται η μέθοδος που ακολουθήθηκε για την 

αποπεράτωση της πτυχιακής μου εργασίας. Η έρευνα ήταν ποιοτική σε μορφή 

συνέντευξης. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από δέκα διαφορετικούς 

δασκάλους με ερωτήσεις που διαμορφώσαμε εγώ με την καθοδήγηση του υπεύθυνου 

καθηγητή μου ως προς την επιλεγμένη θεματική διερεύνηση. Στο σημείο αυτό και 

πριν ακολουθήσει η παρουσίαση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, είναι σκόπιμο 

να διευκρινιστεί η ποιοτική έρευνα (συνεντεύξεις) που πραγματοποιήθηκε με λίγα 

λόγια. Η συνέντευξη είναι περισσότερο ένα συμπεριφορικό παρά γλωσσικό γεγονός. 

Η αμεσότητα που παρέχει η συνέντευξη και τα εξωγλωσσικά στοιχεία που μπορεί 

κάποιος να χρησιμοποιήσει βοηθούν ιδιαίτερα τον ομιλητή να απαντήσει αναλόγως 

σε μία ερώτηση. Από προσωπική εμπειρία διαπιστώθηκε πόσο σημαντικός είναι ο 

τονισμός κάποιων λέξεων κατά τη διάρκεια εκφώνησης των ερωτήσεων ώστε να 

βοηθηθούν οι ομιλητές δίνοντας βαρύτητα και εντείνοντας την προσοχή τους 

περισσότερο. Ωστόσο, κάποιοι μπορεί να αμφισβητήσουν αυτή την άποψη λέγοντας 

πως αυτή η συμπεριφορική θεώρηση μπορεί να απομακρύνει τη μέθοδο των 

συνεντεύξεων από το πεδίο της κριτικής εξέτασης κατά τη φάση ανάλυσης και 

ερμηνείας των συνεντεύξεων. Παρόλα αυτά, πάνω σε αυτό να διευκρινιστεί πως οι 

«συνεντευκτές» διαμορφώνουν και θέτουν κάποια ερωτήματα τα οποία πρέπει να 

είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ξεκάθαρα και κατανοητά. Δεν έχουν τη 

δυνατότητα να διαμορφώσουν ερωτήσεις κρίσεως πάνω σε ένα θέμα το οποίο δεν 

είναι αόριστο αλλά αντιθέτως πολύ συγκεκριμένο. Οι ερωτήσεις, λοιπόν, πρέπει να 

είναι προσαρμοσμένες γλωσσικά ώστε να βοηθήσουν τον ομιλητή να κατευθυνθεί και 

να προσανατολιστεί δίνοντας μία στοχευμένη και όχι αόριστη θεματικά απάντηση. 

  Όσον αφορά την παρούσα ποιοτική έρευνα, οι ερωτήσεις που τέθηκαν ήταν 

συνολικά δεκατρείς και οι ομιλητές ήταν εκπαιδευτικοί οι οποίοι προσπάθησαν να 

απαντήσουν όσο το δυνατόν πιο στοχευμένα, βιωματικά και αντικειμενικά 

μπορούσαν πάνω στη θεματική της «Εκπαιδευτικής αξιολόγησης και της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου». 
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Συμμετέχοντες 

  Η συγκεκριμένη ποιοτική έρευνα σε μορφή συνεντεύξεων αποτελείται από 

έναν «συνεντευκτή», δηλαδή εμένα, και από δέκα διαφορετικούς εκπαιδευτικούς- 

δασκάλους- ομιλητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών σχολείων. Ως 

προς το φύλο των εκπαιδευτικών να διευκρινιστεί πως οι τρεις ήταν άντρες και οι 

εφτά ήταν γυναίκες εντελώς διαφορετικών ηλικιών, καθώς υπήρχαν δάσκαλοι 

μεγαλύτερης ηλικίας και παλαιότεροι στην εκπαίδευση όπως μία κυρία που ήταν 59 

χρονών σε σύγκριση με μία άλλη η οποία ήταν στα 35 και είχε μόλις 6 χρόνια 

εμπειρίας στην εκπαίδευση. Ως προς την προσωπικά επιλεγμένη δειγματοληψία είναι 

απαραίτητο να αναφερθούν τα κριτήρια επιλογής συγκεκριμένων απαντήσεων για τις 

συνεντεύξεις. Αρχικά, το πρώτο και σημαντικό κριτήριο ήταν η πληρότητα των 

απαντήσεων. Μία επαρκής απάντηση είναι πάντα ικανοποιητική και καλύπτει όλες 

τις βαθύτερες πτυχές που μπορεί να κρύβει μία ερώτηση. Συνεπώς, δεν αφήνονται 

περιθώρια επιπρόθετων σχολίων και καλύπτονται τυχόν ερωτηματικά. Ακολούθως, 

το δεύτερο κριτήριο επιλογής συγκεκριμένων δασκάλων και των απαντήσεων τους 

ήταν η κοινή άποψη, τα κοινά και όσο το δυνατόν καθολικά λεγόμενα. Με αυτόν τον 

τρόπο, μπορεί κάποιος να οδηγηθεί ευκολότερα σε ένα κοινό συμπέρασμα και σε μία 

κοινή αποδοχή ή και συμφωνία απόψεων η οποία μπορεί να είναι και η πιο 

αντικειμενική. Ωστόσο, το τρίτο κριτήριο επιλογής κάποιων απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών είναι γιατί αντιτίθενται και παρουσιάζουν διαφορές ή και εντελώς 

αντίθετες απόψεις σε σχέση είτε με την πλειοψηφία των απαντήσεων είτε με 

κάποιους συναδέλφους θέλοντας να προβάλλω τη διαφορετικότητα, την σύγκρουση 

απόψεων και την αντιπαραβολή αποσκοπώντας στην ενίσχυση των σκέψεων και των 

προβληματισμών, στην ανάπτυξη πολύπλευρης και σύνθετης άποψης πάνω στη 

θεματική αυτών των ατόμων που επιθυμούν να διαβάσουν την παρούσα πτυχιακή  

εργασία. 

Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Στο μέρος αυτό είναι σκόπιμο να αναφερθούν κάποιες καταστάσεις που 

προέκυπταν κατά τη διαδικασία της έρευνας  και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια  των 

συνεντεύξεων από τους εκπαιδευτικούς. Αρχικά, γίνεται αναφορά στον ανθρώπινο 

παράγοντα που δεν είναι άλλος από το άγχος που είχαν κάποιοι από τους 
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εκπαιδευτικούς στο άκουσμα πως η συνέντευξη ήταν προφορική και 

μαγνητοφωνημένη. Αυτό σε δύο συγκεκριμένα εκπαιδευτικούς δημιούργησε άγχος 

και μάλιστα ο ένας από τους δύο ζήτησε εάν είναι εύκολο να σημειώσει κάποια 

πράγματα σε ένα χαρτί όχι γιατί δεν ήξερε να απαντήσει αλλά γιατί φοβόταν πως 

λόγω της συνεχούς ροής της προφορικής συνέντευξης ότι θα χάσει τα λόγια του ή θα 

«κομπλάρει». Ήταν απόλυτα φυσιολογικό και ανθρώπινο και  ο εκπαιδευτικός αυτός 

ήθελε να κρατήσει κάποιες σημειώσεις προκειμένου να δώσει μία ικανοποιητικά 

στοχευμένη και επαρκή απάντηση αποφεύγοντας τα περιττά λόγια, τις ασάφειες και 

τις επαναλήψεις που προκύπτουν αρκετές φορές στον προφορικό λόγο. Οι υπόλοιποι 

εκπαιδευτικοί η αλήθεια είναι πως δεν αγχώθηκαν καθόλου με τη διαδικασία της 

συνέντευξης και μάλιστα ο λόγος τους είχε μία συνεχή ροή χωρίς επαναλήψεις. 

Ωστόσο, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί το γεγονός πως κάποιοι εκπαιδευτικοί 

«έπαιρναν φόρα» και απαντούσαν και σε επόμενες ερωτήσεις χωρίς να το 

καταλάβουν. Εκεί φυσικά ο συνεντευκτής επενέβαινε με έναν ήπιο τόνο  

προσπαθώντας να τους επαναφέρει στην ερώτηση που τέθηκε ή να προχωρήσει στην 

επόμενη ερώτηση με τέτοιο τρόπο ώστε να τους συνδέσει ομαλά μέσω των 

λεγομένων του με την επομένη ερώτηση. Εδώ φυσικά είναι σημαντικό να τονιστεί 

πως είναι κατεξοχήν κομμάτι της συνέντευξης το να μπορεί ο «συνεντευκτής» να 

παρεμβαίνει, να οργανώνει και να δίνει μία λογική συνέχεια κατά τη διάρκεια των 

ερωταποκρίσεων. Οι συνεντευκτές δεν πρέπει να επαναπαύονται επειδή έχουν 

ετοιμάσει και διαμορφώσει κατάλληλα τις ερωτήσεις τους αλλά να είναι σε μία 

συνεχή επαγρύπνηση ώστε να μπορούν να καλύπτουν ή να προλαβαίνουν ή να 

επεμβαίνουν σε τυχόν προφορικά σφάλματα και αστοχίες των ομιλητών 

κατευθύνοντας τους προς το επιθυμητό, δηλαδή να μη βγουν από τη στοχευμένη 

θεματικά συζήτηση που γίνεται, όχι να τους οδηγήσουν σε απαντήσεις που επιθυμούν 

να ακούσουν οι συνεντευκτές προκειμένου να κάνουν «πιο εύκολη» την έρευνα και 

κατ’ επέκταση τα συμπεράσματα που θα καταγράψουν αργότερα από τις απαντήσεις 

των ομιλητών. Ως προς τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούσαν μεταξύ 

ερωτήσεων και απαντήσεων, στην παρούσα έρευνα, έγινε προσπάθεια να είναι 

μηδενικά. Υπήρχε μία συνεχής ροή των λεγομένων των ομιλητών- εκπαιδευτικών 

χωρίς «σταμάτημα και ξεκίνημα». Γι’ αυτόν το λόγο κιόλας, δίνονταν στους ομιλητές 

πέντε λεπτά πριν ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής φωνής ώστε να διαβάσουν τις 

ερωτήσεις. Ακόμη και ο εκπαιδευτικός που κράτησε κάποιες σημειώσεις λόγω του 

άγχους του, δεν σταμάτησε και υπήρχε μια ικανοποιητική ροή. Όσον αφορά τις 
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οδηγίες προς τους ομιλητές αυτές ήταν οι εξής. «Η θεματική με την οποία θα 

ασχοληθούμε είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε και να μιλάτε γρήγορα, μπορείτε να παίρνετε το 

χρόνο σας. Οι ερωτήσεις είναι στοχευμένες και φυσικά θα υπάρξει καθοδήγηση 

κάπου αν χρειαστεί.» Οι οδηγίες ήταν ξεκάθαρες και ανταποκρίνονταν στις γνώσεις 

των ομιλητών- εκπαιδευτικών καθώς η θεματική ήταν άμεσα συνυφασμένη με τους 

ίδιους. 
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Αποτελέσματα 

 

Ορισμός εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η πρώτη εκπαιδευτικός(Δ.1) τονίζει πως «η έννοια εκπαιδευτική αξιολόγηση 

θεωρώ πως έχει να κάνει με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είτε σε σχέση με 

τον ίδιο τον εκπαιδευτικό είτε σε σχέση με το έργο που κάνει ο ίδιος μέσα στην τάξη με 

τα προσωπικά του προσόντα ή με τον τρόπο που ασκεί το έργο του στην τάξη του 

σχολείου στην οποία διδάσκει.» Η επόμενη εκπαιδευτικός(Δ.5) αναφέρει πως 

«εκπαιδευτική αξιολόγηση θεωρώ ότι είναι η αξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού, 

του τρόπου που λειτουργεί μέσα στην τάξη, της σχέσης που έχει με τους μαθητές του, 

πως διαμορφώνει τη διδασκαλία του και οι σχέσεις του με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό 

προσωπικό μέσα στη σχολική μονάδα.» Ο συγκεκριμένος δάσκαλος(Δ.6) θεωρεί πως 

«Για μένα εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται η αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών 

δομών που υπάρχουν σε ένα κράτος ξεκινώντας από την πρωτοβάθμια και φτάνουν 

μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Με τη εκπαιδευτική αξιολόγηση, αξιολογείται το 

εκπαιδευτικό έργο του εκπαιδευτικού, αξιολογείται η λειτουργικότητα των 

εγκαταστάσεων των εκπαιδευτηρίων.» O εκπαιδευτικός (Δ.4) απάντησε ότι 

«Εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν είναι μόνο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αλλά όλου 

του παραγόμενού του έργου. Επομένως, η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μία ευρύτερη 

έννοια.» Επιπλέον, ο δάσκαλος (Δ.9) ανέφερε ότι «Ορίζεται η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, ό, τι δηλαδή κάνουμε και προσφέρουμε μέσα στην τάξη, αν 

πετυχαίνουμε τους στόχους τους οποίους θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε 

μάθημα, για κάθε ώρα και αν οι μαθητές μας ανταποκρίνονται σε αυτούς τους 

στόχους.» 

 

Σκοπός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση η δασκάλα (Δ.1) παρέθεσε την άποψη « Πιστεύω ότι 

η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει ως σκοπό την αλλαγή των μέχρι τώρα δρώμενων μέσα 

στην τάξη από τον τρόπο που γίνεται η διδασκαλία, τον παλαιό δασκαλοκεντρικό τρόπο 
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μέχρι τα μέσα που χρησιμοποιούνται. Επίσης, θεωρώ πως η διαδικασία της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης θα βάλει τον εκπαιδευτικό στη διαδικασία του να 

επιμορφώνεται περισσότερο ο ίδιος και να χρησιμοποιεί επιπλέον γνώσεις στην πράξη 

μέσα στην αίθουσα την οποία ασκεί το εκπαιδευτικό του έργο.» Ακολούθως, η δασκάλα 

(Δ.8) ανέφερε πως «Σκοπός της αξιολόγησης είναι να καλυφθούν τυχόν κενά των 

εκπαιδευτικών και να μας προτείνουν οι αξιολογητές μας τρόπους μάθησης ώστε να 

είναι ουσιαστική η αξιολόγηση των μαθητών μας και να μην έχει ελεγκτικό χαρακτήρα 

με την αυστηρή έννοια του όρου.» Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός (Δ.4) διευκρίνισε πως 

«Σκοπός της είναι να υπάρχουν θετικά αποτελέσματα στους μαθητές μέσω του 

διδακτικού έργου που θα τους παράγουμε, αλλά μέσω αυτής της διαδικασίας να 

ανελιχθούμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί τους, ακόμη και σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Σκοπός λοιπόν, είναι ένας συστημικός τρόπος που θα πιάνει όλο το φάσμα της 

ευρύτερης σχολικής μονάδας.» Σύμφωνα με τον δάσκαλο (Δ.9) «Σκοπός είναι να 

επιτευχθούν οι στόχοι, να κερδίσουν και να μάθουν τα παιδιά και να τους μεταδώσουμε 

αυτά τα οποία θέτονται στο αναλυτικό πρόγραμμα ώστε τα παιδιά να βγουν σωστοί 

πολίτες,, να σέβονται τον εαυτό τους και να αποκτήσουν δεξιότητες τόσο στη γνώση 

κυρίως όμως και στην συμπεριφορά.» ενώ σύμφωνα με τα λεγόμενα της δασκάλας (Δ.3) 

«Πιστεύω πως ο σκοπός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης γίνεται για να βελτιωθεί το 

έργο του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη και έξω από την τάξη καθώς ο δάσκαλος πρέπει 

εκτός από τους μαθητές να είναι και έμπιστος στους γονείς, να υπάρχει συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών και διεύθυνσης.» 

 

Ορισμός εκπαιδευτικού έργου 

Ως προς τον ορισμό του εκπαιδευτικού έργου οι απόψεις της δασκάλας (Δ.1) 

ήταν πως « Με το εκπαιδευτικό έργο που ασκεί ένας εκπαιδευτικός, θεωρώ πως μέσα 

σε αυτό συμπεριλαμβάνονται οι γνώσεις που μεταδίδει στα παιδιά, ο τρόπος με τον 

οποίο διδάσκει τα διάφορα αντικείμενα, τα μέσα τα οποία χρησιμοποιεί, τα επιπλέον 

προγράμματα που μπορεί να κάνει ώστε να εμπλουτίσει τις γνώσεις των παιδιών γύρω 

από αυτά και φυσικά όλα αυτά συνδυάζοντας το ένα με το άλλο, έχουν να κάνουν με 

την πρόοδο των παιδιών και πόσο αυτά θα εξελιχθούν και θα αφομοιώσουν όλα αυτά 

που θέλει ο εκπαιδευτικός να τους περάσει μέσα από το εκπαιδευτικό έργο το οποίο 
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ασκεί.» Κατ’ ακολουθία ο δάσκαλος (Δ.9) υπογράμμισε πως «Μέσα στα στενά πλαίσια 

του αναλυτικού προγράμματος, το εκπαιδευτικό έργο παράγεται ανάλογα με το τι λέει ο 

κάθε στόχος σε κάθε μάθημα και αυτό συνεπάγεται ενεργό συμμετοχή και γνώση των 

παιδιών αποκτώντας και γνώσεις και δεξιότητες.» ενώ η δασκάλα (Δ.10) είπε πως «Το 

εκπαιδευτικό έργο το αντιλαμβάνομαι σαν μία γενικότερη έννοια και φαντάζομαι ότι 

έχει να κάνει με πολλές διαστάσεις της εκπαίδευσης, πέρα από τους εκπαιδευτικούς, και 

με τους μαθητές τις υποδομές και όλη τη διαδικασία κατά την οποία προσπαθείς να 

επιτύχεις τους στόχους που έχεις θέσει ως εκπαιδευτικός.» Ο εκπαιδευτικός (Δ.6) 

τόνισε πως «Εκπαιδευτικό έργο είναι το έργο που παράγει ένας εκπαιδευτικός. Αυτό το 

έργο που έχει την αρχή του στις σπουδές του, έπειτα η προσωπική προετοιμασία που 

γίνεται στο σπίτι και η εφαρμογή του στο σχολείο. Όσον αφορά το τι περιέχει το 

εκπαιδευτικό έργο; Τα πάντα, δηλαδή από το απλό βλέμμα ενός δασκάλου 

επιβράβευσης σε ένα παιδί στο διάλλειμα, ή μια απλή κίνηση, ένα χάδι στο μαθητή 

μέχρι το σύνηθες που είναι όλο το έργο που παράγουμε σύμφωνα με τα αναλυτικά 

προγράμματα σε όλα τα μαθήματα.» Παράλληλα, η εκπαιδευτικός (Δ.7) ανέφερε πως 

«Εκπαιδευτικό έργο είναι ουσιαστικά η δουλειά που κάνουμε μέσα στην τάξη, αυτό το 

οποίο μας ζητάει το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και τα άτυπα κομμάτια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας εκτός από τη στεγνό αυτό έργο που μας ορίζει το αναλυτικό 

πρόγραμμα τα οποία πιστεύω ότι είναι και πολύ πιο σημαντικά από την ύλη αυτή καθ’ 

αυτή. Το ότι καταφέρνεις να ανοίξεις τους ορίζοντες, τα μάτια και τα αυτιά ενός μαθητή 

είναι πολύ σημαντικότερο από το να κατορθώσει να μάθει γεγονότα, ιστορίες, 

τοπωνύμια.» Ακόμη, η δασκάλα (Δ.8) είπε ότι «Εκπαιδευτικό έργο είναι η προσφορά 

στο μαθητή  μέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικού- μαθητή που έχει στόχο την 

ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού.» 

 

Συνύφανση των εννοιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικού έργου 

Η πρώτη εκπαιδευτικός (Δ.1) απάντησε πως «Όταν αξιολογείται ένας 

εκπαιδευτικός επιμορφώνεται άμεσα για διάφορα πράγματα. Συνεπώς αυτό έχει 

ωφέλειες και στο εκπαιδευτικό του έργο. Όταν βλέπουμε περισσότερα πράγματα γύρω 

από ένα αντικείμενο, όταν βλέπουμε νέες προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα, μπορούμε να 

έχουμε τις εναλλακτικές διότι κάθε τάξη είναι πολυμορφική, έχει διάφορες 
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ιδιαιτερότητες, το κάθε παιδί έχει τους δικούς του ρυθμούς, οπότε όταν παίρνουμε νέα 

πράγματα αυτά μπορούμε να τα περάσουμε στο εκπαιδευτικό μας έργο και να έχουμε 

σημαντικό όφελος απέναντι στα παιδιά και απέναντι στο έργο μας και το τελικό 

αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να πετύχουμε.» Ένας ακόμη δάσκαλος (Δ.10) απάντησε 

πως «Νομίζω ότι δεν είναι άμεσα συνυφασμένοι όροι, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου αφορά σε ένα γενικότερο κομμάτι και αφορά σε όλες τις διαστάσεις του, ενώ η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση νομίζω ότι είναι πιο συγκεκριμένη και αφορά κυρίως 

προσωπικά τους εκπαιδευτικούς.» ενώ αντίστοιχα ο δάσκαλος (Δ.4) ανέφερε πως 

«Εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορείς να πεις ότι έχει να κάνει με την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων πράγμα που είναι απόρροια του εκπαιδευτικού έργου που 

παράγουμε εμείς. Οπότε είναι αλληλένδετες έννοιες.» Στη συγκεκριμένη ερώτηση η 

εκπαιδευτικός (Δ.3) ξεκαθάρισε πως «Έχει συνύφανση, γιατί αν κάνεις σωστά τη 

δουλειά σου και πετυχαίνεις τους στόχους σου σημαίνει πως η αξιολόγηση η προσωπική 

και του προσωπικού έργου ενός εκπαιδευτικού έγινε σωστά.» Ακολούθως, ο 

εκπαιδευτικός (Δ.4) διευκρίνισε ότι «Εκπαιδευτική αξιολόγηση μπορείς να πεις ότι έχει 

να κάνει με την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πράγμα που είναι 

απόρροια του εκπαιδευτικού έργου που παράγουμε εμείς. Οπότε είναι αλληλένδετες 

έννοιες.» 

 

Επιθυμείτε να εφαρμόζεται η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης; 

Η δασκάλα (Δ.1) απάντησε πως  «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει η διαδικασία 

της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με διάφορους βέβαια τρόπους και διάφορα 

κριτήρια. Συμφωνώ βέβαια με την αξιολόγηση και θα ήθελα να εφαρμόζεται γιατί 

πιστεύω ότι έτσι γινόμαστε καλύτεροι στη δουλειά μας, μπορούμε να εξελιχθούμε και να 

προσφέρουμε περισσότερα στον κλάδο μας και επιτέλους να σταματήσει αυτό το μόνιμο 

δασκαλοκεντρικό πρότυπο που επικρατούσε μέχρι τώρα.» Στη συνέχεια η δασκάλα 

(Δ.7) τόνισε πως «Μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν  υπήρξε εξωτερική διαδικασία της 

αξιολόγησης οπότε δε τη ξέρουμε. Όσον αφορά το αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Σηκώνει 

μεγάλη συζήτηση καθώς δε γνωρίζει ο κλάδος ούτε τους όρους, ούτε αυτούς που θα την 

εφαρμόσουν, ούτε τα κριτήρια. Υπήρξε κάτι για ένα διάστημα το οποίο ήταν αρκετά 

ασαφές και γενικόλογο. Επειδή λοιπόν δε γνωρίζω ακόμα τα κριτήρια με τα οποία θα 
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γίνει, αν γίνει αξιολόγηση, θα είμαι επιφυλακτική και θα πω πως δε θα ήθελα να γίνει 

κάποια αξιολόγηση.» Έπειτα, η δασκάλα (Δ.3)υπογράμμισε «Να εφαρμόζεται, αλλά όχι 

με σύμβουλο μέσα στην τάξη πάνω από το κεφάλι του εκπαιδευτικού. Εγώ προσωπικά, 

αν μπει σύμβουλος μέσα στην τάξη, όσο καλή δασκάλα και να είμαι, θα ξεχάσω κι αυτά 

που πρέπει να πω.» Η δασκάλα (Δ.2) ανέφερε « Εγώ επιθυμώ να εφαρμοστεί αλλά με 

επιφυλάξεις γιατί δε ξέρω ποιοι θα είναι οι αξιολογητές μας και με ποια δεδομένα θα 

μας αξιολογήσουν, αν δηλαδή η αξιολόγηση τους είναι αντικειμενική ή υποκειμενική 

και κατά πόσο έχουν επαρκείς γνώσεις.» Έπειτα, η εκπαιδευτικός (Δ.8)τόνισε πως 

«Επιθυμώ να εφαρμοστεί από ανθρώπους κατάλληλους ως προς το επίπεδο γνώσεων 

ώστε να είναι μια διαδικασία ουσιαστική που θα βοηθήσει στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου και στην ανατροφοδότησή του.» ενώ παράλληλα η δασκάλα (Δ.10) 

είπε ότι «Εγώ είμαι σύμφωνη αλλά υπό προϋποθέσεις. Θεωρώ ότι με αυτή καθ’ αυτή τη 

διαδικασία της αξιολόγησης δεν είναι αξιόλογη και δεν έχει επιτευχθεί στο μέτρο του 

επιθυμητού σε αυτή τη φάση που μιλάμε, μέχρι σήμερα. Ωστόσο, είμαι θετική, αρκεί 

αυτή να εφαρμόζεται με συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις που αφορούν στην 

ίση μεταχείριση ενός σχολείου που είναι μονοθέσιο με ένα πολυθέσιο διότι δε μπορείς 

να αξιολογείς με τα ίδια κριτήρια το εκπαιδευτικό έργο που εφαρμόζεται σε μία σχολική 

μονάδα μονοθέσια σε σχέση με ένα σχολείο που έχει όλες τις υποδομές σε ένα πολύ 

καλό επίπεδο. Επίσης , θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή ενημέρωση για τον 

τρόπο που θα εφαρμοστεί ώστε οι αξιολογητές να είναι και περισσότερο αποδεκτοί από 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.» 

 

Σκοπός και οφέλη της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

Ως προς τον σκοπό και τα οφέλη της διαδικασίας, η δασκάλα (Δ.1) παρέθεσε την 

άποψη πως « Νομίζω ότι προσπαθεί να παρακινήσει λίγο τους εκπαιδευτικούς να βγουν 

λίγο από το καβούκι τους όπως λέμε, να ανοίξουν την πόρτα τους σε νέες επιλογές, σε 

νέες δράσεις , να έρθουν περισσότερο σε επαφή με τα νέα προγράμματα και να μην 

υπάρχει μία ξερή γνώση μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά να μπορούν οι 

εκπαιδευτικοί έχοντας στο μυαλό τους τη διαδικασία θα έχουν στο νου τους και την 

εξέλιξή τους, να κάνουν επιπλέον πράγματα. Έτσι πιστεύω πως αυτό θα τους προσφέρει 

πολλά οφέλη είτε σαν προσωπική εξέλιξη είτε στην καθημερινή δουλειά τους έχοντας 
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περισσότερα εφόδια θα μπορούν να αντιμετωπίσουν και τις καθημερινές καταστάσεις 

και τα καθημερινά προβλήματα. Άλλωστε η κοινωνία μας εξελίσσεται, πλέον οι γενιές 

των παιδιών αλλάζουν και αυτό το παρακολουθούμε καθημερινά μέσα από τη δουλειά 

μας οπότε θεωρώ πως χρειάζεται να κάνουμε νέα πράγματα. Και αν μπούμε στη 

διαδικασία της αξιολόγησης θεωρώ ότι όλο και περισσότεροι θα αναγκαστούν σε 

εισαγωγικά να είναι  προετοιμασμένοι, γνωρίζοντας νέα πράγματα και μεθόδους 

διδασκαλίας και φυσικά αυτά στο μέλλον θα περάσουν και στην τάξη.» Εν συνεχεία, η 

εκπαιδευτικός (Δ.3) είπε πως «Υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πήραν το πτυχίο τους 

και έμειναν στο πτυχίο τους. Η τεχνολογία εξελίσσεται και πρέπει να αναβαθμιστούν 

και οι εκπαιδευτικοί ώστε να μη μείνουν στο παλαιό καθεστώς. Αυτός είναι ο σκοπός 

της αξιολόγησης, η εξέλιξη. Βέβαια, εμείς είμαστε και παλαιοί τώρα, αλλά μπορούμε να 

παρακολουθούμε κάποια σεμινάρια και να ενημερωνόμαστε.» Ακόμη, η δασκάλα (Δ.5) 

ανέφερε πως «Σκοπός είναι η αυτοβελτίωση του δασκάλου και του έργου του, δε ξέρω 

βέβαια αν είναι αυτός ο πραγματικός σκοπός της αξιολόγησης αν μπορέσει να 

εφαρμοστεί, δηλαδή δε θα ήθελα να πιστεύω πως μπορεί να έχει κάποια σχέση με την 

βαθμολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού ή τη μισθολογική του. Τα οφέλη είναι πολλά. Ο 

εκπαιδευτικός δεν είναι παντογνώστης. Όλα τα πράγματα εξελίσσονται οπότε και ο 

δάσκαλος θα έχει το όφελος να ενημερώνεται πάνω σε αυτά μέσω της αξιολόγησης. 

Ακόμη, η διαδικασία αυτή τον οδηγεί σε μία συνεχή επαγρύπνηση και δεν 

επαναπαύεται.» Ο εκπαιδευτικός (Δ.6) απάντησε ότι «Η αξιολόγηση σαν διαδικασία 

έχει ως σκοπό να διαπιστώσει με ποιον τρόπο εργάζεται ένας δάσκαλος μέσα στο 

σχολείο και στην τάξη του. Τα οφέλη είναι πως αφού διαπιστωθούν αδυναμίες των 

εκπαιδευτικών, μέσω διάφορων προτεινόμενων διαδικασιών όπως επιμορφωτικά 

σεμινάρια, θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε.» Επιπλέον, η εκπαιδευτικός (Δ.10) 

απάντησε ότι «Ο σκοπός όσον αφορά το έργο των δασκάλων αφορά τη βελτίωση των 

μεθόδων διδασκαλίας που εφαρμόζονται βάσει των αναλυτικών προγραμμάτων στα 

σχολεία καθώς και της συμπεριφοράς που μπορεί να παρατηρείται εκατέρωθεν 

εκπαιδευτικών –μαθητών. Ωστόσο, σαν σκοπός θα είναι σίγουρα η βελτίωση του έργου 

και προκύπτουν οφέλη αρκεί να εντοπίζονται έγκαιρα τα προβλήματα και στοχευμένα.» 
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Αδυναμίες που εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου 

αξιολόγησης 

Η δασκάλα (Δ.1) απάντησε πως «Σε κάθε σχολείο γενικότερα, στον κλάδο μας 

υπάρχουν άνθρωποι που την επιθυμούν ή όχι. Κάποιοι θα προβάλλουν αντίσταση στο 

«νέο», στο καινούργιο, στο διαφορετικό. Δεν θέλουν τις αλλαγές, προτιμούν να μένουν 

στάσιμοι στην ως τώρα πορεία τους, και δε νομίζω πως αυτοί οι άνθρωποι θα 

προωθήσουν γενικά την διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Υπάρχουν 

συνάδελφοι οι οποίοι στο άκουσμα των καινούργιων πραγμάτων, τα οποία μπορεί να 

αφορούν την αξιολόγηση του σχολικού κτιρίου ή την ίδια την διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης της δικής μας ομάδας ή του δικού μας σχολείου, αντιδρούν και δεν 

επιθυμούν τόσο πολύ το « νέο» και την αξιολόγηση. Επίσης, αδυναμία μπορεί να είναι 

το ότι ένα σχολείο μπορεί να είναι απομονωμένο ή ένα σχολείο μπορεί να είναι 

ολιγοθέσιο. Συνεπώς, δε μπορούν τα κριτήρια να είναι τα ίδια σε αυτά τα σχολεία. 

Ακολούθως, έχει να κάνει και με τον εξοπλισμό των σχολείων.» Στη συνέχεια, ο 

δάσκαλος (Δ.6) απάντησε πως «Από πλευράς των εκπαιδευτικών. Κάποιοι φοβούνται 

γιατί νομίζουν πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση θα συσχετιστεί με οικονομικό κριτήριο 

(μισθοδοσία). Και δεύτερον, από πλευράς των αξιολογητών. Λόγου χάρη εγώ σε πέντε 

χρόνια άντε και γίνομαι διευθυντής, θα γνωρίζω επαρκώς τα καθήκοντα μου και τους 

τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να διενεργώ; Έτσι και με τους αξιολογητές. Δε ξέρω 

κατά πόσο θα είναι κατάλληλο το μορφωτικό τους επίπεδο.» ενώ η δασκάλα (Δ.7) είπε 

«Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές αδυναμίες. Δε θα μείνω στο ποιοι θα είναι οι αξιολογητές 

,πως θα είναι, τι γνώσεις θα έχουνε και ποιος θα είναι ο σκοπός τους όσο στο αν είναι 

άνθρωποι της τάξης, της καθημερινότητας το αν μπορούν να συνεξετάσουν τις 

συνθήκες διδασκαλίας, αν μπορούν αν λάβουν υπ’ όψη τους μαθητές και το μορφωτικό 

επίπεδο, τις ανάγκες τους αλλά και το αν θα ισχύσει το ίδιο σύστημα παντού. Δηλαδή το 

αν θα αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο ενός εκπαιδευτικού που βρίσκεται στην Αθήνα 

ή σε κάποιο μεγάλο κέντρο με κάποιο άλλο σε ένα μικρό χωριό που λείπουν βασικές 

υποδομές.» Η εκπαιδευτικός (Δ.10) απάντησε πως «Υπάρχουν παράγοντες που 

δυσχεραίνουν αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο 

θα πρέπει να είναι πολύ καλά μελετημένο ως προς τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. 

Επίσης, δεν υπάρχει δυνατότητα από όλους τους εκπαιδευτικούς να είναι απόλυτα 
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καταρτισμένοι οπότε θα πρέπει να φροντίζει γενικά η πολιτεία ώστε να υπάρχει και 

ισότιμη επιμόρφωση αλλά και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών αλλά και ενίσχυση 

όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητα τους σε θέσεις 

ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτό το σύστημα. Ακόμη, αυτοί που θα 

εφαρμόζουν την αξιολόγηση θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι απόλυτα καταρτισμένοι και 

να ενημερωθούν και οι εκπαιδευτικοί για τον τρόπο της αξιολόγησης για να μην είναι 

διστακτικοί διότι υπάρχουν και οι ψυχολογικοί παράγοντες. Θεωρούν οι δάσκαλοι ότι η 

αξιολόγηση λειτουργεί τιμωρητικά παρά εποικοδομητικά όσον αφορά το έργο τους.» 

ενώ η δασκάλα (Δ.2)είπε « Ναι. Οι δάσκαλοι. Οι περισσότεροι δε θέλουν να γίνεται η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση καθώς θεωρούν πως η διαδικασία αυτή καθ’ αυτή θα 

σχετίζεται άμεσα με το μισθολόγιο τους ή με το πόσο προετοιμασμένοι θα είναι στο 

μάθημα. Υπάρχει φόβος γιατί υπάρχει ασάφεια ως προς τον τρόπο που θα 

αξιολογηθούν.» 

 

Ο ιδανικότερος τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού  

Ως προς τον ιδανικότερο τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού 

η δασκάλα (Δ.1) εξέφρασε τη γνώμη της λέγοντας πως «Στην αξιολόγηση ενός 

εκπαιδευτικού αρχικά πέρα από τα προσόντα του τα οποία ένας εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να εξελίσσει συνεχώς, πάνω σε αυτό να αναφέρων το εξής. Υπάρχουν πολλά 

προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν έναν εκπαιδευτικό να εξελιχθεί όπως 

διάφορα μεταπτυχιακά προγράμματα στα οποία όμως χρειάζονται δίδακτρα κα  

οικονομική ανταπόκριση  από πλευράς των εκπαιδευτικών. Κάποιοι δε μπορούν να 

ανταπεξέλθουν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια επιμορφωτικά προγράμματα μέσω 

διαδικτύου και θεωρώ πως υπάρχει τρόπος για κάποιον που επιθυμεί να επιμορφωθεί . 

Αυτό που φοβάται ένας εκπαιδευτικός είναι τα εφόδια που δεν έχει για την αξιολόγηση. 

Σημαντικό είναι η αξιολόγηση να γίνεται από συγκεκριμένα άτομα δηλαδή τους 

αξιολογητές οι οποίοι να διαθέτουν γνώσεις  και εμπειρίες ώστε να είναι 

αντικειμενικοί.» Επίσης, η δασκάλα (Δ.7) εξέφρασε την άποψη πως «Η αξιολόγηση 

ενός εκπαιδευτικού πιστεύω πως πρέπει να γίνεται από τον ίδιο. Έχει να κάνει με τους 

στόχους που θέτουμε στην αρχή κάθε χρονιάς και με τον απολογισμό στο τέλος σχετικά 

με το έργο μας. Ο μέσος δάσκαλος είναι ένας ειλικρινής εργαζόμενος ο οποίος δεν έχει 
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λόγο ούτε να ωραιοποιήσει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας του, ούτε να πει κάτι 

διαφορετικό από αυτά που πραγματικά έγιναν. Ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει κατά 

πολύ και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ο οποίος είναι δάσκαλος της τάξης, έχει 

ωράριο, μπορεί να μπει μέσα σε τάξη ή να αναλάβει εξ’ ολοκλήρου μία τάξη. Ξέρει τις 

αντικειμενικές δυσκολίες και φυσικά απαραίτητο μέτρο είναι να γνωρίζει το 

μορφωτικό, κοινωνικό επίπεδο και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επομένως, 

ιδανικότερη είναι η αυτοαξιολόγηση. Αλλιώς, οι σχολικοί σύμβουλοι θα μπορούσαν να 

παίζουν το ρόλο του «μέντορα» αλλά όχι να συμμετέχει στην αξιολόγησή μου.» 

Παράλληλα, η δασκάλα (Δ.2) είπε πως «Όσον αφορά την επιστημονική τους επάρκεια, 

θεωρούν πως έχουμε κάνει τις σπουδές μας σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στην 

πληροφορική , υπάρχει ένα σχετικό επίπεδο. Από κει και πέρα θεωρώ πως η 

αξιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα στην τάξη, να είναι εσωτερική αξιολόγηση δηλαδή 

κι αν βρεθούν αδυναμίες να μας βοηθήσουν ώστε να τις καλύψουμε και να ενισχυθεί ο 

τρόπος διδασκαλίας.» Στην ερώτηση που αφορά τον ιδανικότερο τρόπο διεξαγωγής της 

διαδικασίας αυτής ο δάσκαλος (Δ.4) εξέφρασε τη γνώμη του λέγοντας ότι «Η 

αξιολόγηση ουσιαστικά είναι όπως και αυτή των μαθητών. Υπάρχει η αρχική 

αξιολόγηση, η διαμορφωτική αξιολόγηση και η τελική αξιολόγηση. Εγώ συμφωνώ με τη 

διαμορφωτική αξιολόγηση. Επειδή αναφερόμαστε σε μοντέλα/ είδη αξιολόγησης θεωρώ 

πως αυτή πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και για 

τα επόμενα χρόνια, δηλαδή να συνεργάζομαι με σχολικούς συμβούλους που τώρα 

ονομάζονται συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, με το σχολικό διευθυντή και να μπορώ 

να είμαι σε ένα διαρκή και μόνιμο διάλογο προκειμένου να κινούμαι σωστά στην τάξη.» 

Απ’ την άλλη, η εκπαιδευτικός (Δ.5) είπε ότι «Εγώ πιστεύω πολύ στην αυτοαξιολόγηση, 

δηλαδή ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να θέτει τους στόχους του και μετά να διερευνά αν έχει 

πετύχει τους στόχους του και με αυτόν τον τρόπο να αξιολογεί τον εαυτό του και το 

εκπαιδευτικό του έργο. Επίσης, μπορεί να γίνει και η ενδοσχολική αξιολόγηση εντός 

σχολικής μονάδας είτε ο καθένας εκπαιδευτικός μόνος του ή όλοι μαζί να δουν αν 

επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έθεσαν και τι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν.» Ακόμη, ο 

δάσκαλος (Δ.9) απάντησε πως «Με κάποιες συνεδριάσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των συμβούλων (οι τοπικές όπως λέγονται τώρα) και η επιτυχία του. Πρέπει να 

υπάρχουν συχνές παρακολουθήσεις και των εκπαιδευτικών αφού πρώτα 

παρακολουθήσουν πολλές και διαφορετικές επιμορφώσεις. Εγώ δεν θα είχα πρόβλημα 

να μπουν και μέσα στην τάξη μου οι αξιολογητές και εκτός. Αλλά επαναλαμβάνω πως 
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θα πρέπει να πεισθεί ο εκπαιδευτικός πως αξιολόγηση δεν γίνεται σε αυτόν τον ίδιο 

αλλά στο έργο του το οποίο έχει άμεση σχέση με τους μαθητές.» 

 

Σημαντικά  κριτήρια για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού και του έργου που 

παράγει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η δασκάλα (Δ.1) είπε πως « Γενικότερα οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν όλοι τις 

ίδιες δυνατότητες στα σχολεία που βρίσκονται. Υπάρχει ποικιλομορφία μέχρι και στο 

είδος των σχολείων, δηλαδή υπάρχουν τα πολυθέσια τα ολιγοθέσια, τα πρότυπα, τα 

πειραματικά. Σε αυτό το σημείο υπάρχει δυσκολία καθώς υπάρχουν σχολεία που δεν 

έχουν εξοπλισμό και άλλα με ανεπαρκή εξοπλισμό. Ένας εκπαιδευτικός που μπορεί να 

έχει γνώσεις αλλά δεν υπάρχει το αντίστοιχο εργαστήριο πληροφορικής ή το αντίστοιχο 

εργαστήριο Φυσικής για τα πειράματα, θεωρώ πως δε μπορεί να προσφέρει στην τάξη 

του τα ίδια πράγματα. Ως προς την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού, ένας εκπαιδευτικός 

μπορεί να έχει τις γνώσεις παρόλα αυτά σε σχέση με τη συνεργασία με τους μαθητές 

όπως μου αναφέρατε , έχω παρατηρήσει από τα λίγα χρόνια που δουλεύω ότι οι 

μαθητές όταν έρχονται αντιμέτωποι με ένα μάθημα το οποίο το κάνουν σε οργανωμένο 

εργαστήριο, έχουν τελείως διαφορετική αντιμετώπιση ως προς το μάθημα σε σχέση με 

τους μαθητές που πρέπει να το κάνουν με απλά υλικά που μπορεί να φέρουν από το 

σπίτι τους (εάν τα φέρουν και εάν συμμετέχουν ή συνεργάζονται οι γονείς) οπότε 

αντίστοιχα και ο εκπαιδευτικός ως προς το έργο που παράγει, χρειάζεται και τη βοήθεια 

αυτών των υλικών ώστε να μπορεί και αυτός  διαθέτοντας γνώσεις και με τη βοήθεια 

αυτών  των υλικών  να τις προσφέρει καλύτερα στο περιβάλλον του. Έπειτα, πέρα από 

τον εξοπλισμό έχει να κάνει και με τη συνεργασία με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς , 

με τη διεύθυνση και το κατά πόσο υπάρχει καλή συνεργασία και προώθηση όλων αυτών 

των τεχνικών για το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα. Ακόμη, 

κάποια κριτήρια είναι πως τα μέλη τα οποία αξιολογούν να δουν από όλες τις πλευρές 

έναν εκπαιδευτικό και το έργο του γιατί υπάρχουν και σχολεία που δεν έχουν στήριξη. 

Μπορεί σε μία σχολική αίθουσα εκτός από τον εξοπλισμό να λείπει και προσωπικό 

αντίστοιχο, καθώς υπάρχουν και παιδιά με ειδικές ανάγκες και ένας εκπαιδευτικός 

μπορεί να είναι αναγκασμένος να εκτελεί και χρέη εκπαιδευτή ειδικής αγωγής οπότε 

είναι και αυτό ένα κριτήριο που πρέπει να θέσουμε υπ’ όψη.» Ακολούθως, η 
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εκπαιδευτικός (Δ.5) τόνισε πως «Κριτήρια είναι ο τρόπος που διεξάγει το μάθημα του 

(δασκαλοκεντρικά ή μαθητοκεντρικά), οι εναλλακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιεί και 

όχι μία συγκεκριμένη, η σωστή συνεργασία όχι μόνο με τους μαθητές αλλά και με τους 

συναδέλφους και τους γονείς.» ενώ παράλληλα ο εκπαιδευτικός (Δ.10) είπε πως «Θα 

πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη οι διαθέσιμοι πόροι κάθε σχολικής μονάδας, 

κατάρτιση- επιμόρφωση που έχει κάθε εκπαιδευτικός ώστε να αξιολογείται στο ίδιο 

μέτρο. Ακόμη, τι δυνατότητες έχει η σχολική μονάδα ώστε να εφαρμόσει όλα όσα 

ζητούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία Πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει σωστή 

συνεργασία με τους μαθητές, με το διοικητικό προσωπικό και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό. Επίσης, καλύτερη ενημέρωση από την πολιτείας, απέναντι στις σχολικές 

μονάδες, δηλαδή ιεραρχικά, από τη διοίκηση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας.» Η εκπαιδευτικός (Δ.7) όσον αφορά τα κριτήρια αυτά 

ανέφερε « Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη κάθε φορά ποικίλλουν. 

Έχει να κάνει με τους μαθητές, με την όλη τάξη, τα ενδιαφέροντα τους και το κατά πόσο 

μπορείς να τους προσεγγίσεις, να συνεργαστείς μαζί τους. Πιστεύω πως η αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού κι του έργου του δε μπορεί να έχει την έννοια της τιμωρίας διότι δεν 

έχει να κερδίσει κανένας από αυτό και απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι το καλό των 

παιδιών και το «καλό» έχει να κάνει με την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού όπως 

συναισθηματική, μαθησιακή. Πολλές φορές για  χάρη της ύλης αγνοούμε τις 

πραγματικές ανάγκες των παιδιών. Πιστεύω λοιπόν πως αν ο εκπαιδευτικός επιμείνει 

επάνω στο παιδί και στην ολόπλευρη ανάπτυξή του θα έχει επιτευχθεί πολύ μεγάλο 

μέρος από τους στόχους που θέτουμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Ένας μαθητής 

που αισθάνεται καλά μέσα στην τάξη είναι ένας μαθητής ο οποίος θα προσπαθήσει και 

θα αποδώσει.» Ακολούθως, η δασκάλα (Δ.8) τόνισε πως «Από τα χρόνια της εμπειρίας 

μου μέσα στις τάξεις το πρώτο και βασικότερο που θα πρέπει να διακρίνει ένας 

σύμβουλος είναι κατά πόσο έχει πετύχει ο δάσκαλος να διαμορφώσει ένα θετικό κλίμα 

μέσα στην τάξη, δηλαδή πόσο έχει δουλέψει με τα παιδιά, πόσο έχει προσπαθήσει με 

διάφορους τρόπους (με προγράμματα, με παιχνίδι) να δέσει τα παιδιά. Αυτό είναι το 

καλύτερο και γνωστικά και σε επίπεδο συμπεριφορών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει 

ένα κλίμα εμπιστοσύνης με τους μαθητές . Ακόμη, πολύ σημαντική είναι η προσαρμογή 

της κάθε διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε παιδιού.» 
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Αξιολογητές: ελεγκτικοί ή απλά καθοδηγητικοί; 

Στην ερώτηση αυτή η δασκάλα (Δ.1) απάντησε «Πιστεύω πως θα χρειάζεται ένας 

συνδυασμός ελεγκτικού και καθοδηγητικού χαρακτήρα. Προσωπικά θεωρώ πως 

απαραίτητος είναι ο καθοδηγητικός ρόλος γιατί και μόνο στο άκουσμα της λέξης 

«αξιολόγηση», οι περισσότεροι θεωρούμε την αξιολόγηση σαν έλεγχο απέναντι στο έργο 

μας, όμως, αν δοθεί ένας περισσότερο καθοδηγητικός ρόλος από τους αξιολογητές, οι 

ίδιοι δε θα μπορούν να αφήνουν και εντελώς ανεξέλεγκτο τον εκπαιδευτικό. Συνεπώς, 

καλό θα είναι να γίνει ένας συνδυασμός, καθώς όταν υπάρχει ένας αξιολογητής ο 

οποίος δε σου δημιουργεί φόβο και άγχος και ανασφάλεια, σου δίνει οδηγίες και τις 

καλύτερες δυνατές λύσεις και επιλογές ώστε να λειτουργείς σωστότερα  ή με καλύτερα 

εφόδια στην τάξη σου, αυτό θα φέρει πιστεύω ικανοποιητικά αποτελέσματα για μία 

ποιοτικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, πρέπει να έχουμε και εμείς στο νου μας 

ότι δεν είμαστε ανεξέλεγκτοι, δε μπορεί να κάνει ό, τι θέλει ο καθένας, υπάρχει και ένα 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών το οποίο πρέπει να ακολουθούμε.» Στη συνέχεια, η 

εκπαιδευτικός (Δ.3) τόνισε «Καθοδηγητικό και μόνο. Εγώ προσωπικά, το είπα και από 

την αρχή, δε μπορώ να έχω κάποιον μέσα στην τάξη να με ελέγχει. Γνωρίζω βέβαια, ότι 

οι περισσότεροι δάσκαλοι επαναπαύονται με τον ελαστικό χαρακτήρα των 

αξιολογητών. Απλά ο χαρακτήρας μου είναι τέτοιος που αγχώνεται με τη διαδικασία 

αυτή. Στην πράξη όμως, όταν ο σύμβουλος θα ρωτήσει τον εκπαιδευτικό αν έχει 

εφαρμόσει κάποια πράγματα εκείνος θα πει «ναι» ενώ στην ουσία μπορεί να μην έχει 

κάνει και τίποτα.» Εν συνεχεία, ο δάσκαλος (Δ.4) απάντησε πως « Όπως εγώ δεν θέλω 

να έχω ελεγκτικό χαρακτήρα στους μαθητές μου, το ίδιο πρέπει να γίνει και για τα 

στελέχη τα οποία θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο της αξιολόγησης μας τα οποία 

θα πρέπει να έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα. Σαν δάσκαλο δε μου ταιριάζει να έχουν 

ελεγκτικό χαρακτήρα. Ο δάσκαλος δεν είναι συνυφασμένος με έλεγχο.» Όσον αφορά 

τον «χαρακτήρα» των αξιολογητών, η εκπαιδευτικός (Δ.5) ανέφερε πως «Πρέπει να 

έχουν καθαρά καθοδηγητικό ρόλο, όχι ελεγκτικό. Πρέπει να βοηθούν στο να 

εντοπίζονται τα προβλήματα σε κάθε σχολική μονάδα και στη μετέπειτα βελτίωση τους. 

Να δίνουν κατευθύνσεις δηλαδή και καθοδήγηση. Να μην αγχώνουν τους 

εκπαιδευτικούς.» ενώ η εκπαιδευτικός (Δ.10) είπε πως «Θα πρέπει να έχουν κυρίως 

καθοδηγητικό. Ωστόσο, και με κάποια μορφή ως ελεγκτικό ώστε να λαμβάνεται 

περισσότερο σοβαρά υπ’ όψη από τη μεριά των εκπαιδευτικών γιατί θα πρέπει να 
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ξέρουν ότι θα υπάρχουν συνέπειες σε περίπτωση που θα υπάρχει μία απαράδεκτη 

συμπεριφορά εκπαιδευτικού. Να καταδικάζεται.» 

 

Λόγοι αντιδράσεων εκπαιδευτικών στη διαδικασία της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης  

Στη συγκεκριμένη ερώτηση η δασκάλα (Δ.1) ανέφερε ότι «Υπάρχουν κάποιοι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν επιθυμούν να μοιράζονται τη δουλειά τους κάτι το οποίο 

γνωρίζει κάποιος και το κάνει καλά, δε το μεταφέρει στους υπόλοιπους, δε θέλει να 

δείχνει ή να επικρίνουν τις ιδέες του ή το υλικό που έχει ετοιμάσει για την τάξη του. 

Ακόμη, υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι φοβούνται καθώς είναι πιο παλιοί, έχουν μάθει 

σε έναν άλλο τρόπο διδασκαλίας και έχουν μόνο το πτυχίο το πανεπιστημιακό, 

θεωρώντας πως μετά από τόσα χρόνια δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπουν στη 

διαδικασία να κάνουν νέα πράγματα ή να πρέπει να γνωρίζουν και άλλα. Άλλοι δεν 

θέλουν να ξεβολευτούν. Θεωρώ πως αυτοί είναι οι λόγοι που τους κάνουν να αντιδρούν 

στο «νέο», στο διαφορετικό και στο γεγονός πως κάποιοι πρέπει να ασχοληθούν 

περισσότερο με κάτι που δε γνωρίζουν.» όπως και η δασκάλα (Δ.7) η οποία ανέφερε 

πως «Συνήθως οι πολύ παλιοί, ειδικά αυτοί που είναι προς τη σύνταξη δεν είναι 

ανοιχτοί σε νέες μεθόδους διδασκαλίας με το επιχείρημα, αυτά είναι για τους νέους ή 

έχω κουραστεί. Κάποιοι άλλοι φοβούνται τον έλεγχο και τους αγχώνει γιατί εμείς 

είμαστε παιδιά που βγάλαμε την πρωτοβάθμια με επιθεωρητές και λυπόμασταν τους 

ίδιους τους δασκάλους μας. Ίσως αυτό το βίωμα μας αγχώνει ακόμη περισσότερο. Ως 

ένα σημείο λοιπόν είναι ανθρώπινο. Αν όμως είσαι καθημερινά προετοιμασμένος με 

τους διδακτικούς στόχους δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αν μπαίνω στην τάξη 

με εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ξέρω τι θέλω να δώσω στα παιδιά είναι και πολύ 

ευχάριστο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αμφιβολία που υπάρχει ως προς το 

πρόσωπο του αξιολογητή τόσο σε γνωστικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο.» 

Ακόμη, η εκπαιδευτικός (Δ.2) είπε ότι «Οι εκπαιδευτικοί εναντιώνονται με την 

διαδικασία της αξιολόγησης τους και του έργου τους καθώς φοβούνται ότι αυτό θα έχει 

σχέση με το μισθολογικό τους κομμάτι διότι κάποιοι μπορεί να μην είναι 

προετοιμασμένοι καλά για κάποιες διδασκαλίες ή και το μαθησιακό τους περιβάλλον 

ίσως δεν είναι το κατάλληλο σε σχέση με άλλα σχολεία. Δε μπορείς να αξιολογήσεις 
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έναν εκπαιδευτικό ο οποίος δουλεύει σε ένα χωριό απόμακρο με έναν που δουλεύει σε 

μία πόλη που έχει εργαστήρια για πειράματα, υπάρχει δηλαδή και έλλειψη 

υλικοτεχνικής δομής που καθιστά την αξιολόγηση ακόμα πιο υποκειμενική και γι’ αυτόν 

τον λόγο κάποιοι εναντιώνονται.» Ως προς τους λόγους για τους οποίους αντιδρούν οι 

εκπαιδευτικοί στη διαδικασία αξιολόγησης τους, ο δάσκαλος (Δ.6) τόνισε πως «Οι 

περισσότεροι λένε ότι φοβούνται την αναξιοκρατία που επικρατεί, κάποιοι όμως από τις 

συζητήσεις που κάνουμε μεταξύ μας οι εκπαιδευτικοί, λένε πως έχουν βρει έναν ρυθμό 

και δε θέλουν να τον χαλάσουν.» Επιπροσθέτως, η δασκάλα (Δ.8) απάντησε ότι 

«Συνήθως οι πολύ παλιοί, ειδικά αυτοί που είναι προς τη σύνταξη δεν είναι ανοιχτοί σε 

νέες μεθόδους διδασκαλίας με το επιχείρημα, αυτά είναι για τους νέους ή έχω 

κουραστεί. Κάποιοι άλλοι φοβούνται τον έλεγχο και τους αγχώνει γιατί εμείς είμαστε 

παιδιά που βγάλαμε την πρωτοβάθμια με επιθεωρητές και λυπόμασταν τους ίδιους τους 

δασκάλους μας. Ίσως αυτό το βίωμα μας αγχώνει ακόμη περισσότερο. Ως ένα σημείο 

λοιπόν είναι ανθρώπινο. Αν όμως είσαι καθημερινά προετοιμασμένος με τους 

διδακτικούς στόχους δεν νομίζω ότι θα υπάρχει πρόβλημα. Αν μπαίνω στην τάξη με 

εμπιστοσύνη στον εαυτό μου και ξέρω τι θέλω να δώσω στα παιδιά είναι και πολύ 

ευχάριστο. Ένας άλλος παράγοντας είναι η αμφιβολία που υπάρχει ως προς το 

πρόσωπο του αξιολογητή τόσο σε γνωστικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο.» 

Ακόμη, η εκπαιδευτικός (Δ.10) ανέφερε ότι «Πολλοί θεωρούν ότι είναι για τιμωρία, 

φοβούνται ότι μπορεί να υπάρχουν συνέπειες στη δουλειά τους, μπορεί να χάσουν τη 

δουλειά τους ή μπορεί να υπάρχει κάποια μορφή ποινής στο κομμάτι αυτό 

(μισθολογικά). Επίσης, δεν είναι καλά ενημερωμένοι για τον τρόπο διεξαγωγής της 

οπότε αυτό τους δημιουργεί μία κάποια ανασφάλεια.» 

 

Λόγοι υποστήριξης της διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Η δασκάλα (Δ.1) απάντησε ότι «Υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι στην 

πορεία τους και σε όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εργάζονται, δε σταματούν να κάνουν 

νέα πράγματα, όπως επιμορφώσεις, σεμινάρια, μεταπτυχιακά, δράσεις από ομάδες, 

περιβαλλοντικά προγράμματα μη σταματώντας τη «δια βίου μάθηση» όπως λέμε, κάτι 

το οποίο περνάει και στη δουλειά τους και αυτό φαίνεται και το εκπαιδευτικό τους έργο 

αλλά και στην ασφάλεια και την αυτοπεποίθηση που νοιώθουν όταν εργάζονται. Γι’ 
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αυτό το λόγο πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι που τάσσονται υπέρ της αξιολόγησης γιατί 

θέλουν με κάποιο τρόπο να ανταμειφθεί η προσπάθεια που κάνουν, και να αναδείξουν 

το έργο τους ώστε να επιβραβευτεί από κάποιον άνθρωπο που σε αυτή την περίπτωση 

είναι οι αξιολογητές.» Έπειτα, η δασκάλα (Δ.7) υπογράμμισε πως «Είναι μία μεγάλη 

συζήτηση αυτή. Υπήρχε η εντύπωση ότι κάποιος ο οποίος έχει πολλά προσόντα 

(μεταπτυχιακά, διδακτορικά), σίγουρα πολλά περισσότερα από εμένα, θα μπορούσε να 

εξελιχθεί πιο γρήγορα από εμένα ή να μου πάρει και τη θέση αν εγώ κρινόμουν 

ανεπαρκής  από μια αξιολόγηση και ίσως να με απέλυαν. Μέχρι να καταλάβουν οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί ότι αυτό δεν ισχύει, υπήρξε αυτή η έντονη υποστήριξη προς την 

αξιολόγηση και μόνο γι’ αυτούς του λόγους.» Ακόμη, η δασκάλα (Δ.2) απάντησε πως 

«Εγώ τάσσομαι υπέρ αυτής, γιατί θεωρώ ότι πρέπει κάποια στιγμή να αξιολογηθούμε 

στο κομμάτι της μάθησης γιατί υπάρχουν κάποια κενά από τα χρόνια που τελειώσαμε. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και στα μαθήματα και στον τρόπο 

προσέγγισης των παιδιών διότι έχουν έρθει από άλλα περιβάλλοντα ή και άλλες χώρες 

και πρέπει κάπως να αλλάξουμε και τους παιδαγωγικούς χειρισμούς προς αυτά και 

γενικότερα να προσαρμόσουμε την εκπαιδευτική μας διαδικασία. Αυτό όμως πρέπει να 

γίνει με διάφορα σεμινάρια. Πως θα τα καλύψουμε εμείς; Δε γνωρίζουμε χειρισμούς, 

δεν είμαστε γνώστες.» Όσον αφορά τους λόγους υποστήριξης της αξιολογικής 

διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός (Δ.4) ανέφερε πως «Κάνει καλό. Έχεις μία 

ανατροφοδότηση, βελτιώνεσαι γιατί αυτός είναι ο σκοπός του εκπαιδευτικού. Δεν είναι 

παντογνώστης. Κάθε χρόνο, βλέπω και εγώ μέσα στην τάξη πως θα μπορούσα να 

καλυτερεύσω τα πράγματα, ίσως αυτά τα πράγματα να μου τα είχαν επισημάνει κάποιοι 

άνθρωποι αν έρχονταν στο σχολείο. Απλά πρέπει να αναφέρω, πως η «αξιολόγηση» 

σαν όρος είναι αγκάθι, θα έπρεπε και  η λέξη να αλλάξει και να μετονομαστεί σε 

«εκπαιδευτική ανατροφοδότηση» ή «ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου», ίσως 

αυτό να διευκόλυνε τα πράγματα.» Έπειτα, ο εκπαιδευτικός (Δ.9) απάντησε «Γιατί 

πιστεύουν ότι προσπαθούν, ότι πραγματοποιούν το καλύτερο δυνατόν μέσα στην τάξη 

τους και ίσως έχουν και στο πίσω μέρος του μυαλού τους, ότι αυτό θα τους βοηθήσει 

στην επαγγελματική τους εξέλιξη δίνοντας τους μία προώθηση στη δουλειά τους.» 

Επιπλέον, η εκπαιδευτικός (Δ.10) ξεκαθάρισε πως «Εγώ είμαι υπέρ. Θα προβάλλω τους 

λόγους μου. Θεωρώ ότι βελτιώνει τη διαδικασία του εκπαιδευτικού έργου, ενισχύει τον 

εκπαιδευτικό, εντοπίζονται οι αδυναμίες που υπάρχουν κατά τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και με ανατροφοδότηση θα βελτιώνονται, επιτυγχάνονται 

ευκολότερα οι στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων με τη βοήθεια των αξιολογητών 
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και θα έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι θα πρέπει να κινούμαστε βάσει ενός 

συγκεκριμένου μοντέλου οπότε βελτιωνόμαστε.» 

 

Νομοθετικές αλλαγές πάνω στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών  

Ως προς τις αλλαγές η δασκάλα απάντησε (Δ.1) απάντησε πως «Κάθε χρόνο 

συνέβαιναν διάφορες μικροαλλαγές στα προγράμματα των σχολείων. Σχετικά με την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, πριν λίγα χρόνια είχε ξεκινήσει μια ενημέρωση σχετικά 

με τη διαδικασία, τι θα μοριοδοτείται και τι όχι και είχε γίνει ένας πανικός. Ήταν τα 

πρώτα χρόνια που δούλευα. Θυμάμαι πολλές αντιδράσεις από τους συναδέλφους και 

δεν ήθελαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία καθώς ήταν αναγκασμένοι να κάνουν νέα 

και πολύ περισσότερα πράγματα, για τα οποία κανείς δε θα πρόσφερε οικονομική 

ανταμοιβή. Επίσης, όταν ξεκινήσαμε την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, όταν 

δηλαδή έπρεπε να καθίσουμε να σκεφτούμε τις συνθήκες του σχολείου (προαύλιος 

χώρος, εξοπλισμός, αίθουσες) γιατί είναι και το περιβάλλον στο οποίο εργαζόμαστε, 

υπήρξαν αντιδράσεις ακόμα και στα κείμενα τα οποία ήταν υποχρεωτικό να γράψουμε, 

δεν ήθελαν να ασχοληθούν, παρόλο που θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ χρήσιμο για τη 

σχολική μονάδα. Θεωρώ πως όταν κλείνουμε και εμείς την πόρτα στην οποιαδήποτε 

αξιολόγηση, δεν επιτρέπουμε ούτε στο ίδιο το σχολείο να αναπτυχθεί ή να εξελιχθεί. Οι 

νομοθετικές αλλαγές, ή έστω κάποιες από αυτές είναι χρήσιμες. Πρέπει να γίνονται 

αξιολογήσεις τόσο  στους εκπαιδευτικούς και εμμέσως και στο έργο τους όσο και στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας ώστε να αντιμετωπίζονται πλέον ξεκάθαρα τα 

προβλήματα του περιβάλλοντος μας και του σχολείου μας με σκοπό τη βελτίωση τους.» 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός (Δ.6) είπε πως «Επιφανειακά, δύο πράγματα έχουν γίνει. 

Πρώτον, η αλλαγή ονομασίας των σχολικών συμβούλων που τώρα ονομάζονται 

διαφορετικά, ο ρόλος τους όμως είναι ο ίδιος. Συνήθως όλοι λειτουργούν με τον ίδιο 

τρόπο. Στο δικό μας σχολείο, κάνουμε μία αυτοαξιολόγηση την οποία κάναμε και 

πάντα. Αυτό είναι θέμα προσωπικού κυρίως, δε μας  έχει επιβάλλει κανείς να κάνουμε 

τη λεγόμενη αξιολόγηση του εαυτού μας. Η αλήθεια είναι πως πριν 20 χρόνια υπήρχαν 

κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι οι οποίοι ήθελαν να οργανώσεις τη διδασκαλία σου με 

κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ήταν αυστηροί, και να ξέρεις πως αυτό είναι καθαρά 

θέμα προϊσταμένου. Και να αναφέρω πως δεν ήταν ακριβώς αξιολόγηση όσο οργάνωση 
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εκπαιδευτικού έργου, η οποία όμως βοηθάει πάντοτε.» Παράλληλα, ο δάσκαλος (Δ.4) 

ανέφερε ότι «Πριν μία πενταετία περίπου, είχε γίνει αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

μονάδων κατά την οποία έπρεπε να συντάξουμε μία έκθεση σε φόρμα και να την 

υποβάλλουμε και έπρεπε να αναφέρουμε όλα τα στοιχεία της εκπαιδευτικής μονάδας, 

όλα τα στοιχεία των εκπαιδευτικών, το τι προγράμματα έχουμε κάνει, ποιες δυσκολίες 

αντιμετωπίσαμε και υπήρχε ουσιαστικά μία περιγραφική έκθεση όλης της σχολικής 

μονάδας αλλά ενώ την υποβάλλαμε δεν έτρεξε, δεν ξαναέγινε ποτέ. Και η αλήθεια είναι 

πως είχε ένα νόημα καθώς είδαμε όλους τους μηχανισμούς και το πώς λειτουργήσαμε 

όλη τη χρονιά. Εμείς όμως κάναμε την αξιολόγηση. Ήταν αυτοαξιολόγηση και δεν 

υπήρχε εμπλοκή κάποιου συμβούλου. Θεωρώ πως η όλη διαδικασία θα ήταν 

αντικειμενικότερη αν υπήρχε ένας εξωτερικός σύμβουλος.» Ως προς τις νομοθετικές 

αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, η δασκάλα (Δ.2) απάντησε πως «Νομοθετικές 

αλλαγές δε νομίζω ότι γίνονται. Ωστόσο, μια αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας 

έργου γίνεται. Κάθε αρχή της χρονιάς θέτουμε κάποιους στόχους και στο τέλος 

βλέπουμε και διαπιστώνουμε αν έχουν επιτευχθεί ή αν έχουν εφαρμοστεί όλα αυτά 

μεταξύ μας οι εκπαιδευτικοί. Αξιολόγηση προσωπική δεν έχει γίνει από κάποιον 

αξιολογητή όμως.» Ωστόσο, η εκπαιδευτικός (Δ.5) είπε ότι «Έχουν γίνει κάποιες 

αλλαγές, δε ξέρω κατά πόσο ήταν νομοθετημένες ή πειραματικές. Πριν μία δεκαετία 

μας είχαν δώσει κάποια φυλλάδια με τα οποία έπρεπε να αξιολογήσουμε και τους 

μαθητές και το εκπαιδευτικό μας έργο, όπως και τα δύο- τρία τελευταία χρόνια, γίνεται 

μία αξιολόγηση ενδοσχολική του εκπαιδευτικού έργου αλλά όχι του κάθε εκπαιδευτικού, 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Βλέποντας που χωλαίνει ο καθένας, βρίσκουμε κάποιες 

λύσεις και τρόπους  ώστε να αλλάξει αυτό. Επομένως, δε μιλάμε για αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου από κάποιον εξωτερικό αξιολογητή αλλά για μία αυτοαξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας.» 

 

 

Συζήτηση 

  Σε αυτό το σημείο ακολουθεί η ανάλυση των όλων προαναφερθέντων 

ερωταποκρίσεων όσον αφορά τα αποτελέσματα της έρευνάς  σε σχέση με την αρχική 
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και θεωρητική υπόθεση- έρευνα. Ουσιαστικά, γίνονται κάποιες διαπιστώσεις, 

συγκρίσεις και σχολιασμοί ως προς τη σημασία των αποτελεσμάτων και αν αυτά 

στηρίζουν την υπόθεση. 

 

Ορισμός εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

       Ξεκινώντας από την πρώτη κατά σειρά ερώτηση «Πως ορίζεται για εσάς η έννοια 

«εκπαιδευτική αξιολόγηση» και τι σας έρχεται στο μυαλό με το που ακούτε τον όρο 

αυτό;»,  οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει να κάνει με 

το εκπαιδευτικό έργο που παράγει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, με τον ίδιο 

(εξέταση προσόντων), με τη λειτουργικότητα των εκπαιδευτηρίων και των 

εκπαιδευτικών δομών. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δε διαχώρισαν την έννοια 

εκπαιδευτική αξιολόγηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου αναφέροντας πως 

εκπαιδευτική αξιολόγηση γίνεται πάνω στο παραγόμενο έργο. Βέβαια, μέσω αυτών 

των απαντήσεων διαφαίνεται πως η έννοια της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι 

ευρύτερη και αφορά την αξιολόγηση όλων των εκπαιδευτικών δομών από την 

πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ακόμη, κάποιοι εκπαιδευτικοί, όπως 

προκύπτει και από το παραπάνω δείγμα, θεωρούν πως η διαδικασία αυτή αποσκοπεί 

αποκλειστικά στον έλεγχο και στην αξιολόγηση του παραγόμενού τους έργου μέσα 

στην τάξη. Οι απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών συμφωνούν εν μέρει ως προς το 

γεγονός πως η εκπαιδευτική αξιολόγηση σαν έννοια είναι ευρύτερη καθώς μέσα της 

εμπλέκονται σύμφωνα με το προαναφερθέν θεωρητικό κομμάτι και το νόμο 

2986/2002 στο άρθρο 4, η διαρκής βελτίωση της επικοινωνίας μαθητών- 

εκπαιδευτικού, η μείωση γραφειοκρατίας, η μείωση ανισοτήτων και η γενικότερη 

βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Συνεπώς, η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι 

μία ευρύτερη έννοια σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς η οποία εξετάζει πολλούς 

παράγοντες ξεκινώντας από το τι γίνεται μέσα στην τάξη μέχρι την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτηρίων και των δομών.  

Σκοπός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 
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       Επιπλέον, στη δεύτερη κατά σειρά ερώτηση, «Σύμφωνα με την εμπειρία σας 

αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε στην εκπαίδευση, ποιος ο σκοπός της διαδικασίας της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης;», οι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως σκοπός της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι να βελτιωθεί ο τρόπος διδασκαλίας των 

εκπαιδευτικών παρέχοντας νέους τρόπους μάθησης και ξεφεύγοντας από τα παλαιά 

δασκαλοκεντρικά μοντέλα. Επίσης, αναφέρθηκε πως ο σκοπός της διαδικασίας αυτής 

δε μένει στα βελτιωτικά εκπαιδευτικά κριτήρια μέσα στην τάξη αλλά και γενικότερα 

σε όλο το φάσμα της σχολικής μονάδας όσον αφορά το σχολείο και τις παρεχόμενες 

υποδομές του. Επιπλέον, σύμφωνα με τα λεγόμενα κάποιων εκπαιδευτικών σκοπός 

της διαδικασίας αυτής δεν είναι μόνο να ελεγχθεί ο βαθμός ορθής αποπεράτωσης του 

έργου των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη και μόνο στις παρεχόμενες γνώσεις αλλά 

να αποτιμηθεί το έργο που προσφέρει στην ηθική ανάπλαση και αγωγή των παιδιών 

και παραπέρα να ελεγχθεί ο βαθμός προσφερόμενου έργου εκτός σχολικής τάξης 

(συνεργασία με γονείς, συναδέλφους, διεύθυνση- επίπεδο σχολικής μονάδας). Οι 

απόψεις αυτές ταυτίζονται απόλυτα με τις απόψεις του Δημητρόπουλου, Ε. (1995) ο 

οποίος αναφέρει πως ο σκοπός της αξιολογικής αυτής διαδικασίας αποσκοπεί σε 

βελτιωτικά κριτήρια, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και ενίσχυση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Συμπεραίνουμε, λοιπόν, πως οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών στην παρούσα έρευνα συγκριτικά με τα λεγόμενα και τις απόψεις  του 

προαναφερθέντος συγγραφέα ως προς τον σκοπό της αξιολόγησης συμπίπτουν και 

υπάρχει μία κοινή γνώμη πως ο σκοπός αυτής της διαδικασίας είναι καθαρά 

βελτιωτικός και όχι ελεγκτικός.  

 

Ορισμός εκπαιδευτικού έργου 

      Ως προς την τρίτη κατά σειρά ερώτηση «Μπορείτε να ορίσετε την έννοια 

«εκπαιδευτικό έργο» και όσα αυτό συνεπάγεται;» παρατηρείται μία διχογνωμία 

καθώς διαβάζοντας και τις επιλεγμένες δειγματικές ερωτήσεις που προηγήθηκαν, 

γίνεται αντιληπτό πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί ορίζουν το εκπαιδευτικό έργο 

ως κάτι ειδικό το οποίο αφορά κυρίως τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας του 

δασκάλου μέσα στην τάξη, δηλαδή τα παραγόμενό του έργο κυρίως εντός σχολικής 

αίθουσας. Λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι ανέφεραν πως το εκπαιδευτικό έργο είναι και 
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αυτό κατά μία έννοια γενικότερο καθώς σύμφωνα και με τον Παπακωνσταντίνου 

(1993) στο θεωρητικό μέρος της έρευνας, ο ίδιος υποστηρίζει πως εκπαιδευτικό έργο 

γίνεται και σε ένα γενικότερο επίπεδο του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος και 

σε επίπεδο σχολικής μονάδας κι έπειτα και σε επίπεδο τάξης. Συνεπώς, γίνεται 

αντιληπτή η σύγχυση που υπάρχει ως προς τον συγκεκριμένο όρο από κάποιους 

δασκάλους και η διαφορετική προσέγγιση του όρου αυτού αν ανατρέξει κανείς στις 

απαντήσεις που δόθηκαν. Φυσικά, οι απόψεις τους δεν είναι εσφαλμένες καθώς όσα 

αναφέρουν περιέχονται μέσα στον όρο «εκπαιδευτικό έργο», απλά ως προσωπικός 

συνεντευκτής τους και ερευνώντας το θέμα, θεωρώ πως υπάρχει μία μονόπλευρη 

προσέγγιση του όρου και ίσως επιφανειακή. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται από κάποιες 

απαντήσεις τριών συγκεκριμένα εκπαιδευτικών στο δείγμα, είναι σύμφωνες ως προς 

το ότι εκπαιδευτικό έργο είναι τα «πάντα», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει  ένας 

δάσκαλος. Εκπαιδευτικό έργο είναι το προσφερόμενο έργο του δασκάλου μέσα στην 

τάξη βαδίζοντας σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και χωρίς να εκλείπουν 

από αυτό και τα άτυπα κομμάτια (συναισθήματα, κοινωνικές συμβουλές, αγωγή) που 

επιθυμεί να προσφέρει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του. Αυτό είναι και το πιο 

επωφελές έργο σύμφωνα με τα λεγόμενα των εκπαιδευτικών, η ολόπλευρη 

καλλιέργεια του παιδιού. Επίσης, το εκπαιδευτικό έργο, όπως αναφέρθηκε, δε 

ξεκινάει από την αλληλεπίδραση και δραστηριότητα του εκπαιδευτικού με τα παιδιά 

αλλά από την ώρα  που ξεκινούν οι σπουδές ενός επερχόμενου δασκάλου. Σε αυτό το 

σημείο, λοιπόν, συγκριτικά με τον Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο 

θεωρείται το σύνολο των προσπαθειών και των δράσεων που πραγματοποιούνται, με 

στόχο την εκτέλεση και την επίτευξη μιας εργασίας εντός του σχολείου, οπότε 

έρχεται σε αντίθεση με τα λεγόμενα των περισσότερων εκπαιδευτικών και τα αναιρεί 

καθώς περιορίζει το έργο του εκπαιδευτικού εντός σχολικής τάξης.  

 

Συνύφανση των εννοιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εκπαιδευτικού έργου 

 

            Όσον αφορά την τέταρτη ερώτηση «Θεωρείτε ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

έχει άμεση συνύφανση με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου; Ποιες είναι οι 
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σκέψεις σας;» εδώ παρατηρείται μία ασάφεια και μη κατανόηση του όρου αυτού από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών καθώς οι περισσότεροι συγχέουν τον όρο 

εκπαιδευτική αξιολόγηση με τον όρο αξιολόγηση στο εκπαιδευτικό έργο. Όσον 

αφορά ειδικώς τις επιλεγμένες απαντήσεις, ανατρέχοντας κανείς σε αυτές 

καταλαβαίνει πως οι περισσότεροι δάσκαλοι θεωρούν πως εκπαιδευτική αξιολόγηση 

γίνεται καθαρά επάνω στο έργο του εκπαιδευτικού, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 

και ένας εκπαιδευτικός στην απάντησή του αξιολόγηση, γίνεται στα «μαθησιακά 

αποτελέσματα που είναι απόρροια του προσφερόμενου έργου του εκπαιδευτικού». Οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί δε βρίσκουν κάποια διαφορά στις δύο έννοιες. Συνεπώς, 

καταλαβαίνει κανείς τη σύγχυση που προκαλούν οι δύο αυτοί όροι και το πόσο 

μονόπλευρα τους αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί. Σύμφωνα με τον Γκότοβο 

(1986) και τον Κασσωτάκη (1992), αυτός ο προβληματισμός παρουσιάστηκε στην 

εκπαιδευτική κοινότητα, έπειτα από την υιοθέτηση πληθώρας ορισμών, σχετικά με το 

εκπαιδευτικό έργο, με επικέντρωση είτε στον εκπαιδευτικό και σε όσα ο ίδιος κάνει 

μέσα από την αντίστοιχη παιδαγωγική αλληλεπίδραση είτε στο ίδιο το εκπαιδευτικό 

σύστημα.  αυτό δηλαδή που παράγει κατά την εκπαιδευτική του διαδικασία μέσα 

στην τάξη μη διαχωρίζοντας τις δύο αυτές έννοιες οι οποίες ναι μεν φαινομενικά και 

εν μέρει έχουν μια σύνδεση, παρόλα αυτά δεν ταυτίζονται. Εκπαιδευτική αξιολόγηση 

σύμφωνα και με την προαναφερθείσα θεωρητική προσέγγιση και έρευνα θεωρείται 

ουσιαστικά μία διαδικασία πλαισιωμένη με τους αντίστοιχους σκοπούς και στόχους, 

με βάση όσα ισχύουν στην εκάστοτε κοινωνική και ιστορική πραγματικότητα. Ο όρος 

αυτός περικλείει πολλούς παράγοντες όπως ο χαρακτήρας της αξιολόγησης, τα 

κριτήρια αυτής και ο τρόπος διεξαγωγής της με εστίαση πάντα στα δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών τους. Εκπαιδευτικό έργο 

είναι μία πιο γενική έννοια καθώς περικλείει εκτός από την προσωπική δουλειά και 

τις παρεχόμενες γνώσεις και μεθόδους από πλευράς εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη 

και την συνεισφορά των τελευταίων στην καλυτέρευση του κλίματος μεταξύ 

συναδέλφων (σχολική μονάδα), μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών και γενικότερα 

στο εκπαιδευτικό σύστημα. Συνεπώς, γίνεται κατανοητή η διαφορά μεταξύ των δύο 

όρων την οποία όμως δεν αντιλαμβάνονται σωστά ή και καθόλου οι εκπαιδευτικοί. 

Ωστόσο, επιλέγοντας πάντα ποικίλες και διαφορετικές απαντήσεις, επέλεξα και μία 

απάντηση μιας δασκάλας η οποία ανέφερε πως δεν είναι άμεσα συνυφασμένοι όροι 

και απάντησε σύμφωνα και με τη θεωρητική έρευνα της παρούσας εργασίας η οποία 

αναφέρεται στην έννοια «εκπαιδευτικό έργο» και στους προβληματισμούς που 
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υπάρχουν ως προς το τι είναι τελικά αυτό από τον Γκότοβο Α. (1986) και τον 

Κασσωτάκη Μ. (1992).  

 

Επιθυμείτε να εφαρμόζεται η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης; 

       Ως προς την πέμπτη ερώτηση, «Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την αυτή 

καθ’ αυτή διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών; Συμφωνείτε με αυτήν ή 

διαφωνείτε; Επιθυμείτε να εφαρμόζεται; Αν όχι, γιατί;» αξίζει να αναφερθεί το 

γεγονός πως όλοι οι εκπαιδευτικοί, πέραν των δειγματικών απαντήσεων, απάντησαν 

πως είναι επιφυλακτικοί με τη διαδικασία αυτή καθ’ αυτή καθώς δε γνωρίζουν τα 

κριτήρια με τα οποία θα γίνει αυτή και τους ανθρώπους που θα αναλάβουν αυτή την 

αξιολογική διαδικασία ανεξάρτητα από το αν κάποιοι συμφώνησαν ή διαφώνησαν 

στο να εφαρμοστεί. Ειδικότερα, όμως, στατιστικά, το 90% των εκπαιδευτικών 

απάντησαν πως είναι σύμφωνοι με την εφαρμογή μιας αξιολογικής διαδικασίας στα 

σχολεία, είτε ήταν μεγάλοι ηλικιακά είτε ήταν νεότεροι και αυτό είναι πολύ θετικό 

διότι οι άνθρωποι αυτοί θέλουν πραγματικά να δείξουν το έργο και τη δουλειά που 

κάνουν μη έχοντας φόβους και ανασφάλειες παρά μόνο κάποιοι από αυτούς άγχος για 

τον τρόπο διεξαγωγής της. Από τις επιλεγμένες απαντήσεις, λοιπόν, επιλέχτηκαν να 

παρουσιαστούν διαφορετικές γνωμικά μεταξύ τους ώστε να προβληθούν , να 

αποδειχθούν και να ισχυροποιηθούν τα λεγόμενά μου. Στην πρώτη απάντηση η 

δασκάλα είναι σύμφωνη με τη διαδικασία της αξιολόγησης γιατί θεωρεί πως πρέπει 

να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία κάνοντας βέβαια μία αναφορά για τα 

κριτήρια με τα οποία θα γίνει. Στη δεύτερη περίπτωση, η δασκάλα, η οποία είναι και 

η μόνη που απάντησε αρνητικά, δηλαδή να μην εφαρμοστεί η διαδικασία της 

αξιολόγησης, θεωρεί πως τα κριτήρια δεν θα είναι αντικειμενικά και είναι πολύ 

επιφυλακτική ως προς αυτό. Στην τρίτη περίπτωση, η δασκάλα αυτή θεωρεί πως 

πρέπει να εφαρμοστεί η εκπαιδευτική αξιολόγηση αλλά τόνισε πως φοβάται την 

αξιολόγηση εντός της τάξης, δηλαδή έναν αξιολογητή που θα βρίσκεται εντός τάξης, 

καθώς της δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος και δε θα αποδώσει στα διδακτικά της πλάνα. 

Το ίδιο συμβαίνει και στις υπόλοιπες απαντήσεις. Συνεπώς, γίνεται αντιληπτή η 

αμφισβήτηση, η επιφυλακτικότητα, η ανασφάλεια αλλά και η ψυχολογική πίεση που 

διακατέχει τους δασκάλους ως προς την διαδικασία αυτή, υπογραμμίζοντας πως αν τα 
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κριτήρια είναι σωστά και λιγότερο υποκειμενικά, τότε θα είναι όλοι σύμφωνοι με τη 

διαδικασία αυτή. Σύμφωνα πάντα με τη βιβλιογραφία και τα λεγόμενα της 

Χαϊδεμενάκου (2008), οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών είναι δικαιολογημένες αφού 

όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η τελευταία, «Αρχές, όπως αυτές της ισότητας, της 

δικαιοσύνης και του σεβασμού είναι αυτές που πρέπει να είναι παρούσες σε μια 

ποιοτική και αξιόπιστη αξιολόγηση. Για να θεωρηθεί η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού και η αντίστοιχη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αξιόπιστη, 

πρέπει, εκτός των υπολοίπων, αυτή να βασίζεται σε κριτήρια και να ικανοποιούνται 

οι προσδοκίες για διεξαγωγή ποιοτικής αξιολόγησης». 

 

Σκοπός και οφέλη της διαδικασίας αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

        Όσον αφορά την έκτη ερώτηση, «Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο σκοπός της 

διαδικασίας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των δασκάλων και ποια τα 

οφέλη αυτής της διαδικασίας;», σε αυτή την ερώτηση παρατηρείται μία καθολικότητα 

στις απαντήσεις γι’ αυτό και επιλέχτηκαν κάποιες πιο περιεκτικές χωρίς κάποιο 

ιδιαίτερο κριτήριο καθώς όλοι είχαν παρόμοιες απόψεις. Σκοπός της αξιολόγησης στο 

εκπαιδευτικό έργο των δασκάλων σύμφωνα πάντα και με τις ενδεικτικές δειγματικές 

απαντήσεις είναι η εξέλιξη σε νέες μεθόδους μάθησης, η ενημέρωση των δασκάλων 

και η συνεχής επαγρύπνησή τους όσον αφορά τα νέα διδακτικά και εκπαιδευτικά 

δρώμενα ώστε να μη δρουν ανεξέλεγκτοι ή προσκολλημένοι σε παλαιά 

δασκαλοκεντρικά μοντέλα μάθησης οπότε όλα αυτά αυτομάτως θεωρούνται και 

οφέλη τα οποία θα φέρουν θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

απόψεις αυτές των εκπαιδευτικών έρχονται σε πλήρη συμφωνία με τα λεγόμενα των 

Μώκος Ε. & Μώκου, Χρ. (2006) και  Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & 

Τσάφος, στη θεωρητική προσέγγιση της εργασίας οι οποίοι αναφέρουν πως σκοπός 

της αξιολόγησης είναι «η σημαντική συμβολή της στην επαγγελματική ανάπτυξη και 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού, συμβάλλοντας, με αυτόν τον τρόπο, στη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου» όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά οι τελευταίοι.  
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 Αδυναμίες που εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου 

αξιολόγησης 

      Ως προς την έβδομη ερώτηση «Σύμφωνα με όσα αναφέρατε, μπορείτε να μου 

αναφέρετε αδυναμίες που εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου 

αξιολόγησης; Υπάρχουν δηλαδή κάποιοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη 

διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης;», εδώ ακούστηκαν πολλοί παράγοντες οι 

οποίοι καθιστούν δύσκολο το έργο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Τόσο οι 

δειγματικές απαντήσεις όσο και όλες οι υπόλοιπες απαντήσεις των δασκάλων αρχικά 

αναφέρονταν στον παράγοντα «αμφισβήτηση και καχυποψία» από μεριάς των 

εκπαιδευτικών για το ποιος θα είναι ο αξιολογητής, τι μορφωτικό επίπεδο θα έχει και 

αν έχει εμπειρία μέσα σε τάξεις ώστε να μπορεί να κρίνει λιγότερο υποκειμενικά 

κατανοώντας τα καθημερινά προβλήματα μέσα σε μία τάξη αλλά και τα πιο σοβαρά. 

Εξίσου σημαντικός παράγοντας που αναφέρθηκε από μεγάλο ποσοστό των δασκάλων 

είναι η περιοχή στην οποία θα βρίσκεται το σχολείο καθώς υπάρχει έλλειψη 

υποδομής σε απομονωμένα χωριά σε σχέση με μία επαρχία ή μεγαλούπολη και αυτό 

έχει ως συνέπεια να μην υπάρχουν λόγου χάρη εργαστήρια φυσικής με υλικά 

καθιστώντας αυτομάτως τη διδασκαλία της Φυσικής φτωχότερη και αφήνοντάς την 

«στην καλή.. ή όχι θέληση του εκπαιδευτικού». Συνεπώς, δε θα αξιολογηθεί το ίδιο 

ένας δάσκαλος που έχει όλα τα μέσα διδασκαλίας για μια επιτυχημένη και αξιοπρεπή 

διδασκαλία σε σχέση με έναν ο οποίος βρίσκεται σε ένα σχολείο στο οποίο υπάρχει 

έλλειψη βασικών δομών. Ακόμη, κάποιοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν και στον 

παράγοντα «μισθοδοσία», ότι ουσιαστικά η διαδικασία της αξιολόγησης θα συνδέεται 

με την αυξομείωση του μισθού του εκπαιδευτικού ανάλογα με το αν ο αξιολογητής 

κρίνει σωστό ή ελλιπές το διδακτικό του έργο, κάτι που φυσικά δεν ισχύει. 

Επιπροσθέτως, κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως κάποιοι συνάδελφοι προβάλλουν 

αντίσταση στο «νέο», στο καινούργιο, στο διαφορετικό. Δεν θέλουν τις αλλαγές, 

προτιμούν να μένουν στάσιμοι στην ως τώρα πορεία τους. Σύμφωνα με τις έρευνες 

του Κασσωτάκη (2005), του Ματθαίου (2006) και των Χαραλάμπους και Γκανάκα 

(2006), όπως αναφέρεται στο θεωρητικό μέρος, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που 

δυσκολεύουν έναν συστηματικό τρόπο αξιολόγησης και κάποιοι από αυτούς έρχονται 

σε πλήρη ταύτιση με αυτούς των εκπαιδευτικών λόγου χάρη, το παρελθόν της 

αξιολόγησης μέσω της επιθεώρησης, οι έντονες αντιδράσεις εκ μέρους των 

συνδικαλιστικών οργάνων, η σύνδεση των εκπαιδευτικών μέτρων με την πολιτική 
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ηγεσία, το μειωμένο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για εναλλακτικές μορφές 

αξιολόγησης και η αποστασιοποίηση από τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω από την 

αξιολόγηση.  

Ο ιδανικότερος τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού  

      Η όγδοη ερώτηση είναι μεν ξεκάθαρη και στοχευμένη, όμως ο κάθε 

εκπαιδευτικός απάντησε διαφορετικά και ως συνεντευκτής, φυσικά επιλέχτηκαν  

εντελώς διαφορετικές απαντήσεις όσον αφορά το «Ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος 

διεξαγωγής της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού κατά τη γνώμη σας; 

(Επιχειρηματολογήστε τα λεγόμενά σας)» προκειμένου να προβληθούν  διαφορετικές 

θεωρήσεις και να αυξηθεί ο προβληματισμός και η σκέψη των όσων θα διαβάσουν 

την παρούσα εργασία. Σύμφωνα με τις δειγματικές απαντήσεις αξίζει να αναφερθεί η 

άποψη κάποιου εκπαιδευτικού ο οποίος είπε πως ο καλύτερος τρόπος αξιολόγησης 

είναι η αυτοαξιολόγηση, η προσωπική αποτίμηση του παραγόμενου έργου από τον 

ίδιο τον εκπαιδευτικό. Εδώ αξίζει να επισημανθεί μία παρατήρηση. Σύμφωνα με τους 

Worthern et al. (1997), η αυτοαξιολόγηση ανήκει στην εσωτερική αξιολόγηση, 

δηλαδή ο αξιολογητής βρίσκεται εντός του σχολείου και γνωρίζει τα προβλήματα και 

τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτό. Αυτό δε σημαίνει όμως πως είναι ένα άτομο 

του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, μπορεί να είναι κάποιος που απλά 

βρίσκεται αρκετό καιρό μέσα στο σχολείο και παρακολουθεί τα δρώμενα. Συνεπώς, 

υπάρχει μία σύγχυση από πλευράς εκπαιδευτικών όσον αφορά τον όρο «εσωτερική 

αξιολόγηση» και «αυτοαξιολόγηση» καθώς οι εκπαιδευτικοί συνδέουν τους δύο 

αυτούς όρους με την αποκλειστική αξιολόγηση του ίδιου του δασκάλου στον εαυτό 

του, γι’ αυτό και σε πολλές χώρες σύμφωνα με τον Nevo (1995) παρατηρείται 

ταύτιση μεταξύ  της εσωτερικής αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης.. Ένας 

νεότερος δάσκαλος  θεωρεί ιδανικότερο τρόπο αξιολόγησης τη διαμορφωτική 

αξιολόγηση, δηλαδή εκπαιδευτικός- αξιολογητής να δρουν άμεσα και κατά τη 

διάρκεια όλης της χρονιάς προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα τυχόν αδυναμίες και 

να διορθώνονται.  Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί απάντησαν πως ο σωστός τρόπος 

διεξαγωγής της εκπαιδευτικής αξιολόγησης επαφίεται στη θέληση των εκπαιδευτικών 

για επιμόρφωση και εξέλιξη καθώς ναι μεν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια και 

κάποιοι δε μπορούν να κάνουν κάποιο μεταπτυχιακό αλλά υπάρχουν και διαδικτυακά 

προγράμματα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν και να κατευθύνουν τα έργο ενός 
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εκπαιδευτικού σύμφωνα. Επίσης, μία δασκάλα τάχθηκε υπέρ της εσωτερικής 

αξιολόγησης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, δηλαδή να βρίσκεται ο αξιολογητής 

μέσα στην τάξη, να παρακολουθεί, κι αν εντοπιστούν αδυναμίες να βοηθήσει τον 

εκπαιδευτικό να τις καλύψει. Συνεπώς, ο κάθε δάσκαλος έχει τη δική του άποψη και 

θεωρεί διαφορετικούς τρόπους της αξιολόγησης του και του έργου ιδανικούς. 

 

Σημαντικά  κριτήρια για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού και του έργου που 

παράγει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

       Όσον αφορά την ένατη ερώτηση, «Ποια κριτήρια θεωρείτε σημαντικά τα οποία 

πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού και του έργου 

που παράγει στην εκπαιδευτική διαδικασία; Πχ. (σωστή συνεργασία με τους μαθητές 

του). Αναφέρετε ένα, δύο παραδείγματα και αναλύστε τα.», εδώ αναφέρονται πολλά 

κριτήρια από πλευράς των εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει και από τις απαντήσεις 

τους οι οποίες έρχονται σε άμεση συνύφανση με τα κριτήρια που παρουσιάζει ο 

Παμουκτσόγλου το 2003. Συγκεκριμένα, και οι δύο πλευρές αναφέρονται στη σωστή 

συνεργασία όχι μόνο μεταξύ εκπαιδευτικού- μαθητή αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών, 

διοικητικού προσωπικού- εκπαιδευτικού, γονέων- εκπαιδευτικού. Επιπλέον, πολύ 

σημαντικό κριτήριο το οποίο αναφέρεται και από τις δύο πλευρές είναι το κλίμα για 

το οποίο είναι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός. Εξίσου σημαντικό κριτήριο που 

αναφέρεται σχεδόν από όλους τους εκπαιδευτικούς στις συνεντεύξεις είναι η 

υλικοτεχνική δομή που παρέχεται από το σχολείο που εργάζεται ένας εκπαιδευτικός 

καθώς πιθανόν να υπάρχουν ελλείψεις καθιστώντας το έργο του εκπαιδευτικού 

δύσκολο. Ακόμη, κατεξοχήν κριτήριο θεωρείται και το παραγόμενο έργο του 

δασκάλου, κατά πόσο δηλαδή χρησιμοποιεί νέες μεθόδους μάθησης και αγνοεί το 

παλαιό δασκαλοκεντρικό μοντέλο, όπως αναφέρθηκε. Συμπερασματικά, οι 

εκπαιδευτικοί δε δίνουν μόνο βάση στο γνωστικό κομμάτι το οποίο θα αξιολογηθεί 

από έναν ειδικό αλλά δίνουν βαρύτητα και στην υγιή σχέση και αλληλεπίδραση 

εκπαιδευτικού- μαθητών μέσα στην τάξη.  
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Αξιολογητές: ελεγκτικοί ή απλά καθοδηγητικοί; 

       Στη δέκατη ερώτηση, «Θεωρείτε πως οι αξιολογητές πρέπει να έχουν ελεγκτικό 

χαρακτήρα ή απλά να έχουν καθοδηγητικό και μόνο ρόλο; (Επιχειρηματολογήστε τα 

λεγόμενά σας)», επέλεξα τρεις απαντήσεις εκ των οποίων οι δύο είναι παρόμοιες και 

σύμφωνες αλλά η μία διαφέρει. Κάποιοι εκπαιδευτικοί «τόλμησαν» και ανέφεραν 

πως η αξιολόγηση σαν διαδικασία πρέπει να έχει έναν συνδυασμό ελεγκτικού και 

καθοδηγητικού χαρακτήρα προκειμένου να μη δρουν ανεξέλεγκτοι καθώς υπάρχει 

και ένα αναλυτικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί καθώς κάποιοι όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από μια δασκάλα «επαναπαύονται στις δικές τους και 

παλαιές μεθόδους μάθησης» και να  «καταδικάζονται απαράδεκτες συμπεριφορές» 

όπως ανέφερε μία άλλη. Οι άλλες απαντήσεις είναι οι πιο αναμενόμενες και αυτές 

που ακούστηκαν περισσότερο καθώς οι εκπαιδευτικοί αυτοί τόνισαν πως ο 

χαρακτήρας της αξιολόγησης πρέπει να είναι καθοδηγητικός και μόνο, όμως, 

διέφεραν ως προς τις θεωρήσεις τους. Μια δασκάλα αναφέρει πως δε θέλει τον 

έλεγχο υπογραμμίζοντας το γεγονός πως της δημιουργεί άγχος οπότε εστιάζει στον 

ψυχολογικό παράγοντα ενώ η απάντηση ενός άλλου δασκάλου στο δείγμα  

καλλιεργεί την ενσυναίσθηση καθώς ο δάσκαλος αναφέρει πως «όπως εγώ δεν θέλω 

να έχω ελεγκτικό χαρακτήρα στους μαθητές μου, το ίδιο πρέπει να γίνει και για τα 

στελέχη τα οποία θα αναλάβουν αυτό το δύσκολο έργο της αξιολόγησης μας» οπότε 

εστιάζει στον συναισθηματικό παράγοντα. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο 

Παμουκτσόγλου (2003) τάσσεται φανερά υπέρ του ανατροφοδοτικού χαρακτήρα της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης καθώς αναφέρει χαρακτηριστικά πως «επιχειρείται να 

γίνει αποτίμηση της ποιότητας της διαδικασίας της εκπαίδευσης, όχι αποκλειστικά 

και μόνο αναφορικά με την επίτευξη ορισμένων στόχων αλλά λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

πολλές παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά αυτών».  

 

 Λόγοι αντιδράσεων εκπαιδευτικών στη διαδικασία της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης 
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      Ως προς την ενδέκατη ερώτηση, «Κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στη 

διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και εναντιώνονται με αυτή καθ’ αυτή τη 

διαδικασία. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;», υπήρχαν αρκετές και 

διαφορετικές τοποθετήσεις πάνω στο θέμα. Στις ενδεικτικές δειγματικές ερωτήσεις 

αλλά και γενικότερα οι περισσότεροι ομιλητές απ’ τους οποίους πήραν συνέντευξη 

ανέφεραν το γεγονός πως κάποιοι «παλιοί» εκπαιδευτικοί έχουν πάρει το πτυχίο τους, 

έχουν μείνει στο πτυχίο τους και φοβούνται τη διαδικασία της αξιολόγησης καθώς 

είναι επόμενο να εντοπιστούν διδακτικές αδυναμίες και δασκαλοκεντρικά πρότυπα 

μάθησης ενώ παράλληλα δε θέλουν να «ξεβολευτούν» όπως χαρακτηριστικά μου 

ανέφερε η δασκάλα στη μία από τις τρεις απαντήσεις. Έπειτα, παρατηρείται 

καθολικότητα ως προς την οργανικότητα των σχολείων (πολυθέσια - μονοθέσια) και 

την περιοχή στην οποία βρίσκονται διότι σε πολλές απομονωμένες περιοχές δεν 

υπάρχει υλικοτεχνική δομή και αυτό καθιστά τη διαδικασία της αξιολόγησης άδικη 

και υποκειμενική για εκείνους τους εκπαιδευτικούς. Ακόμη, υπογραμμίζεται πάλι ο 

μισθολογικός παράγοντας από δύο δασκάλους στις απαντήσεις του δείγματος, 

αναφερόμενοι στον φόβο που προξενεί η διαδικασία της αξιολόγησης  μήπως μειωθεί 

ο μισθός σε περίπτωση κακής αποτίμησης έργου. Όλοι αυτοί οι παράγοντες 

επεξηγούν τα λεγόμενα των (Χαρίσης, 2007) και (Δημητρόπουλος, 2004) οι οποίοι 

τονίζουν πως η διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχει θεωρηθεί 

γραφειοκρατικός και εντελώς υποκειμενικός μηχανισμός και πως αυτό μειώνει και 

θίγει τους εκπαιδευτικούς καθώς και την επαγγελματική τους κατάρτιση με 

αποτέλεσμα οι περισσότεροι να είναι προκατειλημμένοι, να φοβούνται και να 

αντιδρούν με τη διαδικασία αυτή κα’ αυτή γιατί νομίζουν πως θα κριθούν και θα 

κατακριθούν.  

 

Λόγοι υποστήριξης της διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

      Στην δωδέκατη και προτελευταία ερώτηση, «Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που 

κατακρίνουν και δυσανασχετούν με τη διαδικασία της αξιολόγησης τους και του 

έργου τους, υπάρχει και ένα ποσοστό που υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή. Για ποιους 

λόγους πιστεύετε ότι τάσσονται υπέρ αυτής;» επέλεξα επίσης απαντήσεις που 

διέφεραν μεταξύ τους. Αρχικά, η πρώτη και «νεότερη» δασκάλα υποστήριξε πως 
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κάποιοι εκπαιδευτικοί ασχολούνται και δουλεύουν εξελίσσοντας συνεχώς το έργο 

τους και εμπλουτίζοντάς το με νέες μεθόδους μάθησης και επιθυμούν να βραβευτούν 

μέσω της αξιολογικής διαδικασίας. Η δεύτερη και «αρκετά παλαιότερη» δασκάλα 

τόνισε πως ο μόνος λόγος που τάσσονταν κάποιοι νεότεροι υπέρ της αξιολόγησης 

ήταν επειδή νόμιζαν ότι θα κερδίσουν μία προαγωγή ή μια εξέλιξη στη θέση τους 

λόγω των περισσότερων προσόντων σαν νεότεροι (μεταπτυχιακά, διδακτορικά), 

πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Η τρίτη και επίσης παλαιότερη δασκάλα είπε πως πρέπει 

να υπάρχει η αξιολόγηση γιατί τα πράγματα εξελίσσονται και πρέπει να υπάρξει 

επιμόρφωση τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο χειρισμού παιδιών. 

Ακόμη, ο ένας λόγος για τον οποίο οι εκπαιδευτικοί τάσσονται υπέρ της αξιολόγησής 

τους και του έργου τους οφείλεται καθαρά σε βελτιωτικά, ανατροφοδοτικά και 

εξελικτικά κριτήρια. Ο άλλος λόγος είναι πως κάποιοι διεκπεραιώνουν σωστά το έργο 

τους και θεωρούν πως θα κερδίσουν μία προαγωγή στη θέση τους. Επομένως, 

αναφέρεται πάλι το μισθολογικό επίπεδο και η πεποίθηση πως με την διαδικασία 

αυτή κάποιος μπορεί να ανελιχθεί επαγγελματικά ή απ’ την άλλη μέχρι και να 

απολυθεί. Η αλήθεια είναι πως κάποιοι από τους λόγους που κάποιοι επιθυμούν τη 

διαδικασία της αξιολόγησης δεν βρέθηκε σε σχετική βιβλιογραφία. Ως συνεντευκτής 

διαπίστωσα πως η «διά βίου» εμπειρία, όπως λέμε, δεν μπορεί να συγκριθεί με 

κανένα βιβλίο. Ωστόσο, οι (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού, & Τσάφος, χ.η.) στο 

σημείο που αναφέρονται στους σκοπούς της αξιολόγησης χρησιμοποιούν την λέξη 

«εξέλιξη», «επαγγελματική ανάπτυξη» και «επίτευξη των στόχων», οπότε θεωρητικά 

βαδίζουν στις ίδιες κατευθύνσεις με τις απόψεις των εκπαιδευτικών.  

 

Νομοθετικές αλλαγές πάνω στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών  

      Ως προς την δέκατη τρίτη και τελευταία ερώτηση για το πρώτο δείγμα 

ερωτήσεων- απαντήσεων, «Τα χρόνια που  βρίσκεστε στα σχολεία τι νομοθετικές 

αλλαγές έχουν γίνει πάνω στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και για 

ποιους λόγους γίνονταν αυτές οι αλλαγές; Που αποσκοπούσαν αυτές;» αρχικά να 

αναφέρω πως ήταν μία ερώτηση που δε περίμενα να απαντήσουν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί λόγω πιθανής άγνοιας. Ωστόσο, όχι μόνο απάντησαν και οι νεότεροι 

και οι παλαιότεροι αλλά το 90% των εκπαιδευτικών τόνισαν πως αυτό που έχει 
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συμβεί αυτά τα χρόνια ήταν μία αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας χωρίς την 

εμπλοκή κάποιου εξωτερικού αξιολογητή. Βέβαια, στις δειγματικές απαντήσεις ένας 

δάσκαλος ανέφερε κα την αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια στην  μετονομασία 

των «σχολικών σύμβουλων» σε «συντονιστές εκπαιδευτικού έργου» τονίζοντας πως 

το μόνο που άλλαξε ήταν αυτό. Συμπερασματικά, αξιολόγηση δεν υπήρξε παρά μια 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και όχι του προσωπικού έργου κάθε 

εκπαιδευτικού. Στην πρώτη δειγματική απάντηση συγκεκριμένα η δασκάλα είπε πως 

όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί έλεγχαν αν οι αρχικοί στόχοι που είχαν θέσει έχουν 

επιτευχθεί ή όχι. Αξιοσημείωτο να αναφερθεί είναι το γεγονός πως υπάρχει μία 

αντίφαση στα λεγόμενα δύο απαντήσεων καθώς ο ένας δάσκαλος υπογραμμίζει πως 

ακόμη και αυτή η αυτοαξιολόγηση επαφίεται στην καλή θέληση του διδακτικού 

προσωπικού κάθε σχολείου ενώ ο άλλος αναφέρει πως εφαρμόστηκε πρακτικά η 

διαδικασία διότι τους ζητήθηκε να υποβάλλουν διαδικτυακά μια πλατφόρμα με  την 

περιγραφική αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, τα λεγόμενα των 

εκπαιδευτικών είναι σύμφωνα με τον νόμο 3848/2010, στον οποίο δίνεται έμφαση 

στον τομέα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου, ενώ ακόμη προσδιορίζεται ως 

ιδιαίτερα σημαντικός ο ρόλος της σχολικής μονάδας και της βελτίωσης στον χώρο 

της εκπαίδευσης που παρέχεται και θεωρείται σημαντικός σκοπός της 

αυτοαξιολόγησης με βάση το 37100/Γ1/31‐3‐2010.  
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Παράρτημα 

 

 

  

ΟΝΟΜΑ 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ 

ΔΑΣΚΑΛΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Δ.1 ΓΑΤΣΟΥ ΕΛΛΗ 5ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΤΡΙΑΣ 

Δ.2 ΙΝΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 12ΘΕΣΙΟ 1
Ο
 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 
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ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΙΛΩΤΕΙΑΣ 
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ΤΖΕΝΗ 
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ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 

12ΘΕΣΙΟ 1
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Ερωτηματολόγιο συνέντευξης εκπαιδευτικών 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

-Εκπαιδευτική αξιολόγηση: έννοια και σκοπός 

-Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου: έννοια 

1)Πως ορίζεται για εσάς η έννοια «εκπαιδευτική αξιολόγηση» και τι σας έρχεται στο 

μυαλό με το που ακούτε τον όρο αυτό; 

2)Σύμφωνα με την εμπειρία σας αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε στην εκπαίδευση, 

ποιος ο σκοπός της διαδικασίας της εκπαιδευτικής αξιολόγησης ; 

3)Μπορείτε να ορίσετε την έννοια «εκπαιδευτικό έργο» και όσα αυτό συνεπάγεται;  

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

-Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου 

1)Θεωρείτε ότι η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει άμεση συνύφανση με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου; Ποιες είναι οι σκέψεις σας; 

2)Ποια είναι η άποψή σας σχετικά με την αυτή καθ’ αυτή διαδικασία αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών; Συμφωνείτε με αυτήν ή διαφωνείτε; Επιθυμείτε να εφαρμόζεται; 

Αν όχι, γιατί;  

3)Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο σκοπός της διαδικασίας της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου των δασκάλων και ποια τα οφέλη αυτής της διαδικασίας; 

4)Σύμφωνα με όσα αναφέρατε, μπορείτε να μου αναφέρετε αδυναμίες που 

εμποδίζουν την εφαρμογή ενός συστηματικού τρόπου αξιολόγησης; Υπάρχουν 

δηλαδή κάποιοι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη διαδικασία της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης; 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

-Είδη εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

-Κριτήρια εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

1)Ποιος είναι ο ιδανικότερος τρόπος διεξαγωγής της αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού 

κατά τη γνώμη σας; (Επιχειρηματολογήστε τα λεγόμενά σας) 

2)Ποια κριτήρια θεωρείτε σημαντικά τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη για την 

αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού και του έργου που παράγει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία; Πχ. (σωστή συνεργασία με τους μαθητές του). Αναφέρετε ένα, δύο 

παραδείγματα και αναλύστε τα. 
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3)Θεωρείτε πως οι αξιολογητές πρέπει να έχουν ελεγκτικό χαρακτήρα ή απλά να 

έχουν καθοδηγητικό και μόνο ρόλο; (Επιχειρηματολογήστε τα λεγόμενά σας) 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

-Αντιδράσεις απέναντι στην εκπαιδευτική αξιολόγηση 

-Νομοθετικό πλαίσιο για την εκπαιδευτική αξιολόγηση 

-Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε διεθνές επίπεδο 

1)Κάποιοι εκπαιδευτικοί αντιδρούν στη διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

και εναντιώνονται με αυτή καθ’ αυτή τη διαδικασία. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι 

συμβαίνει αυτό; 

2)Εκτός από τους εκπαιδευτικούς που κατακρίνουν και δυσανασχετούν με τη 

διαδικασία της αξιολόγησης τους και του έργου τους, υπάρχει και ένα ποσοστό που 

υποστηρίζει τη διαδικασία αυτή. Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι τάσσονται υπέρ 

αυτής;  

3)Τα χρόνια που  βρίσκεστε στα σχολεία τι νομοθετικές αλλαγές έχουν γίνει πάνω 

στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και για ποιους λόγους γίνονταν 

αυτές οι αλλαγές; Που αποσκοπούσαν αυτές; 

 

 

 

 


