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 Αν οι Έλληνες υπουργοί Παιδείας έδιναν εξετάσεις στο µάθηµα που 

λέγεται «αξιολόγηση των εκπαιδευτικών», θα είχαν όλοι επιεικώς «µείνει 

µετεξεταστέοι». 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι «έργο άγνωστο» στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού όλες ο προσπάθειες για την εφαρµογή του ξεκινούν 

γρήγορα, αλλά στη συνέχεια αδυνατούν να περπατήσουν.  

Εκπαιδευτικά συστήµατα που δεν παρακολουθούν, δεν καταγράφουν, δη-

λαδή δεν αξιολογούν την πορεία τους και τα αποτελέσµατα αυτής της πορείας, 

αφού προηγουµένως καθορίζουν τους στόχους και τα µέσα επίτευξης τους, δεν 

µπορούν να χαρακτηριστούν καν συστήµατα, δεν έχουν ταυτότητα, στίγµα και 

προσανατολισµό. 

Η σαφής αυτή διατύπωση εµπεριέχει και την αντίληψη µας για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση, δηλαδή το σύνολο εκείνο των οργανωµένων και 

συστηµατικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίµηση και τον 

προσδιορισµό της πορείας των αποτελεσµάτων όλων των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας βιβλίων, προγραµµάτων, µεθόδων υποδοµής 

µαθητών και εκπαιδευτικών. 

Πιστεύουµε ότι σε µία κοινωνία, στην οποία επικρατούν οι προσωπικές 

επιδόσεις και ο ανταγωνισµός και τα στοιχεία αυτά θα είναι ακόµα πιο έντονα 

στον κόσµο που έρχεται - η κατάργηση συστηµάτων αξιολόγησης δεν µπορεί 

να αποτελεί προοδευτική επιλογή - εκτός και αν «...τα παιδιά που µας 

εµπιστεύονται, θέλουµε να τα διαπαιδαγωγήσουµε, για να ζήσουν σε µία υπο-

θετική παιδαγωγική επαρχία και όχι για να δοκιµαστούν µε επιτυχία στον κό-

σµο, για να µάθουν να τον αντιµετωπίζουν κριτικά και ακόµα, ίσως, για να τον 

αλλάξουν». 

Τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα: 

α. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του «σύγχρονου κόσµου»; 

β. Ποια φαίνεται πως θα είναι η εκπαίδευση στον κόσµο που αλλάζει; 
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γ. Ποιες είναι οι ιστορικές καταβολές των συστηµάτων αξιολόγησης; 

     δ. Ποιες είναι οι διεθνείς τάσεις της ασκούµενης σήµερα 

εκπαιδευτικής πολιτικής στα ζητήµατα αξιολόγησης; 

ε. Προσαρµόζονται τα συστήµατα αξιολόγησης στις ραγδαία 

εξελισσόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες; 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Τα συστήµατα αξιολόγησης, όπως ιστορικά αναπτύχθηκαν και 

εφαρµόστηκαν σε διάφορες χώρες, είχαν στόχο να επιτελέσουν συγκεκριµένες 

παιδαγωγικές, κοινωνικοπολιτικές και ιδεολογικές λειτουργίες. 

Παιδαγωγικές µε την έννοια της διάγνωσης διδακτικών καταστάσεων και 

την ανατροφοδότηση των ατόµων που ενέχονται σ' αυτές. Κοινωνικοπολιτικές 

και ιδεολογικές επειδή µε τη συνδροµή συστηµάτων αξιολόγησης αναµένονταν 

από το σχολείο να λειτουργήσει επιλεκτικά, κατανεµητικά και αναπαραγωγικά. 

«...η σχολική επιτυχία ή αποτυχία επιτελούν κοινωνική λειτουργία, ικανοποιούν 

µια ανάγκη, αλλά η πραγµατικότητα είναι περισσότερο πολύπλοκη, αφού η 

ανισότητα, η ιεραρχία στον κοινωνικό καταµερισµό της εργασίας δε 

δηµιουργούνται από το σχολείο. Είναι εγγενή στοιχεία του τρόπου παραγωγής 

και των κοινωνικών σχέσεων και της καπιταλιστικής κοινωνίας». 

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Αποτελεί κοινοτυπία να υπογραµµίσει κανείς το γεγονός ότι 

παρατηρούνται ραγδαία µεταβαλλόµενες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες, ότι 

διαµορφώνεται ένα εντελώς καινούργιο τοπίο. Από τη «βασική κοινότητα», 

περνάµε στην «παγκόσµια κοινωνία», στην «κοινωνία της γνώσης», δηλαδή 

στην κοινωνία εκείνη στην οποία βασικός συντελεστής δε θα είναι το κεφάλαιο, 

οι φυσικοί πόροι, η εργασία, αλλά η Γνώση, η οποία ταυτόχρονα θα είναι και το 

κύριο µέσο ανάπτυξης και του ατόµου και της κοινωνίας.  

Ο 21ος αιώνας θα σφραγιστεί έντονα από καινούργια φαινόµενα, όπως η 

πλανητική αλληλεξάρτηση και η παγκοσµιοποίηση. Όπως σηµειώνει ξένος µε-

λετητής, ο Πήτερ Ντράκερ, στο βιβλίο του «Η µετακαπιταλιστική κοινωνία», υ-

πάρχει κίνδυνος για τη δηµιουργία «µιας ρήξης µεταξύ µιας µειονότητας ικανής 
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να κινείται στο νέο αυτόν κόσµο που διαµορφώνεται ήδη και µιας πλειονότητας 

που θα αισθάνεται να την ξεπερνάνε τα γεγονότα, αδύναµη να επηρεάσει τις 

συλλογικές τύχες, µε κίνδυνο να σηµειωθούν µια δηµοκρατική οπισθοδρόµηση 

και πολλαπλές εξεγέρσεις». 

Σε κείµενο του ΟΟΣΑ, που αναφέρεται στις επερχόµενες 

κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις, τονίζονται τα εξής: «Οι µεταβολές στη σύνθεση 

του εργατικού δυναµικού στα χρόνια που έρχονται, σε συνδυασµό µε την 

αύξουσα παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας, τις περαιτέρω προόδους στον 

τοµέα της τεχνολογίας και την εξάπλωση των νέων, καινοτόµων, µορφών 

οργάνωσης εργασίας, που βασίζονται στα δίκτυα και στην αυξηµένη ποσοτική 

αυτονοµία, θα απαιτήσουν σοβαρές επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, 

προκειµένου να εξασφαλιστούν οι απαιτήσεις των µελλοντικών εργασιών για 

δεξιότητες και προσόντα. Οι θεσµοί, οι δοµές και οι πρακτικές της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης θα αντιµετωπίσουν έτσι τις επόµενες δεκαετίες αρκετές 

ειδικές, µακροπρόθεσµες προκλήσεις». Στην κοινωνία που διαµορφώνεται δε 

θα υπάρχουν «φυσικά» πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα. Εκείνο που θα κρίνει 

την ανάπτυξη µιας επιχείρησης ή µιας χώρας ολόκληρης θα είναι η ικανότητα να 

εκµεταλλεύεται την παγκόσµια διαθέσιµη γνώση και να την καθιστά 

παραγωγική. 

Ο ΝΕΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ 

ΓΝΩΣΗΣ 

Οι παραπάνω κοσµογονικές κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις - τα 

επόµενα τέσσερα χρόνια, σύµφωνα µε έγκυρους αναλυτές των διεθνών 

εξελίξεων, τα 4/5 των εργαζοµένων θα αλλάξουν δουλειά, ενώ στην πορεία της 

επαγγελµατικής τους ζωής ένας εργαζόµενος θα αλλάζει επτά φορές δουλειά - 

επιβάλλουν νέες προσεγγίσεις στην εκπαίδευση, προσδίδουν νέους ρόλους στο 

σχολείο. Με παραδοσιακές προσεγγίσεις δεν µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις 

σηµερινές και αυριανές προκλήσεις. Όσοι συνεχίζουν να λειτουργούν µε πνεύµα 

εθνικής εσωστρέφειας θα µείνουν έξω από τις εξελίξεις, γιατί το εκπαιδευτικό 

σύστηµα που δηµιουργήθηκε µε την εµφάνιση και κατίσχυση του εθνικού 

κράτους και της κλειστής εθνικής οικονοµίας θα είναι αναποτελεσµατικό στην 

αντιµετώπιση των προκλήσεων του νέου κόσµου που ανατέλλει µαζί µε τον 21ο 

αιώνα. ∆εν αρκούν ούτε ευκαιριακές προσαρµογές ούτε εµβοληµατικές λύσεις. 
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Χρειάζεται νέα µατιά, φαντασία, ευελιξία, δηµιουργικότητα, ρήξη µε το 

παρελθόν, συνολική αναδιάρθρωση και αναθεώρηση. 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις που συντελούνται στις µέρες µας θα 

διαµορφώσουν µέσα στις επόµενες δεκαετίες, εντελώς νέες συνθήκες στους 

τρόπους µάθησης και διδασκαλίας. 

Η σχολική εκπαίδευση από εντατική σε εργασία που ήταν θα γίνει 

εντατική σε κεφάλαιο. Το σχολείο από «θεσµός της κοινωνίας», 

µετασχηµατίζεται σε «θεσµό στην κοινωνία». Από «σχολείο των µικρών» 

µετατρέπεται σε «σχολείο και για τους µεγάλους». 

Το σχολείο του µέλλοντος δε θα αποτελεί τον αποκλειστικό διδακτικό 

και µαθησιακό θεσµό, αλλά όλο και περισσότερο θα γίνεται τόπος όπου οι 

ενήλικες θα συνεχίζουν, παράλληλα µε την εργασία τους, να µαθαίνουν. 

Το σχολείο του µέλλοντος θα «απολογείται» στην αγορά και στην 

κοινωνία για τους στόχους του, τη λειτουργία του και τα αποτελέσµατα του. 

Χρέος του σχολείου θα είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας καθολική µόρφωση, 

να είναι ανοιχτό σε όλους, να µεταδίδει στους µαθητές και σπουδαστές τα 

απαραίτητα εφόδια και µέσα για να είναι στην κοινωνία αποδοτικοί, χρήσιµοι 

και απασχολήσιµοι. Απασχολήσιµοι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι στην 

κοινωνία της γνώσης, η γνώση, αν και θα είναι το κλειδί για την απασχόληση, 

θα αποτελεί αναγκαία αλλά όχι και ικανή συνθήκη για την ένταξη των ατόµων 

στο χώρο απασχόλησης. Γι΄ αυτό, το σχολείο θα πρέπει να εφοδιάζει τους 

µαθητές µε λειτουργικές δεξιότητες και ικανότητες: ικανότητα προσαρµογής, 

δηµιουργικότητα, φαντασία, κριτική σκέψη και ευελιξία. 

Τα εφόδια αυτά θα µπορούν να τα αποκτήσουν οι νέοι µε στέρεη γενική 

παιδεία και ευέλικτη εξειδίκευση. Αναλφάβητος στην κοινωνία της γνώσης δε 

θα είναι µόνο εκείνος που δε γνωρίζει γραφή και αριθµητική, αλλά και εκείνος 

που δε γνωρίζει ξένες γλώσσες και δεν κατανοεί βασικές επιστηµονικές 

έννοιες και τη δυναµική της τεχνολογίας. 

Στη µελλοντική κοινωνία της γνώσης το σηµαντικό δε θα είναι οι 

γνώσεις και οι πληροφορίες αυτές καθ' εαυτές, αλλά η µάθηση των τρόπων και 

των µεθόδων απόκτησης τους. ΓΓ αυτό, το σχολείο θα πρέπει να µαθαίνει τους 
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µαθητές πώς να µαθαίνουν, να τους εφοδιάζει µε την ικανότητα να 

εξακολουθούν να µαθαίνουν και να τους παρέχει κίνητρα γι' αυτό. 

Η ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Στις αρχές του 21ου αιώνα η έννοια κλειδί στην εκπαίδευση θα είναι η 

«δια βίου εκπαίδευση», σωστότερα, η «δια βίου µάθηση». Αυτό σηµαίνει 

υπέρβαση της υπάρχουσας σήµερα διάκρισης ανάµεσα στην αρχική και τη 

συνεχιζόµενη εκπαίδευση-κατάρτιση και υιοθέτηση της έννοιας «µορφωτική 

κοινωνία», 

στην οποία όλα µπορούν να αναχθούν σε ευκαιρίες µάθησης και 

ανάπτυξης του ταλέντου που διαθέτει ο καθένας. 

Στη «δια βίου µάθηση» θα πρέπει να είναι στην διάθεση όλων όλες οι 

ευκαιρίες που προσφέρει η κοινωνία. Σε µία έκθεση προς την UNESKO της 

∆ιεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση για τον 21ο αιώνα -της Επιτροπής 

προήδρευε ο Ζακ Ντελόρ - αναφέρονται τέσσερις «πυλώνες» της «δια βίου 

µάθησης» (στην έκθεση γίνεται λόγος για «δια βίου εκπαίδευση»): «να µάθουµε 

να γνωρίζουµε, να µάθουµε να πράττουµε, να µάθουµε να συνυπάρχουµε και 

να µάθουµε να υπάρχουµε.» 

       Να µάθουµε να γνωρίζουµε σηµαίνει να είµαστε σε θέση να 

συνδυάζουµε µια πλατιά γενική καλλιέργεια µε τη δυνατότητα να 

αντιµετωπίζουµε σε βάθος ένα µικρό αριθµό θεµάτων. Να µάθουµε να 

πράττουµε σηµαίνει να µην αρκούµαστε στην απόκτηση τυπικών προσόντων για 

την άσκηση ενός επαγγέλµατος, αλλά γενικότερα να επιδιώκουµε την απόκτηση 

της ικανότητας που θα µας επιτρέψει να ανταποκριθούµε σε διάφορες 

καταστάσεις και να εργασθούµε οµαδικά. Μαθαίνουµε να συνυπάρχουµε 

σηµαίνει ότι αναπτύσσουµε την ικανότητα να κατανοούµε τον άλλο και να 

αντιλαµβανόµαστε τις αλληλεξαρτήσεις. Τέλος, πρέπει να µάθουµε να 

υπάρχουµε για να µπορέσουµε να αναπτύξουµε την προσωπικότητα µας και να 

είµαστε σε θέση να δράσουµε. 

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω θα ασκήσουν µια καταλυτική 

επίδραση στα συστήµατα αξιολόγησης, αφού τα νέα δεδοµένα θα απαιτούν και 

νέες απαντήσεις στα ερωτήµατα, πώς, τι, µε τι, γιατί της αξιολόγησης. Ποια 
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γνώση, π.χ. θα αξιολογούµε στην κοινωνία της γνώσης; Αυτή που απαξιώνεται 

µέσα σε ελάχιστα χρόνια; 

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Με την «έκρηξη της παιδείας» κατά τη δεκαετία του '60 και 

συνακόλουθα την προς τα πάνω µετακίνηση της «ταραγµένης ζώνης» του 

εκπαιδευτικού συστήµατος και τη µετατροπή του πρώτου κύκλου της 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε εξισωτικό σχολείο και του δεύτερου σε 

επιλεκτικό-αναπαραγωγικό, οι σχολικές επιδόσεις αποκτούν ξεχωριστή σηµασία, 

αφού επιδρούν καθοριστικά στο µέλλον των παιδιών. Αυτό είχε σαν 

αποτέλεσµα, µαθητές και γονείς να διεκδικούν το δικαίωµα στη σχολική 

επιτυχία που γίνεται ένα πολύ σοβαρό ζήτηµα, ενώ η σχολική αποτυχία συνιστά 

ένα καθαρά κοινωνικό πρόβληµα. 

Την ίδια περίοδο, αλλά κυρίως κατά τη δεκαετία του 70, τα συστήµατα 

αξιολόγησης των µαθητών αρχίζουν να αµφισβητούνται από την επιστηµονική 

κοινότητα, παρά την προσπάθεια που είχε στο µεταξύ αναληφθεί για τον 

εξορθολογισµό τους. 

Σηµαντικές εργασίες, οι περισσότερες µε τη µορφή ερευνών, θα κάνουν 

την εµφάνιση τους. Μ' αυτές θα αµφισβητηθούν τεκµηριωµένα η 

αντικειµενικότητα, η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, η συγκρισιµότητα και η 

πληροφοριακή - προγνωστική ισχύς των βαθµών. 

Οι παιδαγωγοί θα υπογραµµίσουν ότι µε τον εκπαιδευτικό φορέα 

αυταρχικής εξουσίας διαταράσσεται η παιδαγωγική σχέση, σχέση που οφείλει να 

στηρίζεται στην ενθάρρυνση, την αποδοχή και τη συνεργασία ανάµεσα σε 

µαθητές και δασκάλους. Ακόµη, ότι η αξιολόγηση µετατρέπει τις διαµαθητικές 

σχέσεις σε ανταγωνιστικές, οδηγώντας τους αδύνατους µαθητές στο περιθώριο. 

Οι ψυχολόγοι θα κάνουν λόγο για τυπικά λάθη αξιολόγησης, όπως το 

λογικόλάθος, τα λάθη από την τάση επιείκειας, τα λάθη προβολής, τα λάθη 

γενίκευσης κλπ. Ακόµη, θα υπογραµµίσουν ότι η αξιολόγηση προκαλεί σε 

πολλούς µαθητές άγχος, φοβίες και αρνητική αυτοεκτίµηση , ενώ συχνά µε την 

αξιολόγηση καταστρέφονται τα εσωτερικά κίνητρα µάθησης, αφού η αξιολόγηση 

στηρίζεται αποκλειστικά σε εξωτερικά κίνητρα . 
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Οι κοινωνιολόγοι, µε την σειρά τους, θα αποκαλύψουν την ταξικότητα 

των βαθµών: «σχολική επίδοση ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας», 

«δεν υπάρχουν φυσικές ισότητες µπροστά στη γνώση, υπάρχουν µόνο 

κοινωνικές», «το σχολείο βαθµολογεί τα κοινωνικά προνόµια ως φυσική 

ευφυΐα», «το µέλλον ενός παιδιού εξαρτάται από την κοινωνική του καταγωγή 

και όχι από τις σχολικές επιδόσεις» είναι µερικά από τα σλόγκαν των 

κοινωνιολόγων. Σηµαντικές, τέλος, είναι οι έρευνες που αποδείκνυαν τη 

συνάφεια ανάµεσα στην κοινωνική προέλευση, τη σχολική αποτυχία και την 

εγκατάλειψη του σχολείου. 

Ένα βασικό ζήτηµα που ανέκυψε τα τελευταία 35 χρόνια και συνδέεται 

µε τα συστήµατα αξιολόγησης και ιδιαίτερα µε την κρίσιµη χρονική στιγµή που 

αυτά πρέπει να λειτουργούν επιλεκτικά και κατανεµητικά ήταν το εξής: πόσο 

νωρίς πρέπει να διαχωρίζονται-επιλέγονται οι µαθητές: δηλαδή, οι «καλοί» από 

τους «κακούς» και τους «µέτριους», οι «προικισµένοι» από τους µη 

«προικισµένους». Το κρίσιµο, δηλαδή, ερώτηµα ήταν, σε ποιο επίπεδο της 

εκπαίδευσης θα έπρεπε µε τη βοήθεια των εξεταστικών µηχανισµών να 

φιλτράρεται η παραπέρα πορεία των µαθητών, να ελέγχονται οι µαθητικές ροές 

προς τα «προνοµιούχα ρετιρέ» του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

∆ύο ήταν οι πολιτικές επιλογές: ή ενιαία σχολεία µε βασικό επιχείρηµα 

ότι αυτή η µορφή εξυπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα 

ευκαιριών στην εκπαίδευση ή ελιτίστικες επιλεκτικές δοµές στην 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε το επιχείρηµα ότι αυτό εξυπηρετεί τους ικανούς 

µαθητές, επιτρέποντας τους να διατηρήσουν τις ικανότητες τους σε υψηλό 

επίπεδο. Η πρώτη πολιτική υποστηρίχθηκε από τα εργατικά, 

σοσιαλδηµοκρατικά και εργατικά κόµµατα στην Ευρώπη και η δεύτερη από 

τα συντηρητικά και τα παραδοσιακά φιλελεύθερα. 

Σφοδρή θα είναι η αντίδραση των συντηρητικών ενάντια στην 

«ιδεολογία του εξισωτισµού» που χαρακτήριζε τα ενιαία σχολεία. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι ο καγκελάριος της Γερµανίας Χ. Κολ, της χώρας δηλαδή 

που έκανε τη δεύτερη επιλογή εδραιώνοντας την ταξικότερη εκπαιδευτική δοµή 

στην Ευρώπη, θα χαρακτηρίσει το ενιαίο σχολείο «σχολείο του διαβόλου». 

Στην Αγγλία θα δηµοσιευθούν δύο Μαύροι Βίβλοι µε τίτλους «Ο αγώνας 
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για την εκπαίδευση» και «Η κρίση στην εκπαίδευση» (1969 και 1970 

αντίστοιχα). Στις παραπάνω Μαύρες Βίβλους, πίσω από τις οποίες βρίσκονταν 

οι συντηρητικοί, θα καταγγελθεί η «ιδεολογία» του εξισωτισµού, η οποία 

ενοχοποιείται για την πτώση του επιπέδου της εκπαίδευσης: «∆εν έχουν όλα τα 

είδη εκπαίδευσης: ίση αξία και σηµασία, όπως ισχυρίζονται οι εξισωτιστές, και 

η απαίτηση να δοθεί ισότιµη θέση σε όλα τα είδη εκπαιδευτικών ιδρυµάτων µόνο 

να βλάψει µπορεί.»  

Και κατά τη δεκαετία του '80 στην Αγγλία θα δει το φως της δηµοσιότητας 

και µια σειρά από κρατικές εκθέσεις που ουσιαστικά προετοίµαζαν το έδαφος για 

το νέο θεσµικό πλαίσιο αξιολόγησης µαθητών και εκπαιδευτικών. Ανάµεσα 

τους ξεχωρίζουν αυτή του 1983 µε τίτλο «Ποιότητα διδασκαλίας» και νού 1985 

µε τίτλο «Καλύτερα σχολεία», στις οποίες η έµφαση θα δοθεί στην ταχύρυθµη 

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών προκειµένου να βελτιωθούν στην άσκηση των 

διδακτικών καθηκόντων τους.  Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 70, 

διατυπώνεται η πρόταση να κρίνεται δηµόσια το κάθε σχολείο χωριστά µε το να 

του ζητείται να δηµοσιοποιεί τα αποτελέσµατα του. Αυτό έδινε εξουσία στους 

γονείς που µπορούσαν έτσι να ασκούν έµµεσα έλεγχο στους εκπαιδευτικούς, 

ενώ οι επιθεωρητές επικύρωναν στις εκθέσεις τους την ανάµιξη των γονέων 

στην αξιολόγηση των σχολείων (στο ίδιο). 

Οι προβληµατισµοί για το επίπεδο της εκπαίδευσης και γενικά την 

ποιότητα της δεν περιορίστηκαν µόνο στο, δυτικοευρωπαϊκό χώρο. Στην 

Αµερική θα δηµοσιευθεί το 1983 η γνωστή έκθεση «Ένα Έθνος σε κίνδυνο». 

Πρόκειται για τα συµπεράσµατα µιας εργασίας που έγινε από την «Εθνική 

Επιτροπή για την Ποιότητα στην εκπαίδευση», η οποία, σε συνδυασµό και µε 

την παλαιότερη έκθεση του 1966, όπου βασικό µήνυµα της έκθεσης ήταν ότι το 

σχολείο ανεξάρτητα από την υλικοτεχνική του υποδοµή, παίζει πολύ µικρό ρόλο 

στη µαθησιακή πορεία του µαθητή, αφού αυτή καθορίζεται από την κοινωνική 

του προέλευση , θα προκαλέσει σάλο στην Αµερική, σχεδόν τόσο µεγάλο όσο 

και το σπούτνικ-σοκ. 

Αυτό γιατί από την έκθεση προέκυπτε ένα µήνυµα µετριότητας για τα 

αµερικανικά σχολεία, τεκµηριωµένο µε πλήθος στοιχείων. Επιχειρήθηκε µια 

ερµηνεία αυτών των απογοητευτικών αποτελεσµάτων. Ορισµένοι απέδωσαν τα 

κακά αποτελέσµατα στη φιλελευθεροποίηση του συστήµατος, άλλοι στην 
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ακατάλληλη διδακτική µεθοδολογία και άλλοι που ανήκουν στους νεοµαρξιστές 

κοινωνιολόγους στον κοινωνικό και πολιτικό ρόλο του σχολικού µηχανισµού που 

τον θεωρούν µηχανισµό νοµιµοποίησης και αναπαραγωγής των κοινωνικών 

διαφορών. 

Οι αναλύσεις των αµερικάνων νεοµαρξιστών θα ενισχυθούν και από τη 

δηµοσίευση το 1988 του γνωστού συγγράµµατος «Χαµένες ελπίδες, νεκρά 

όνειρα: το θλιβερό πανόραµα των αστικών σχολείων» µε το οποίο τεκµηριώνεται 

το εξαιρετικά χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης των εθνικών µειονοτήτων στην 

Αµερική. 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ 

Οι παραπάνω εκθέσεις, οι αµφισβητήσεις από τους ερευνητές των 

συστηµάτων αξιολόγησης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ανάµεσα σε 

διάφορες χώρες, η δηµοσίευση συγκριτικών αποτελεσµάτων που αφορούσαν 

στις µαθητικές 

επιδόσεις στα µαθηµατικά, σε συνδυασµό µε την επανάκαµψη σε 

κεντρικές χώρες νεοδεξιών συντηρητικών κοµµάτων και τη στροφή σ' αυτό που 

έχει ονοµαστεί «συντηρητικός καπιταλισµός», θα οδηγήσουν τα 10 τελευταία 

χρόνια σε θεσµικές παρεµβάσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα µε στόχο αυτά να 

γίνουν λειτουργικότερα, αποδοτικότερα και αποτελεσµατικότερα. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση σηµαντικές θα είναι και οι παρεµβάσεις και στα συστήµατα 

αξιολόγησης εκπαιδευτικών και µαθητών.  

Στην εκπαιδευτική πολιτική που θα εξαγγείλει ο πρόεδρος Μπους το 

1991 η αξιολόγηση καλύπτει ένα πολύ σηµαντικό τµήµα. Προβλέπονται εθνικές 

προδιαγραφές για το τι πρέπει να ξέρουν οι µαθητές στα πέντε βασικά 

µαθήµατα, Αγγλικά, Μαθηµατικά, Φυσική, Ιστορία και Γεωγραφία. Η επίτευξη 

των κεντρικά καθορισµένων µαθησιακών στόχων θα διαπιστώνεται µε εθνικά 

τεστς για τους µαθητές ∆' δηµοτικού, Β' γυµνασίου και Γ' λυκείου. Τα 

αποτελέσµατα αυτών των τεστς θα δηµοσιοποιούνται, προκειµένου να 

πληροφορούνται για το επίπεδο της εκπαίδευσης όλοι οι ενδιαφερόµενοι φορείς 

(γονείς, εργοδότες, πολιτικοί). Με τον τρόπο αυτό εισάγεται, έµµεσα, η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφού αυτοί κυρίως θα «ενοχοποιούνται για τα 

κακά µαθησιακά αποτελέσµατα. Προβλέπονται, ακόµη, προεδρικές µνείες για 
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όσους µαθητές θα αριστεύουν στην τρίτη λυκείου και διακρίσεις για όσους θα 

αριστεύσουν στο γυµνάσιο. Στόχος του προέδρου Μπους ήταν να 

κατακτήσουν οι αµερικανοί µαθητές την πρώτη θέση στον κόσµο, να 

µετατρέψει την Αµερική «από Έθνος αµαθών σε έθνος µανθανόντων». 

Παρόµοιες θα είναι οι εξελίξεις και στην Αγγλία. Στην τελευταία οι 

θεσµικές µεταβολές προηγούνται εκείνων στην Αµερική, αφού δροµολογούνται 

και αρχίζουν να εφαρµόζονται ήδη από το 1988 µε το νέο εκπαιδευτικό νόµο. 

Ο νέος νόµος επιβάλλει ένα εθνικό αναλυτικό πρόγραµµα καταργώντας µια 

µακρόχρονη παράδοση αποκέντρωσης. Στο νέο νόµο η αξιολόγηση θεωρείται 

ότι αποτελεί τον σηµαντικότερο παράγοντα για τη βελτίωση των γνώσεων των 

παιδιών. Καθιερώνεται ένα εθνικό σύστηµα αξιολόγησης που στοχεύει στη 

διαπίστωση της επίτευξης των εθνικά σαφώς καθορισµένων µαθησιακών 

στόχων. 

Οι τελευταίοι καθορίζονται µε λεπτοµέρεια αφού αναφέρεται τι πρέπει να 

ξέρει ο µαθητής σε ηλικία 7, 11, 14 και 16 ετών. Γι΄ αυτές τις ηλικίες προβλέπεται 

εξωτερική αξιολόγηση των µαθητών σε εθνικό επίπεδο µε εξετάσεις τόσο στα 

µαθήµατα κορµού (Μαθηµατικά, Αγγλικά, Επιστήµες), όσο και στα βασικά 

µαθήµατα, (Ιστορία, Γεωγραφία, Μουσική κλπ.). 

Τα σχολεία είναι υποχρεωµένα να δηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα των 

εθνικών εξετάσεων έτσι ώστε οι γονείς να πληροφορούνται για τις επιδόσεις 

του σχολείου που φοιτά το παιδί τους, να τις συγκρίνουν µε αντίστοιχες άλλων 

σχολείων και στη συνέχεια να επιλέγουν για το παιδί τους όποιο σχολείο 

επιθυµούν, αφού ο νέος νόµος θεσµοθέτησε την άρση της εντοπιότητας. Το 

σχολείο, αν δεν καταφέρει µε βάση τα αποτελέσµατα του να κρατήσει έναν 

ικανό αριθµό µαθητών, θα κλείνει. 

Τα νέα συστήµατα αξιολόγησης θα δεχθούν έντονη κριτική. Θα γίνει 

λόγος για τεστοµανία, ενώ χιλιάδες συνταγολόγια τεστς θα κάνουν την εµφάνιση 

τους στην αγορά, συνταγολόγια που έκαναν συχνά πλούσιους τους εκδότες, 

αλλά φτωχότερους τους µαθητές. Ιδιαίτερα θα αντιδράσουν οι Άγγλοι 

εκπαιδευτικοί που θεωρούσαν τα σχολεία το «µυστικό κήπο» τους, αφού 

διέθεταν µεγάλη ανεξαρτησία και αυτονοµία, αναφορικά µε µεθόδους και 

επιλογή ύλης. 
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∆ιαφοροποιηµένη είναι η προσέγγιση στο θέµα αξιολόγηση που 

ακολουθείται στο Γαλλικό εκπαιδευτικό σύστηµα, ένα σύστηµα µε µακρά 

παράδοση συγκεντρωτισµού. Για πολλά χρόνια τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης µετά το τέλος του πρώτου γυµνασιακού κύκλου καθόριζαν την 

παραπέρα πορεία του µαθητή στο δεύτερο κύκλο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 

µε δύο βασικές ροές, το θεωρητικό και το τεχνικό-επαγγελµατικό λύκειο. 

Την τελευταία δεκαετία, η πολιτική της επιλογής αντικαθίσταται από την 

πολιτική καταµερισµού και ρύθµισης των εκπαιδευτικών ροών που συνίσταται 

στη διαφοροποίηση αυτών των ροών σε συνάρτηση µε τον κοινωνικό 

καταµερισµό εργασίας. Ο γαλλικός νόµος του 1989 έχει ως βασικούς στόχους 

το δικαίωµα στην µόρφωση και την ανύψωση του µορφωτικού επιπέδου των 

νέων. Στόχος είναι να φτάσει στο απολυτήριο λυκείου το 80% µιας ηλικιακής 

οµάδας. Οι νέες αντιλήψεις, στηριγµένες στο πόρισµα της επιτροπής, θεωρούν 

την αξιολόγηση µία συνεχή διαδικασία, που στοχεύει στη διαπίστωση της 

δυνατότητας εφαρµογής των γνώσεων σε καταστάσεις τελείως διαφορετικές από 

αυτές στις οποίες αποκτήθηκαν. Οι γάλλοι µεταρρυθµιστές έχουν σαν αφετηρία 

την παραδοχή της ποικιλοµορφίας, της ετερογένειας και της 

διαφορετικότητας των µαθητών. Αυτό, βέβαια, αποτελεί µία σύγχρονη 

παιδαγωγική προσέγγιση, αν λάβει κανείς υπόψη του τη συνθετότητα και τον 

πλούτο των πολυπολιτιστικών και πολυγλωσσικών κοινωνιών που 

διαµορφώνονται. Το πρόβληµα της ισότητας-ανισότητας οι Γάλλοι το αντι-

µετωπίζουν µε την προσπάθεια να προσαρµόσουν την εκπαίδευση στη διαφο-

ρετικότητα των µαθητών και να συµβάλλουν έτσι στην εξάντληση των ικανοτή-

των του κάθε µαθητή χωριστά. Και στη Γαλλία, βέβαια, προβλέπεται ο καθορι-

σµός εθνικών στόχων και στη συνέχεια το κάθε σχολείο θα διαµορφώνει τα 

προγράµµατα, του έτσι ώστε να επιτυγχάνονται αυτοί οι στόχοι. 

Αν θελήσουµε να προσεγγίσουµε συγκριτικά τις παραπάνω σύγχρονες 

εξελίξεις αναφορικά µε τα συστήµατα αξιολόγησης, µπορούµε να καταλήξουµε 

στις παρακάτω διαπιστώσεις: 

α) Η αξιολόγηση αποτελεί παράµετρο-κλειδί των σύγχρονων 

εκπαιδευτικών µεταρρυθµίσεων. 

β) Ενίσχυση του συγκεντρωτισµού µε την ανάληψη από το κράτος των 
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βασικών λειτουργιών των συστηµάτων αξιολόγησης των µαθητών καθώς και τη 

θεσµοθέτηση εθνικών επιτροπών αξιολόγησης. 

γ) Μεταφορά προς τα πάνω των επιλεκτικών µηχανισµών, αλλά και 

ενίσχυσης των ενδιάµεσων εξετάσεων, που έχουν στόχο τη διαµόρφωση της 

ατοµικής 

πορείας του κάθε µαθητή µέσα στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 

δ) ∆ηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων κάθε σχολείου. 

ε) Θεσµική εµπλοκή των γονέων στις εκπαιδευτικές διαδικασίες, 

ιδιαίτερα σε εκείνες της αξιολόγησης. 

στ) ∆ιαµόρφωση συστηµάτων αξιολόγησης µε θ}τόχο τη διαπίστωση της 

επίτευξης των κεντρικά καθορισµένων στόχων εκπαιδευτικής πολιτικής. 

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ 

Για να µπορέσει κανείς να κατανοήσει και να ερµηνεύσει τις µεταβολές 

που παρουσιάστηκαν παραπάνω θα πρέπει να τις προσεγγίσει ως αναπόσπαστο 

µέρος των γενικότερων, όχι µόνο εκπαιδευτικών αλλά πολιτικών, ιδεολογικών 

και κοινωνικοοικονοµικών µεταβολών. Μην ξεχνάµε ότι το σχολείο είναι 

χώρος αντανάκλασης των κοινωνικών και πολιτικών συγκρούσεων, ότι οι 

µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση είναι το αποτέλεσµα κοινωνικών και 

πολιτικών αγώνων, ότι οι εκπαιδευτικές επιλογές είναι πολιτικές επιλογές. Στις 

χώρες που αναφερθήκαµε επικράτησαν συγκεκριµένες κοινωνικές και πολιτικές 

δυνάµεις που υιοθετούν την οικονοµία της ελεύθερης αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό 

κυρίαρχη είναι η αντίληψη για την οικονοµική αποτελεσµατικότητα του 

σχολείου µε βασικές αξίες την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την 

αποτελεσµατικότητα. Τα νέα συστήµατα αξιολόγησης υπαγορεύονται από την 

αρχή της οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, επειδή θα πρέπει να ικανοποιηθούν 

οι ανάγκες του νέου κοινωνικού καταµερισµού εργασίας (διαφοροποιηµένο και 

ιεραρχηµένο εργατικό δυναµικό). 

Με τα νέα συστήµατα αξιολόγησης ενισχύεται το σχολείο ως µηχανισµός 

κοινωνικού ελέγχου του κράτους κυρίως µέσα από την ενίσχυση των 

εξωτερικών µορφών αξιολόγησης (κρατικά τεστς). 
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Η εκπαίδευση προσαρµόζεται φτάνοντας στα όρια της υποταγής στις 

δυνάµεις της αγοράς. Κλασικό παράδειγµα της «όσµωσης» εκπαίδευσης και 

αγοράς είναι η συγχώνευση στην Αγγλία από τους συντηρητικούς των 

Υπουργείων Παιδείας και Εργασίας (η συγχώνευση αυτή διατηρείται και από 

την κυβέρνηση των εργατικών), ενώ η λέξη-κλειδί στην ασκούµενη και 

σήµερα εκπαιδευτική πολιτική των εργατικών είναι η λέξη απασχολησιµότητα. 

Η εκπαίδευση καλείται να συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας µιας χώρας σ' ένα διεθνές πολυπολικό 

ανταγωνιστικό σύστηµα. Οι ρυθµοί προσαρµογής αποκτούν στις υπό ανάπτυξη 

χώρες µεγάλη ένταση προκειµένου να ενταχθούν στους υπερεθνικούς 

κοινωνικοοικονοµικούς θεσµούς (ΟΝΕ). 

ΕΜΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

Στην χώρα µας τα συστήµατα αξιολόγησης, συστήµατα που ουσιαστικά 

θα περιορισθούν στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών και µαθητών και θα 

αγνοήσουν όλους τους άλλους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 

έχουν τη δική τους ιστορία, ιστορία που συνδέεται µε τη Σισύφειο πορεία της 

ελληνικής εκπαίδευσης. Για πολλές δεκαετίες οι έλληνες εκπαιδευτικοί, κυρίως 

οι δάσκαλοι, θα υποστούν όλες τις συνέπειες από τη λειτουργία του αυταρχικού 

θεσµού του επιθεωρητή, που ήταν ο φορέας ελέγχου όχι µόνο της διδακτικής και 

εκπαιδευτικής τους επάρκειας αλλά και της ιδεολογικοπολιτικής και κοινωνικής 

τους συµπεριφοράς µέσα και έξω από το σχολείο. Π' αυτό στη χώρα µας η 

αξιολόγηση έχει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο, αφού συνδέθηκε µε αυστηρούς 

εξεταστικούς µηχανισµούς, αποκλεισµούς, ιδεολογικούς πειθαναγκασµούς και 

χειραγωγήσεις, σ' ένα σχολείο των βαθµών και όχι των µαθητών, σ' ένα 

σχολείο των αρεστών της εξουσίας και όχι των εραστών της γνώσης, σ' ένα 

σχολείο της υποταγής και όχι της ανάτασης, µε ελάχιστα πετάγµατα και πολλές 

καθιζήσεις. 

Μετά το 1974, όµως, τι κάναµε; Αποτινάξαµε το βαρύ ιστορικό φορτίο 

και αυτό ήταν µία δικαιολογηµένη αντίδραση, όµως αφήσαµε ουσιαστικά το 

εκπαιδευτικό µας σύστηµα χωρίς τη δυνατότητα να αποτιµήσει επιστηµονικά 

αυτό που κάνει, να παρακολουθήσει το διεθνή βηµατισµό, να προσαρµοστεί στα 

νέα δεδοµένα, να εφαρµόσει τη µεταρρύθµιση «γερασµένο νεογέννητο» του 

1976, να εξευρωπαϊσθεί, σε µία εποχή που η ανάγκη εκσυγχρονισµού ήταν η 
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εθνική αιχµή του δόρατος. 

Θεσµοθετήσαµε το 1982 ένα εκπαιδευτικό θεσµό, το σχολικό 

σύµβουλο, και µε ευθύνη όλων, της πολιτείας πρώτης, τον άφησαν να χρεοκο-

πήσει, γιατί µοίραζε συνταγές µε δικαίωµα χρήσης, γιατί πριν από ακριβώς 10 

χρόνια, η πολιτεία δεν τόλµησε να πάρει κρίσιµες πολιτικές αποφάσεις, υιοθε-

τώντας τα πορίσµατα και τις προτάσεις της Επιτροπής, και παρεµβαίνοντας 

διορθωτικά στο θεσµό να τον σώσει από βέβαιο θάνατο. 

Ευθύνες έχουν βέβαια και οι κοινωνικές οµάδες γιατί συχνά έµεναν στη 

στείρα άρνηση. π.χ. ότι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια που έγινε στο σύστηµα 

αξιολόγησης των µαθητών στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνάντησε τη 

σφοδρή αντίδραση των γονέων: «θα παλέψουµε για την επιστροφή των βαθµών 

στο σχολείο», θα δηλώσει το 1985 η πρόεδρος της ΑΣΓΜΕ, ενώ «από τα 

αριστερά», µε αναχρονιστικό ανάγνωσµα το γνωστό βιβλίο του Βεκ για την 

αξιολόγηση, θα δηλωθεί ότι η κατάργηση της βαθµολογίας στο δηµοτικό 

σχολείο είναι µέτρο υποβάθµισης. 

Έχουµε τη γνώµη ότι η µακρόχρονη απουσία αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών διαµόρφωσε µία νέα παράδοση, που σήµερα αποτελεί 

ανασταλτικό παράγοντα για οποιαδήποτε ανακαινιστική παρέµβαση. 

∆ιατυπώνουµε την εικασία ότι εκείνοι που σήµερα είναι πιο ανεκτικοί στην 

επιστροφή σε ένα ορθολογικό σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι 

περισσότερο οι παλιότεροι δηλαδή, εκείνοι που βίωσαν τον επιθεωρητισµό και 

λιγότερο ως καθόλου ανεκτικοί εκείνοι που έµαθαν για τους επιθεωρητές από τα 

βιβλία της ελληνικής ιστορίας εκπαίδευσης. 

Ας µη  σπεύσουµε να χαρακτηρίσουµε τους πρώτους συντηρητικούς και 

τους δεύτερους προοδευτικούς, γιατί πρέπει να πούµε ότι εκεί που δεν υφίσταται 

κανενός είδους αξιολόγηση, σε τελική ανάλυση, ευνοούνται οι κοινωνικά 

ευνοηµένοι και αδικούνται οι κοινωνικά αδικηµένοι µαθητές, ευνοούνται οι µη 

συνεπείς και αδιάφοροι εκπαιδευτικοί, ενώ όλο το εκπαιδευτικό σύστηµα σύρεται 

προς τα κάτω. Ένας εξαίρετος σχολικός σύµβουλος µε ριζοσπαστικές 

αντιλήψεις και τη δική του ιστορία ενάντια στο θεσµό του επιθεωρητή έγραφε 

πριν από λίγα χρόνια το εξής: «Μέµφοµαι την πολιτεία γιατί 6 χρόνια που είµαι 

σύµβουλος δε µου επέτρεψε να πω ένα µπράβο στον καλό εκπαιδευτικό». 
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 Τι κάνει όµως η πολιτεία; Έρχεται να θεσµοθετήσει µορφές αξιολόγησης, 

µε φορείς όπως το ΣΜΑ, που ούτε εχέγγυα για σύγχρονη αξιολόγηση παρέχει και 

τη χαριστική βολή στο θεσµό του σχολικού συµβούλου θα δώσει 

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι «έργο άγνωστο» στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα, αφού όλες ο προσπάθειες για την εφαρµογή του ξεκινούν 

γρήγορα, αλλά στη συνέχεια αδυνατούν να περπατήσουν. 

 

 

Εν έτη 2007, λοιπόν, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η µοναδική χώρα στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχει καθιερώσει ακόµα σύστηµα αξιολόγησης. Χωρίς 

σύστηµα αξιολόγησης παρέµενε µέχρι πρόσφατα και η ∆ανία, η οποία όµως 

ίδρυσε Ινστιτούτο Αξιολόγησης το 1999, αλλά ακόµη βρίσκεται στην αρχή της 

υλοποίησης. 

 

Στη χώρα µας έγιναν κατά καιρούς πολλές προσπάθειες αξιολόγησης, όλες όµως 

σκάλωναν ένα βήµα πριν από την υλοποίησή τους. Τελευταία προσπάθεια έγινε 

το 1997, επί υπουργίας Γ. Αρσένη, στο πλαίσιο των νόµων της εκπαιδευτικής 

µεταρρύθµισης του 1997. Το σύστηµα που προέβλεπε την ίδρυση Σώµατος 

Μόνιµων Αξιολογητών (ΣΜΑ) ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στους 

εκπαιδευτικούς, έφτασε µέχρι το τελευταίο στάδιο σχεδιασµού του, αλλά δεν 

εφαρµόστηκε ποτέ. 

 

Με την ανάληψη του Π. Ευθυµίου στο υπουργείο Παιδείας, οι σχετικές ρυθµίσεις 

του Γ. Αρσένη πάγωσαν. Ο νέος υπουργός προχώρησε στο σχεδιασµό νέου 

συστήµατος αξιολόγησης, ανατρέποντας εξ ολοκλήρου αυτό του προκατόχου του. 

 

Από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µακρά παράδοση στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου έχουν οι Αγγλία, Ιρλανδία, Αυστρία, Γερµανία, Βέλγιο και 

Γαλλία. Η αξιολόγηση στις χώρες αυτές είναι εξωτερική, γίνεται δηλαδή από 

επιθεωρητές. 

 

Οι χώρες που απέκτησαν στη δεκαετία του 1990 σύστηµα αξιολόγησης µε πιο 

σύγχρονο προσανατολισµό είναι η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, ενώ σε 
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αλλαγές των συστηµάτων αξιολόγησης προσανατολίζονται ήδη η Γαλλία, η 

Γερµανία, το Βέλγιο, η Αυστρία και η Ολλανδία. 

 

Στην Ελλάδα, οι νέες ρυθµίσεις για το θέµα του Π. Ευθυµίου, είχαν περάσει από 

τη Βουλή στο Νόµο 2986 από το Φεβρουάριο του 2002, ενώ έτοιµη είναι και η 

υπουργική απόφαση που περιγράφει το πλαίσιο της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών. 

 

Το στοιχείο που διαφοροποιεί το νέο σύστηµα εντελώς από του Γ. Αρσένη είναι 

ότι η αξιολόγηση θα έχει προαιρετικό χαρακτήρα. Επίσης, το νέο σύστηµα δεν θα 

είναι ελεγκτικό για τον αξιολογούµενο, αλλά σχεδιάστηκε µε βάση την αναγκαία 

παιδαγωγική διάσταση.  

 

Σύµφωνα µε αυτό το σύστηµα αξιολόγησης λοιπόν, τέσσερις ήταν οι κατηγορίες 

των εκπαιδευτικών που θα αξιολογούνταν. 

 

1. Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί. 

 

2. Οι εκπαιδευτικοί που πρόκειται να κριθούν για κάλυψη θέσεων στελεχών 

εκπαίδευσης.  

 

3. Τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

 

4. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να αξιολογηθούν και όποια άλλη περίπτωση 

κριθεί αναγκαία. 

 

Κάθε πότε θα γίνεται η αξιολόγηση. 

 

* Οι νεοδιοριζόµενοι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται µέσα σε διάστηµα 2 ετών 

από το διορισµό τους, προκειµένου να µονιµοποιηθούν.  

 

* Οι εκπαιδευτικοί που έχουν µέχρι 24 έτη υπηρεσίας κάθε 3 χρόνια. 

 

* Οι εκπαιδευτικοί που έχουν από 15 µέχρι 26 έτη υπηρεσίας κάθε 4 χρόνια.  
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* Τα στελέχη της εκπαίδευσης ανά διετία.  

 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών θα περνάει από δύο στάδια.  

 

1ο στάδιο. Από το σχολικό σύµβουλο. 

 

2ο στάδιο. Από το διευθυντή της σχολικής µονάδας.  

 

Ο σχολικός σύµβουλος θα έχει ουσιαστικά το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αφού αυτός θα κρίνει την παιδαγωγική και 

διδακτική τους επάρκεια. Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας θα αξιολογεί τον 

εκπαιδευτικό σε σχέση µε τη συνέπεια στην άσκηση των καθηκόντων του.  

 

* Πρώτο στάδιο: Ο σχολικός σύµβουλος, προκειµένου να συντάξει την έκθεσή 

του, θα λαµβάνει υπόψη: α) την επιστηµονική συγκρότηση και δραστηριότητα 

του αξιολογούµενου, η οποία περιλαµβάνει σπουδές, επιµόρφωση, συγγραφικό 

έργο και β) τη διδακτική ικανότητα και δραστηριότητα του αξιολογούµενου. 

 

Ποια στοιχεία θα διερευνά ο σχολικός σύµβουλος προκειµένου να κρίνει την 

παιδαγωγική επάρκεια του εκπαιδευτικού. 

 

1. Σχεδιασµός και δόµηση της διδασκαλίας. 

 

2. Ευελιξία στη διδακτική πράξη (διδακτικές µέθοδοι, διαµόρφωση διδακτικού 

υλικού). 

 

3. Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των µέσων διδασκαλίας.  

 

4. Υιοθέτηση καινοτοµιών (πιλοτικά προγράµµατα). 

 

5. Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργασιών που στοχεύουν 

στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.  

 

6. Ενεργοποίηση του µαθητή στην παιδαγωγική επικοινωνία, διάλογος και 

επικοινωνία µαθητών - εκπαιδευτικού. 
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7. Παιδαγωγικό κλίµα της τάξης.  

 

8. Μέθοδοι αξιολόγησης των µαθητών. 

 

* ∆εύτερο στάδιο: Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας, προκειµένου να συντάξει 

την έκθεσή του, θα λαµβάνει υπόψη τα εξής στοιχεία: 

 

1. Την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στο παιδαγωγικό - επαγγελµατικό έργο. 

 

2. Την ανάληψη πρωτοβουλιών (σχεδιασµός και οργάνωση δραστηριοτήτων µέσα 

και έξω από την τάξη).  

 

3. Την παιδαγωγική συµπεριφορά του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τους µαθητές. 

 

4. Τη συνεργασία που έχει µε τους συναδέλφους του, τους µαθητές και τους 

γονείς.  

 

Ο σχολικός σύµβουλος, που θα είναι ο βασικός αξιολογητής του εκπαιδευτικού, 

προκειµένου να διαµορφώσει αντικειµενικές κρίσεις για τον αξιολογούµενο 

εκπαιδευτικό θα πρέπει, σύµφωνα µε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης, να 

κάνει τουλάχιστον τρεις επισκέψεις στη διάρκεια µαθηµάτων ή άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη εικόνα για να συντάξει την 

έκθεσή του και να βαθµολογήσει τον εκπαιδευτικό.  

 

Ο σχολικός σύµβουλος, πριν επισκεφθεί το σχολείο που διδάσκει ο προς 

αξιολόγηση εκπαιδευτικός, θα πρέπει να έχει ενηµερώσει το διευθυντή του 

σχολείου, τον ίδιο τον εκπαιδευτικό για το σκοπό της επίσκεψής του και να 

ορίσουν από κοινού το χρόνο που αυτή θα πραγµατοποιηθεί. 

 

 

 

Παρακάτω παραθέτουµε το νόµο του κ. Αρσένη για την αξιολόγηση. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ  

ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

 

"Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών" 

(Υπουργική απόφαση ∆2/1938) 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1.Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ.4, περίπτωση ια΄ του Ν.2525/1997 (ΦΕΚ 

188Α΄).  

2.Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.2 , περίπτωση α΄ του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 

38Α΄).  

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 

δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισµού.  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

 

Άρθρο  1 

Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης. 

1. Με τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης νοείται η 

συνεχής διαδικασία αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και 

του βαθµού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της.  

2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και 

ποιοτική αναβάθµιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της 

διδακτικής πρακτικής µέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η 
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επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος, η άµβλυνση των 

ανισοτήτων λειτουργίας µεταξύ των διαφόρων σχολικών µονάδων, η µείωση της 

γραφειοκρατικής διαδικασίας , η ταχύτερη µετάδοση των πληροφοριών, η 

αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων, η επισήµανση των 

αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος, η αποτίµηση των προσπαθειών και η 

κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη 

βελτιστοποίηση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.  

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς µία διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 

χαρακτήρα αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή 

αναβάθµιση της ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών 

παραγόντων. Έχει ως κύριο στόχο τη διασφάλιση σε όλους τους µαθητές της 

πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της δυνατότητας έγκαιρης και 

ισότιµης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την ισότητα 

ευκαιριών πρόσβασης. Στο πλαίσιο αυτό συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό της 

εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδοµένου ότι η πρόσβαση στη γνώση 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.  

3.Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου γίνεται σε όλες τις 

εκπαιδευτικές µονάδες και τις διοικητικές υπηρεσίες της πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  

4.Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι:  

• α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστηµονική τους 

συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ευστοχία,  

• β) ο σχηµατισµός θεµελιωµένης εικόνας για την απόδοση στο έργο 

τους.  

• γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο µαθητή µε την 

αξιοποίηση των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,  

• δ) η επισήµανση των αδυναµιών τους στην προσφορά του διδακτικού 

τους έργου και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών,  

• ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου 

τους και η παροχή κινήτρων σε όσους επιθυµούν να εξελιχθούν και να 

υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και  
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• στ) η διαπίστωση των αναγκών επιµόρφωσής τους και ο 

προσδιορισµός του περιεχοµένου της επιµόρφωσης αυτής.  

 

 

Άρθρο 2 

Όργανα αξιολόγησης - καθήκοντα αυτών. 

1.Στο τέλος κάθε σχολικού έτους συντάσσεται έκθεση αυτοαξιολόγησης 

της Σχολικής Μονάδας , από πενταµελή επιτροπή που ορίζεται από το σύλλογο 

διδασκόντων και υποβάλλεται στο διευθυντή της. Με την ως άνω έκθεση 

αξιολογείται το εκπαιδευτικό έργο και επισηµαίνονται ενδεχόµενα προβλήµατα 

και δυσλειτουργίες.  

2.Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας συντάσσει αξιολογική έκθεση για 

τη σχολική µονάδα την οποία διευθύνει και για τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

του µονάδας. Η αξιολογική έκθεση του διευθυντή της σχολικής µονάδας για τους 

εκπαιδευτικούς αυτής αναφέρεται:  

• α) στην υπηρεσιακή συνέπεια , την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, δηλαδή  

o i) την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους,  

o ii) την εκτέλεση των εργασιών που τους αναθέτουν ο σύλλογος των 

διδασκόντων και ο διευθυντής της σχολικής µονάδας και  

o iii) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση των σχολικών 

εκδηλώσεων, πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε 

το περιβάλλον, την υγεία και άλλα θέµατα της σχολικής ζωής.  

• β) στη συνεργασία και επικοινωνία µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και 

γονείς, δηλαδή  

o i) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του για τη 

συλλογική αντιµετώπιση ειδικών διδακτικών προβληµάτων και άλλων 
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προβληµάτων της σχολικής ζωής, για την κατανοµή του προγράµµατος και των 

καθηκόντων, για τη διατύπωση θεµάτων γραπτών εξετάσεων , για την οργάνωση 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων ,  

o ii) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους µαθητές του για την 

οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων , για τη διευθέτηση 

προβληµάτων της µαθητικής κοινότητας και την αντιµετώπιση ατοµικών 

προβληµάτων των µαθητών  

o iii) στη συνεργασία του εκπαιδευτικού µε τους γονείς και κηδεµόνες 

των µαθητών του για την παροχή υπεύθυνης ενηµέρωσής τους και την από κοινού 

αντιµετώπιση ειδικών προβληµάτων των µαθητών.  

3.Ο προϊστάµενος του γραφείου εκπαίδευσης συντάσσει αξιολογική 

έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς του, 

για τους διευθυντές τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί µε 

οποιονδήποτε τρόπο στο γραφείο εκπαίδευσης. Η αξιολογική έκθεση του 

προϊσταµένου του γραφείου εκπαίδευσης για κάθε διευθυντή σχολικής µονάδας 

της αρµοδιότητάς του αναφέρεται:  

 

i) στην υπηρεσιακή συνέπεια , την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών από το διευθυντή, δηλαδή : 

 

αα) την οργανωτική και καθοδηγητική του ικανότητα ,  

ββ) την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών του,  

γγ) την εφαρµογή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και την εκτέλεση των εργασιών 

που του αναθέτουν ο σύλλογος των διδασκόντων και ο προϊστάµενος του 

γραφείου εκπαίδευσης και  

δδ) την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την οργάνωση σχολικών εκδηλώσεων και 

πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σχετικών µε το περιβάλλον, 

την υγεία και άλλα θέµατα της σχολικής ζωής και  

 

ii) στη συνεργασία και επικοινωνία µε τους εκπαιδευτικούς , µαθητές και γονείς , 
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δηλαδή:  

 

αα) στη συνεργασία του διευθυντή µε τους συναδέλφους του για τη συλλογική 

αντιµετώπιση ειδικών διδακτικών προβληµάτων ή άλλων προβληµάτων της 

σχολικής ζωής , για την κατανοµή του προγράµµατος και των καθηκόντων, για τη 

διατύπωση θεµάτων γραπτών εξετάσεων και για την οργάνωση εκδηλώσεων και 

δραστηριοτήτων,  

ββ) στη συνεργασία του διευθυντή µε τους µαθητές του σχολείου για την 

οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, για τη διευθέτηση 

προβληµάτων της µαθητικής κοινότητας και την αντιµετώπιση ατοµικών 

προβληµάτων των µαθητών και  

γγ) στη συνεργασία του διευθυντή µε τους γονείς και κηδεµόνες των µαθητών για 

την παροχή υπεύθυνης ενηµέρωσής τους και για την από κοινού αντιµετώπιση 

ειδικών προβληµάτων των µαθητών.  

Η αξιολογική έκθεση του προϊσταµένου του γραφείου εκπαίδευσης για 

τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν µε οποιονδήποτε τρόπο στο γραφείο 

εκπαίδευσης αναφέρεται :  

• α) στην υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ικανότητα 

στην άσκηση του έργου που τους έχει ανατεθεί , δηλαδή την οργανωτική 

ικανότητα, την υπεύθυνη άσκηση των καθηκόντων τους , την εκπλήρωση των 

υποχρεώσεών τους, την εφαρµογή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και την επιτυχή 

διαχείριση, και έγκαιρη διεκπεραίωση των θεµάτων που τους αναθέτει ο 

προϊστάµενος του γραφείου και  

• β) στη συνεργασία µε τους συναδέλφους τους, τους άλλους 

εκπαιδευτικούς και τους πολίτες , θέµατα των οποίων διαχειρίζονται.  

4.Ο προϊστάµενος της διεύθυνσης εκπαίδευσης συντάσσει αξιολογική 

έκθεση για τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών µονάδων της αρµοδιότητάς του, 

για τους διευθυντές των σχολικών µονάδων αυτών, για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό που υπηρετεί µε οποιονδήποτε τρόπο στη διεύθυνση εκπαίδευσης, 

καθώς και για τους προϊσταµένους των γραφείων εκπαίδευσης και των γραφείων 

φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης της αρµοδιότητάς του. 

Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους διευθυντές των σχολικών µονάδων και για το 
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εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στη διεύθυνση αναφέρονται στα στοιχεία 

αξιολόγησης της προηγούµενης παραγράφου.  

Οι εκθέσεις αξιολόγησης για τους προϊσταµένους των γραφείων 

εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης 

αναφέρονται :  

 

α) στην οργανωτική και καθοδηγητική τους ικανότητα και την εφαρµογή της 

εκπαιδευτικής νοµοθεσίας,  

β) στην υπηρεσιακή τους συνέπεια, την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών,  

γ) στη συνεργασία τους µε τους διευθυντές των σχολείων της αρµοδιότητάς τους,  

δ) στην επικοινωνία και συνεργασία τους µε άλλους φορείς της εκπαιδευτικής 

κοινότητας και  

ε) στην αποτελεσµατικότητά τους κατά την αντιµετώπιση προβληµάτων.  

5. α) 0 Σχολικός Σύµβουλος υποστηρίζει το επιστηµονικό και 

εκπαιδευτικό έργο των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης του και συντάσσει 

αξιολογική έκθεση για θέµατα που αφορούν στην επιστηµονική και διδακτική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών.  

β) Η αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού από το Σχολικό Σύµβουλο 

διαµορφώνεται σταδιακά µε τη συνεχή επικοινωνία τους στη διάρκεια του 

σχολικού έτους:  

i. στα ενηµερωτικά σεµινάρια και τις άλλες επιµορφωτικές συναντήσεις, 

που διοργανώνονται από το Σχολικό Σύµβουλο,  

ii. κατά τη συνεργασία τους για αναζήτηση λύσεων σε επιστηµονικά, 

παιδαγωγικά και διδακτικά θέµατα,  

iii. κατά τις επισκέψεις του Σχολικού Συµβούλου στο σχολείο και στην 

αίθουσα διδασκαλίας.  

γ) Για τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης του έργου του εκπαιδευτικού ο 

Σχολικός Σύµβουλος  
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1. λαµβάνει υπόψη του αα)την ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευτικού 

σε όλες τις περιπτώσεις της παραπάνω συνεργασίας τους και ββ) τα συγκεκριµένα 

στοιχεία που προέκυψαν από την παρακολούθηση δύο τουλάχιστον διδασκαλιών 

του εκπαιδευτικού, σε διαφορετικές ηµέρες και πάντοτε ύστερα από σχετική 

προσυνεννόηση, και  

2. αξιολογεί αα) την επιστηµονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, δηλαδή 

την απαραίτητη για το έργο του επιστηµονική συγκρότηση, την κατοχή της 

διδακτέας ύλης, την ενηµέρωσή του στις νεότερες εξελίξεις της επιστήµης του σε 

συνδυασµό µε το βαθµό προσφοράς σύγχρονων επιστηµονικών γνώσεων στο 

σχολείο, την επιστηµονική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του, όπως η ενεργός 

συµµετοχή σε σεµινάρια και οι κρίσεις και προτάσεις του για τη βελτίωση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ββ) την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα, 

δηλαδή τον προγραµµατισµό του διδακτικού του έργου και το σχεδιασµό των 

επιµέρους ενοτήτων του, την ορθή χρήση κατάλληλης κατά περίπτωση µεθόδου 

και εποπτικών µέσων διδασκαλίας, την εξασφάλιση του ενδιαφέροντος και της 

συµµετοχής όλων των µαθητών στη διδασκαλία, τον έλεγχο της αφοµοίωσης των 

διδαχθέντων, την ικανότητα αξιολόγησης της επίδοσης των µαθητών, τη 

δηµιουργία του απαραίτητου παιδαγωγικού κλίµατος µε τους µαθητές και την 

υποβοήθησή τους για οµαλή και δηµιουργική προσαρµογή στη σχολική εργασία 

και ζωή.  

δ) Ο Σχολικός Σύµβουλος συντάσσει αξιολογική έκθεση και για τους 

διευθυντές των σχολικών µονάδων της ειδικότητάς του, που ανήκουν στην 

περιοχή ευθύνης του, εκτιµώντας τα αξιολογικά στοιχεία που αναφέρονται και 

στους εκπαιδευτικούς.  

6.Όπου στις διατάξεις της παρούσας αναφέρονται διευθυντές σχολικών 

µονάδων νοούνται και οι διευθυντές σχολικών εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) 

και όπου αναφέρονται προϊστάµενοι γραφείων νοούνται και οι προϊστάµενοι των 

γραφείων φυσικής αγωγής και τεχνικής επαγγελµατικής εκπαίδευσης.  

7.Στα νηπιαγωγεία και τα δηµοτικά σχολεία, στα οποία δεν τοποθετούνται 

διευθυντές, οι εκθέσεις αξιολόγησης της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 

συντάσσονται από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης ή του Γραφείου 

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.  
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Άρθρο 3 

Αξιολόγηση από το Σώµα Μονίµων Αξιολογηrών των Σχολικών Μονάδων, 

Στελεχών εκπαίδευσης και Εκπαιδευτικών. 

1.Τον Αύγουστο κάθε σχολικού έτους η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών 

Μονάδων (Ε.Α.Σ.Μ.) συγκροτεί τριµελείς επιτροπές για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.  

2.Έργο της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης είναι:  

i. η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολικής µονάδας και η 

σύνταξη αξιολογικής έκθεσης,  

ii. η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης για το εκπαιδευτικό έργο του συνόλου 

των σχολικών µονάδων της διεύθυνσης εκπαίδευσης,  

iii. η αξιολόγηση των Σχολικών Συµβούλων, των Προϊσταµένων 

∆ιευθύνσεων και Γραφείων Εκπαίδευσης και των ∆ιευθυντών των σχολικών 

µονάδων, καθώς και εκπαιδευτικών της αντίστοιχης ειδικότητας, µετά από 

ένστασή τους ή στις περιπτώσεις που ρητά ορίζονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 4 της παρούσας.  

3 α) Για την αξιολόγηση της σχολικής µονάδας οι Τριµελείς Επιτροπές 

έρχονται σε άµεση επαφή µε το ∆ιευθυντή του Σχολείου, τους µαθητές, το 

διοικητικό προσωπικό, το Σύλλογο ∆ιδασκόντων, το Σύλλογο Γονέων και 

Κηδεµόνων, την οικεία Σχολική Επιτροπή και τη ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας 

για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά µε τη διαχείριση 

των οικονοµικών πόρων του σχολείου, την Υλικοτεχνική υποδοµή του σχολείου 

και την ποιότητα του εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.  

β) Η αξιολόγηση διεξάγεται επιτοπίως σε κάθε Σχολική Μονάδα από τους 

Αξιολογητές, χωρίς τη µεσολάβηση οποιουδήποτε άλλου σχολικού παράγοντα ή 

φορέα, βάσει των γενικών κατευθύνσεων που τίθενται από την Ε.Α.Σ.Μ.. Για το 

σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται, µεταξύ άλλων, δείκτες αξιολόγησης και µέτρησης 

του εκπαιδευτικού έργου που καταρτίζονται από την Ε.Α.Σ.Μ., οι οποίοι µπορούν 

να εφαρµόζονται ανάλογα µε την φύση και τις συνθήκες λειτουργίας της 

αξιολογούµενης εκπαιδευτικής µονάδας από τους αρµόδιους αξιολογητές. Αυτοί 

έχουν σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη της διεξαγωγής της 
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διαδικασίας της αξιολόγησης και της ακριβούς συµπλήρωσης των 

ερωτηµατολογίων.  

γ) Με το πέρας της διαδικασίας της αξιολόγησης, οι Τριµελείς Επιτροπές 

συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης και τις υποβάλλουν στην Ε.Α.Σ.Μ.  

Άρθρo 4 

Χρόνος, περιεχόµενο και τύπος της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και 

εκπαιδευτικών από το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών. 

1.Εκθέσεις αξιολόγησης από το Σώµα Μονίµων Αξιολογητών για τους 

εκπαιδευτικούς συντάσσονται:  

α) Για τη µονιµοποίησή τους και σε κάθε περίπτωση υπηρεσιακής 

εξέλιξης ή συµµετοχής τους σε διαδικασίες επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.  

β) Μετά από ένστασή τους, η οποία εξετάζεται από το Σ.Μ.Α. σύµφωνα 

µε τις εγγυήσεις του Π.∆. του άρθρου 8 παρ.4 εδ.ι' του Ν.2525/97.  

γ) Σε περίπτωση που προκύπτουν σοβαρές ελλείψεις επιστηµονικής ή 

παιδαγωγικής επάρκειας του εκπαιδευτικού που έχει ήδη κριθεί µε της 

αξιολογικές εκθέσεις των αρµοδίων οργάνων και εφόσον παρατηρείται σηµαντική 

απόκλιση ανάµεσα στις καλές ή άριστες ατοµικές αξιολογήσεις των 

εκπαιδευτικών µιας σχολικής µονάδας από τα ίδια ως άνω όργανα αξιολόγησης 

αφενός και αφετέρου στις κακές εκθέσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

της ίδιας σχολικής µονάδας που συντάσσονται από το Σώµα Μονίµων 

Αξιολογητών ή και αντίστροφα.  

2.Οι εκθέσεις αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού περιέχουν 

περιγραφικό µέρος και αριθµητικό προσδιορισµό των στοιχείων της αξιολόγησης, 

ως εξής:  

• Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τον εκπαιδευτικό που ασκεί 

διδακτικό έργο, εφαρµόζεται η κλίµακα από 10 µέχρι 50 µόρια, για την 

αξιολόγηση:  

• της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών,  
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• της συνεργασίας και επικοινωνίας µε εκπαιδευτικούς, µαθητές και 

γονείς,  

• της επιστηµονικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού,  

• της παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας.  

β) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

υπηρετεί στη ∆ιεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, εφαρµόζεται η ίδια κλίµακα 

για την αξιολόγηση:  

• της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ικανότητας 

στην άσκηση του έργου του,  

• της συνεργασίας του εκπαιδευτικού µε τους συναδέλφους του, τους 

άλλους εκπαιδευτικούς και της επικοινωνίας αυτού µε τους πολίτες.  

γ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για το διευθυντή σχολικής µονάδας για 

την άσκηση των καθηκόντων διευθυντή, εφαρµόζεται επίσης η ίδια κλίµακα για 

την αξιολόγηση:  

• της υπηρεσιακής συνέπειας, της υπευθυνότητας και της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών, της συνεργασίας και επικοινωνίας µε τους εκπαιδευτικούς, 

µαθητές και γονείς.  

δ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για το διδακτικό έργο του διευθυντή 

εφαρµόζονται τα οριζόµενα στα εδάφια ιιι' και ιν' της περίπτωσης α' της παρούσας 

παραγράφου.  

ε) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τους προϊσταµένους των γραφείων 

εκπαίδευσης από τον προϊστάµενο της διεύθυνσης, καθώς και στις εκθέσεις που 

συντάσσονται για τους προϊσταµένους διευθύνσεων και γραφείων από τους 

µόνιµους αξιολογητές, αποτιµάται κάθε ένα από τα αξιολογικά στοιχεία της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 σε κλίµακα από 10 µέχρι 20 µόρια.  

στ) Στις εκθέσεις που συντάσσονται για τους σχολικούς συµβούλους από 

τους µόνιµους αξιολογητές λαµβάνεται υπόψη κάθε ένα από τα παρακάτω 

αξιολογικά στοιχεία, το οποίο αποτιµάται σε κλίµακα από 10 µέχρι 20 µόρια:  
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• η επιστηµονική και παιδαγωγική συγκρότηση  

• η επιτυχής άσκηση του καθοδηγητικού έργου,  

• η επιµορφωτική δραστηριότητα,  

• η αντιµετώπιση εκπαιδευτικών θεµάτων σύµφωνα µε τις σύγχρονες 

αρχές της Παιδαγωγικής και  

• η συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς  

3. Η µορφή και το περιεχόµενο του εντύπου των εκθέσεων αξιολόγησης 

ορίζεται από την Ε.Α.Σ.Μ.  

Άρθρο 5 

Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.) 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας (Ε.Α.Σ.Μ.), αποτελείται 

από επτά µέλη, εκπαιδευτικούς αναγνωρισµένου κύρους από όλες τις βαθµίδες 

της εκπαίδευσης ή Συµβούλους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.  

2. Η συµµετοχή στην Ε.Α.Σ.Μ. είναι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή άσκησης οποιουδήποτε 

επαγγέλµατος, επιτηδεύµατος, έργου και εν γένει απασχόλησης στον δηµόσιο ή 

ιδιωτικό τοµέα. Τα µέλη της Επιτροπής δεν µπορούν να είναι αξιολογητές ή 

υποψήφιοι αξιολογητές.  

3.Η θητεία των µελών της Ε.Α.Σ.Μ. είναι τετραετής και µπορεί να 

ανανεωθεί για µια ακόµη τετραετία.  

4.Οι υποψήφιοι για την Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικής Μονάδας 

υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, µαζί µε την 

αίτηση υποψηφιότητάς τους, Ατοµικό Φάκελο Υποψηφιότητας προς απόδειξη 

των παραπάνω προσόντων που ορίζει ο νόµος 2525Ι97.  

Με απόφαση του Υπουργού συγκροτείται τριµελής επιτροπή κρίσης των 

υποψηφιοτήτων, η οποία εξετάζει αρχικά τους Ατοµικούς Φακέλους 

Υποψηφιότητας και στη συνέχεια, όσους κρίνει επιλέξιµους τους καλεί σε 

συνέντευξη γενικής παιδείας και αξιολόγησης της προσωπικότητάς τους. Η 
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Επιτροπή συντάσσει την Έκθεση αξιολογικής κατάταξης των υποψηφίων την 

οποία υποβάλλει στον Υπουργό. Ο Υπουργός επιλέγει τα µέλη της Επιτροπής 

µετά από γνώση την Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της 

Βουλής.  

5.Ο Υπουργός συγκροτεί την Ε.Α.Σ.Μ. σε σώµα, ορίζοντας τον Πρόεδρο 

και το Γραµµατέα της. Η Ε.Α.Σ.Μ. καταρτίζει τον κανονισµό λειτουργίας της που 

εγκρίνεται από τον Υπουργό.  

6.Αρµοδιότητες της Ε.Α.Σ.Μ.:  

Η Ε.Α.Σ.Μ. έχει αποκλειστική αρµοδιότητα επί όλων των θεµάτων του 

θεσµού της αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή:  

• Προσδιορίζει τα καθήκοντα, συντονίζει και ελέγχει τη δράση του 

Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.).  

• Ορίζει µεταξύ των αξιολογητών δεκατρείς (13) Συντονιστές 

Αξιολόγησης Αξιολογητών, έναν για κάθε Περιφέρεια της χώρας.  

• Εισηγείται στον Υπουργό τη λήψη των αναγκαίων µέτρων σχετικά µε 

την επάρκεια των στελεχών ∆ιοίκησης της εκπαίδευσης και την αναµόρφωση των 

Σχολικών Μονάδων και κάθε άλλου κέντρου στήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  

• Ορίζει, όποτε προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή όποτε κρίνει 

αναγκαίο, Τριµελή Επιτροπή Αξιολογητών για την αξιολόγηση σχολικών 

µονάδων, για την κατ' ένσταση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και κάθε άλλη 

περίπτωση αξιολόγησης.  

• Μπορεί να αποφασίζει την έκτακτη αξιολόγηση οποιασδήποτε 

σχολικής µονάδας, εκτός του ετήσιου προγραµµατισµού της.  

• Μπορεί να καλεί, σε κάθε διαδικασία και κατά την κρίση της, ειδικούς 

επιστήµονες για τη διευκόλυνση του έργου της.  

• Καθορίζει τους τοµείς, τα µέσα, τους δείκτες και τα κριτήρια 

αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων σε θέµατα σχετικά µε την υλικοτεχνική 

υποδοµή, τα σχολικά βιβλία, τη λειτουργία των ∆ιοικητικών, Εκπαιδευτικών και 

Συµβουλευτικών Υπηρεσιών της Σχολικής Μονάδας κλπ.  
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• Ορίζει Επιτροπή από το Σ.Μ.Α. για τη σύνταξη και παραγωγή, µεταξύ 

άλλων, εγχειριδίων Αξιολόγησης Σχολικών Μονάδων, ερωτηµατολογίων για την 

συστηµατική οργάνωση και οµογενοποίηση του έργου αξιολόγησης και 

οποιοδήποτε άλλου βοηθητικού υλικού κρίνει αναγκαίο.  

• Είναι ο αποδέκτης των εκθέσεων αξιολόγησης σχολικών µονάδων του 

Σώµατος Μονίµων Αξιολογητών. Βάσει των τελευταίων, αναθέτει ετησίως σε 

επιτροπές αξιολογητών τη σύνταξη συνολικής έκθεσης αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού συστήµατος ανά νοµό και ανά περιφέρεια και δηµοσιοποιεί τα 

σχετικά πορίσµατα. Η ίδια συντάσσει ανάλογη έκθεση για το σύνολο της 

Επικράτειας η οποία επίσης δηµοσιοποιείται.  

• ∆ιαχειρίζεται τον προϋπολογισµό του Σ.Μ.Α. και αναθέτει έργα που 

διευκολύνουν το έργο του.  

• Εισηγείται στον Υπουργό για θέµατα σχετικά µε τον προϋπολογισµό 

του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που αφορούν τη δράση της.  

• ∆ίνει εντολές στη Γραµµατεία Υποστήριξης της.  

7.Το Σ.Μ.Α. διαθέτει ανεξάρτητο προϋπολογισµό, ο οποίος εντάσσεται 

στον κρατικό προϋπολογισµό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. µε δικό του κωδικό.  

8.Στο έργο του το Σ.Μ.Α. επικουρείται από Γραµµατεία Υποστήριξης, η 

οποία υπάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ και στελεχώνεται από 

υπαλλήλους της.  

Άρθρο 6 

Έλεγχος του έργου των Μονίµων Αξιολογητών. 

1.Ο έλεγχος του έργου των Αξιολογητών ασκείται από τους Συντονιστές 

Αξιολόγησης και την Ε.Α.Σ.Μ.  

2.Αρµοδιότητα των Συντονιστών είναι ο εντοπισµός των εκπαιδευτικών 

προβληµάτων της Περιφέρειας, η παραγγελία συµπληρωµατικών αξιολογήσεων 

και η επιθεώρηση του έργου των Αξιολογητών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί 

ανεπάρκεια αξιολογητή, ο αρµόδιος συντονιστής απευθύνει σχετική έκθεση προς 

την Ε.Α.Σ.Μ., εισηγούµενος τη λήψη των αναγκαίων µέτρων.  
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Άρθρο  7 

Τελικές διατάξεις. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα 

της Κυβέρνησης.  

Η παρούσα να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  

 

Αθήνα,26Φεβρουαρίου1998  

ΟΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 

Θέσεις της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος (∆.Ο.Ε )  

Ισχύει για όλες τις προαναφερόµενες αξιολογικές περιπτώσεις  

 · Συλλογικές διαπραγµατεύσεις 2003 -2004  

Η αντικειµενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών αποτελεί επιδίωξή µας, µε βάση τις προτάσεις που διατυπώνουµε 

παρακάτω:  

 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ:  

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους είναι, ότι για να 

εφαρµοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει το σύστηµα αξιολόγησης, πρέπει να 

συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από την πλευρά των αξιολογητών, όσο 

και των αξιολογούµενων. Υπάρχουν δυο βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή 

της αξιολόγησης:  

· Η αποδοχή του πλαισίου και των κριτηρίων δηλαδή του περιεχοµένου 

του θεσµού της αξιολόγησης.  
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· Είναι απαραίτητο να πειστούν όλοι οι αξιολογούµενοι, ότι από το προϊόν 

της αξιολογικής διαδικασίας προκύπτει όφελος, κέρδος και αναβάθµιση της ίδιας 

της εκπαίδευσης.  

Πιο αναλυτικά, κύριοι στόχοι αυτής της αξιολογικής διαδικασίας είναι η 

συµµετοχή του εκπαιδευτικού και η συλλογική ένταξή του στη διαµόρφωση των 

στόχων της σχολικής µονάδας, η επαγγελµατική αναβάθµισή του, η αυτόνοµη 

δράση του και η αυτοπραγµάτωσή του. Η ανάπτυξη του πνεύµατος συνευθύνης, 

συνεργασίας, αλληλεγγύης, που αντανακλάται ευθέως στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου. Η καθιέρωση προτεραιοτήτων και κριτηρίων που 

αποβαίνουν λειτουργικά και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

σχολικής µονάδας.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής µονάδας οφείλει να απαντά 

στα εξής ερωτήµατα:  

1. Τι προγραµµατίζεται.  

2. Πως εφαρµόζεται, αυτό που προγραµµατίζεται, στην πράξη.  

3. Τι αξιολογείται.  

4. Πως αποτιµάται το τελικό αποτέλεσµα.  

5. Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση της 

προσπάθειας.  

Τόσο στον προγραµµατισµό, στο σχεδιασµό και στην αποτίµηση του 

εκπαιδευτικού έργου βασική και καθοριστική είναι η συµµετοχή του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων µε το σχολικό Σύµβουλο.  

Μετά την εξαγωγή των συµπερασµάτων από τη δοκιµαστική εφαρµογή 

της διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής µονάδας, τον εντοπισµό των 

προβληµάτων και την αποσαφήνιση των διορθωτικών παρεµβάσεων, εκπονείται 

διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µε τη συνεργασία του Κλάδου και 

του Υπουργείου Παιδείας.  

Είναι αυτονόητο ότι σκοπός και στόχος των παρεµβάσεων και κυρίως της 

τελικής αποτίµησης είναι η αντιµετώπιση αδυναµιών, λαθών, και προβληµάτων 
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που µειώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης , παράλληλα όµως και η δέσµευση 

και η υποχρέωση της πολιτείας να δώσει λύσεις στα προβλήµατα που 

διαπιστώθηκαν, έτσι ώστε να µην επαναληφθούν στην επόµενη σχολική χρονιά.  

Το αποτέλεσµα της αξιολογικής διαδικασίας του εκπαιδευτικού 

χρησιµοποιείται:  

1. όταν θέλει να είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης στελέχους 

εκπαίδευσης.  

2. όταν αποδεδειγµένα διαπιστώνεται αρνητική προσφορά έργου.  

· Αποφάσεις 71ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 2002·  

Με βάση τις αποφάσεις της 68ης και 70ης του κλάδου, ζητούµε την 

τροποποίηση των διατάξεων του Ν.2986/02 που έρχονται σε αντίθεση µε τις 

θέσεις του κλάδου, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που στηρίζονται στις 

συγκεκριµένες διατάξεις.  

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει δεκτό, η ∆.Ο.Ε. σε συνεργασία µε τους 

∆ιδασκαλικούς Συλλόγους θα προχωρήσει σε όλα τα νόµιµα και πρόσφορα 

συνδικαλιστικά µέτρα ώστε να καταστήσει ανενεργές τις συγκεκριµένες 

διατάξεις.  

Αποφάσεις 68ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1999  

α. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου  

Ο Κλάδος είναι υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών. Είναι κατηγορηµατικά αντίθετος µε την αξιολόγηση - 

χειραγώγηση που ο νόµος 2525 / 97 προβλέπει.  

Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα 

εµπλεκόµενα µέρη είναι, ότι για να εφαρµοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει το 

σύστηµα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από 

την πλευρά των αξιολογητών , όσο και των αξιολογούµενων. Υπάρχουν τρεις 

βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της αξιολόγησης :  



 36

· Η αποδοχή των αξιολογούµενων για όσα περιλαµβάνει ως περιεχόµενο ο 

θεσµός αυτος. Εάν δεν γίνει η αποδοχή δεν γίνεται η αξιολόγηση.  

· Είναι απαραίτητο να πειστούν όλοι οι αξιολογούµενοι, ότι από το προϊόν 

της αξιολογικής διαδικασίας προκύπτει όφελος, προκύπτει κέρδος, προκύπτει 

ποιότητα και αναβάθµιση της ίδιας της εκπαίδευσης.  

· Η αξιολόγηση είναι υπόθεση εσωτερική και αφορά τους εκπαιδευτικούς 

που είναι µέσα στα σχολεία, αφορά τη διαδικασία της εκπαίδευσης που λειτουργεί 

µέσα στις σχολικές µονάδες. Καµία άλλη παρέµβαση που προέρχεται από έξω, 

όπως π.χ. οι ΣΜΑ, δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή στα πλαίσια της αξιολόγησης.  

Πιο αναλυτικά, κύριοι στόχοι αυτής της αξιολογικής διαδικασίας είναι η 

συµµετοχή του εκπαιδευτικού και η συλλογική ένταξή του στη διαµόρφωση των 

στόχων της σχολικής µονάδας, η επαγγελµατική αναβάθµισή του, η αυτόνοµη 

δράση του και η αυτοπραγµάτωσή του. Η ανάπτυξη πνεύµατος συνευθύνης, 

συνεργασίας, αλληλεγγύης, που αντανακλάται ευθέως στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου. Η καθιέρωση προτεραιοτήτων και κριτηρίων που 

αποβαίνουν λειτουργικά και ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

σχολικής µονάδας.  

Η διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής µονάδας οφείλει να απαντά 

στα εξής ερωτήµατα :  

1. Τι προγραµµατίζεται.  

2. Πώς εφαρµόζεται, αυτό που προγραµµατίζεται, στην πράξη.  

3. Τι αξιολογείται.  

4. Πώς αποτιµάται το τελικό αποτέλεσµα.  

5. Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση τις 

προσπάθειας.  

Τόσο στον προγραµµατισµό, στο σχεδιασµό και στην αποτίµηση του 

εκπαιδευτικού έργου βασική και καθοριστική είναι η συµµετοχή του Συλλόγου 

∆ιδασκόντων σε συνεργασία µε το σχολικό Σύµβουλο.  
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Μετά την εξαγωγή των συµπερασµάτων από τη δοκιµαστική εφαρµογή 

της διαδικασίας αξιολόγησης της σχολικής µονάδας, τον εντοπισµό των 

προβληµάτων και την αποσαφήνιση των διορθωτικών παρεµβάσεων, εκπονείται 

διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών µε τη συνεργασία του Κλάδου και 

του Υπουργείου Παιδείας.  

Είναι αυτονόητο ότι σκοπός και στόχος των παρεµβάσεων και κυρίως της 

τελικής αποτίµησης είναι η αντιµετώπιση αδυναµιών, λαθών και προβληµάτων 

που µειώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης. Συγχρόνως όµως να δεσµεύσει και 

να υποχρεώσει την πολιτεία να δώσει λύσεις στα προβλήµατα που 

διαπιστώθηκαν, έτσι ώστε να µην επαναληφθούν στην επόµενη σχολική χρονιά.  

∆ιαδικασία κρίσης των εκπαιδευτικών:  

Σύµφωνα µε τις προηγούµενες αποφάσεις του Κλάδου ο εκπαιδευτικός 

κρίνεται στις εξής περιπτώσεις:  

1. Όταν πρόκειται να µονιµοποιηθεί.  

2. Όταν θέλει να είναι υποψήφιος για κατάληψη θέσης στελέχους 

εκπαίδευσης.  

3. Αποδεδειγµένα διαπιστώνεται αρνητική προσφορά έργου. Στην 

περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η ενίσχυση και στήριξη του εκπαιδευτικού µε 

επιµορφωτικές διαδικασίες προκειµένου να ανταποκριθεί στις αυξηµένες 

απαιτήσεις του σύγχρονου σχολείου.  

∆εν κρίνεται από µονοπρόσωπα αλλά από συλλογικά όργανα, στα οποία 

µετέχουν εκπρόσωποι των συναδέλφων, το δε αποτέλεσµα της κρίσης σε καµία 

περίπτωση δεν µπορεί να είναι προϊόν αποκλειστικά της αξιολογικής έκθεσης και 

δε χρησιµοποιείται ως πειθαρχικό µέτρο και δε συνδέεται µε τη µισθολογική και 

βαθµολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. Θα πρέπει να αποτελεί προϊόν 

συνεξέτασης όλων εκείνων των παραγόντων που έχουν σχέση µε τη δράση του 

εκπαιδευτικού, τα επιστηµονικά του, βεβαίως, προσόντα, την εµπειρία του, τη 

λειτουργία της σχολικής µονάδας και τις ιδιαίτερες συνθήκες αυτής, την ποιότητα 

της διαδικασίας του Συµβουλίου Επιλογής, τις προϋποθέσεις διαφάνειας στη 

λήψη των αποφάσεων και τη διαµόρφωση του τελικού αποτελέσµατος, τους 

όρους προστασίας του εκπαιδευτικού από άδικα και αυθαίρετα αποτελέσµατα.  
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Να θεσµοθετηθεί δευτεροβάθµιο όργανο, ώστε να µπορεί να προσφεύγει ο 

κάθε συνάδελφος που θεωρεί ότι αδικήθηκε από την αξιολογική διαδικασία.  

β. Στελέχη τις εκπαίδευσης  

Ο Κλάδος επιµένει στην κατάργηση του Π.∆. 398 / 95 και στην εκπόνηση 

νέου Π.∆. για τις επιλογές, σύµφωνα µε τις θέσεις του Κλάδου.  

Η Οµοσπονδία µας βλέπει το ρόλο των στελεχών σε όλη τη βαθµίδα της 

εκπαίδευσης, στενά δεµένο µε τα συλλογικά όργανα που υπάρχουν και που πρέπει 

να ενισχυθούν οι αρµοδιότητές τους. Παράλληλα πρέπει :  

· Να αναβαθµιστεί ο ρόλος των στελεχών της εκπαίδευσης και η θέση 

τους, ώστε να παίζουν περισσότερο αποτελεσµατικό και λειτουργικό ρόλο. Σ' 

αυτή την κατεύθυνση κινούνται οι παραπάνω προτάσεις.  

· Εµµένουµε στη θέση µας για θητεία όλων των στελεχών στην 

εκπαίδευση. Η επανάληψη ή η κρίση κάθε συναδέλφου για θέσεις στελέχους 

εκπαίδευσης να βασίζεται όχι µόνο σε τυπικά προσόντα, αλλά και στη δράση του 

στη συγκεκριµένη θέση που είχε.  

· Είναι ανάγκη πριv από την ανάληψη των καθηκόντων κάθε στελέχους, 

αλλά και κατά τη διάρκεια της θητείας του, να επιµορφώνεται, σε θέµατα της 

αρµοδιότητάς του.  

· Να αυξηθούν τα επιδόµατα θέσης στους συναδέλφους αυτούς και να 

τιµαριθµοποιούvται.  

∆ιευθυντές.  

· Απαλλαγή τους από ευθύνη τάξης και υποχρεωτικό ωράριο από 6θέσια 

έως 9θέσια οκτώ ώρες, από 9θέσια ως 12θέσια έξι ώρες.  

· Γραµµατειακή υποστήριξη στις µεγάλες σχολικές µονάδες.  

Προϊστάµενοι.  

· Εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδοµής σε όλα τα 

γραφεία εκπαίδευσης.  
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· Να υπάρχει σε κάθε γραφείο το ∆ιοικητικό Προσωπικό που χρειάζεται, 

το οποίο θα είναι κατάλληλα καταρτισµέvο και για το οποίο θα υπάρχει συνεχής 

επιµορφωτική στήριξη.  

· Μηχανοργάνωση όλων των γραφείων.  

· Αύξηση των δαπανών λειτουργίας των γραφείων εκπαίδευσης.  

Σχολικοί σύµβουλοι.  

· Εξασφάλιση γραφείων για τους σχολικούς συµβούλους.  

· Γραµµατειακή υποστήριξη.  

· ∆ηµιουργία επιστηµονικής βιβλιοθήκης.  

· Επαρκής οικονοµική ενίσχυση για έξοδα λειτουργίας των γραφείωv των 

σχολικών συµβούλων, την οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίωv και τη 

µετακίνησή τους στις σχολικές µονάδες, προκειµένου να στηρίζουv επιστηµοvικά 

τους συναδέλφους.  

· Τα ΠΥΣΠΕ, να λαµβάνουν υπόψη τους και τις εισηγήσεις των σχολικώv 

συµβούλων ιδιαίτερα για θέµατα που έχουν σχέση µε το χωρισµό τµηµάτωv, τον 

υποβιβασµό σχολικών µονάδων και διάφορα άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν 

µε το έργο τους.  

· Αποφάσεις 67ης Γ.Σ. του κλάδου, Ιούνιος 1998  

Επιβεβαιώνεται η θέση του κλάδου, όπως είχε διαµορφωθεί στη Γ.Σ. το 

1993.  

Ειδικότερα:  

- Είµαστε υπέρ ενός συστήµατος αξιολόγησης του εκ/κού έργου και του 

εκ/κού, που θα έχει ως στόχο την αναβάθµιση της εκπαίδευσης, που θα αναγάγει 

τη σχολική µονάδα σε χώρο προσφοράς και δηµιουργίας.  

- Η αξιολόγηση που προτείνουµε ως ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία έχει ως 

στόχο τη βελτίωση και αναβάθµιση του εκ/κού έργου, την ενίσχυση και 

ενθάρρυνση του εκ/κού, αλλά και τη στήριξή του.  
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- Είναι µια διαδικασία διαρκούς ανατροφοδότησης που µπορεί να 

συντελεστεί µε την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και αλληλεγγύης, που δεν 

είναι σχέσεις εξάρτησης και υποτέλειας, όπως αυτές που το σύστηµα αξιολόγησης 

µέσα από το Ν. 2525 δροµολογεί.  

Αναλυτικά τα συλλογικά όργανα που αξιολογούν, ο τρόπος αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου και η χρήση των αποτελεσµάτων αναφέρονται στις 

θέσεις της Οµοσπονδίας του 1993.  

Η αξιολόγηση, που έχει στόχο την αναβάθµιση του εκ/κού έργου και τη 

βελτίωση του εκ/κού, δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τη διαδικασία κρίσης του 

εκ/κού στις περιπτώσεις µονιµοποίησης ή επιλογής σε θέση στελέχους 

εκπαίδευσης.  

Πολύ δε περισσότερο, δεν µπορεί να προκαθορίζει το αποτέλεσµα αυτής 

της κρίσης, όπως επιχειρείται µε τις διατάξεις του Ν. 2525/97.  

Για τις περιπτώσεις επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, ο κλάδος προβλέπει 

διαδικασίες κρίσης του εκ/κού µε αντικειµενικά και µετρήσιµα κριτήρια και µέσα 

από συλλογικά όργανα, συµβούλια επιλογής, υπηρεσιακά συµβούλια, όπου και 

εκπροσωπείται από τους αιρετούς του. Η χρήση των αποτελεσµάτων της 

διαδικασίας αξιολόγησης που προτείνουµε µπορεί να συνεκτιµηθεί ως ένα από τα 

στοιχεία µε τα οποία τα συλλογικά όργανα διενεργούν τις κρίσεις.  

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Ως δραστηριότητα, η αυτοαξιολόγηση σχολείου αναφέρεται στην 

προσπάθεια βελτίωσης ενός τοµέα της σχολικής πραγµατικότητας ή και 

ολόκληρης της σχολικής µονάδας, µε πλήρη και ουσιαστική συµµετοχή όλων 

των µελών της υπηρεσίας. Ως τέτοια, η αυτοαξιολόγηση δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για την αυτόνοµη και συνεχώς αναπτυσσόµενη σχολική µονάδα. 



 41

Η πρακτική αυτή, από τη µια, ενδυναµώνει τη θέση του εκπαιδευτικού και 

θωρακίζει το επαγγελµατικό του κύρος και, από την άλλη, εισάγει εκλογίκευση 

στην εργασία των σχολείων και ενσυνείδητη βελτιωτική προσπάθεια η οποία 

έχει επιστηµονική βάση. 

 

Θα αναφερθούµε πρώτα στην έννοια του αυτόνοµου και 

αναπτυσσόµενου σχολείου. Θα αναλύσουµε, µετά, τη θεωρητική βάση της 

αυτοαξιολόγησης σχολείου και, τέλος, θα περιγράψουµε τη διαδικασία της και 

τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί µέσα σε µια σχολική µονάδα. 

Το αυτόνοµο και ανανεούµενο σχολείο 

Σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα όπως το Ελληνικό, η 

εισαγωγή καινοτοµιών και η προσπάθεια βελτίωσης είναι του τύπου «κέντρο-

περιφέρεια». Οι αποφάσεις λαµβάνονται από το κέντρο και διοχετεύονται σ' 

όλες τις σχολικές µονάδες. Υπ' αυτές τις συνθήκες το διδακτικό προσωπικό δεν 

είναι ο πρωτεργάτης αλλά το εκτελεστικό όργανο της καινοτοµίας. Η σχολική 

µονάδα είναι ετεροκινούµενη και όχι αυτοδύναµη. 

Το αυτόνοµο σχολείο είναι το σκεπτόµενο σχολείο, το µανθάνον σχολείο, 

το προβληµατιζόµενο και το συνεχώς ανανεούµενο σχολείο. Το σχολείο αυτό 

λειτουργεί µε δυο βασικές παραδοχές. Πρώτο, ότι το διδακτικό προσωπικό είναι 

ο πιο αποφασιστικός παράγοντας για την ποιοτική βελτίωση της σχολικής 

µονάδας στους διάφορους τοµείς. ∆εύτερο, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής 

πρέπει να συνδέεται µε τα ιδιαίτερα προβλήµατα της συγκεκριµένης σχολικής 

µονάδας. Η διαδικασία που περιγράψαµε ως τώρα έχει, πέντε βασικά 

γνωρίσµατα: 

(α) Ανταποκρίνεται προληπτικά σε εξωτερικές πιέσεις µε την έννοια ότι 

τις προβλέπει και τις αντιµετωπίζει πριν δηµιουργηθούν δύσκολες καταστάσεις. 

(β) Ενθαρρύνεται η εσωτερική ανάπτυξη και ενισχύεται η αναπτυξιακή 

προσπάθεια. Η διάγνωση αναγκών και προβληµάτων είναι συνεχής. 

(γ) Για την αντιµετώπιση εξωτερικών πιέσεων και προβληµάτων που 

αντιµετωπίζει το σχολείο αξιοποιούνται οι δυνατότητες που διαθέτει η σχολική 
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µονάδα. Το ουσιώδες στοιχείο αυτής της διαδικασίας είναι η συµµετοχή του 

προσωπικού σ' αυτήν την προσπάθεια. Με αυτήν τη συµµετοχή το προσωπικό 

παίρνει την αίσθηση ότι η προσπάθεια είναι δική του, αυτοδεσµεύεται για την 

ενίσχυση της προσπάθειας και, µακροπρόθεσµα, εµπιστεύεται τη δυνατότητα 

της σχολικής µονάδας για εκσυγχρονισµό και προσαρµογή στα νέα δεδοµένα. 

Αυτό σηµαίνει ότι τα µέλη του διδακτικού προσωπικού αναλαµβάνουν το ρόλο 

του ερευνητή, του καινοτόµου, του αναπτυξιακού φορέα και του αυτοαξιολόγου. 

(δ) Η παρώθηση για αλλαγή είναι εσωτερική και όχι εξωτερική. Η 

εσωτερική παρώθηση στηρίζεται σε γνήσιο ενδιαφέρον, στοχεύει στη βελτίωση 

και διαρκεί για όσο χρονικό διάστηµα χρειάζεται. Η αξιολόγηση αυτού του 

είδους τονίζει το ψηλό επίπεδο επαγγελµατικής ευσυνειδησίας αυτών που την 

αναλαµβάνουν, το συναίσθηµα ευθύνης που πρέπει να δείχνουν οι εκπαιδευτικοί 

λειτουργοί απέναντι στο επάγγελµα τους και στην κοινωνία γενικότερα. Η 

προσέγγιση αυτή δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονται αυτόβουλα και 

συστηµατικά στα επαγγελµατικά τους καθήκοντα και όχι σε πιέσεις του 

εξωτερικού περιβάλλοντος. 

(ε) Η αυτοαξιολόγηση µπορεί να αναφέρεται σε διαφορετικά θέµατα (π.χ. 

τοµείς του Αναλυτικού Προγράµµατος, δεξιότητες διδασκαλίας, διδακτικές 

προσεγγίσεις) και σε διαφορετικά επίπεδα (άτοµο, οµάδα, σχολική µονάδα ως 

σύνολο).  

Θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου 

 

Συνοπτικά, η θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου 

στηρίζεται στην ιδέα ότι το άτοµο µπορεί να είναι, κάτω από ορισµένες 

συνθήκες, δηµιουργικό και δραστήριο µέσα στην υπηρεσία και να ταυτίζει τους 

προσωπικούς του στόχους µε εκείνους της υπηρεσίας. Η αυτοαξιολόγηση 

σχολείου ως διαδικασία πιστώνει τα µέλη της σχολικής µονάδας µε την τεχνική 

γνώση και δεξιότητα που απαιτείται για ανάπτυξη του οργανισµού και βελτίωση 

των σχολικών επιτευγµάτων. Η Οργανισµιακή και η Κοινωνική Ψυχολογία 

προσφέρουν τη θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου. 

Τέσσερις θεωρίες της Οργανισµιακής Ψυχολογίας αποτελούν ουσιαστικό 
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µέρος αυτής της θεωρητικής βάσης. Η πρώτη είναι η πρόταση  για «Θεωρία 

Χ» και «Θεωρία Ψ» προκειµένου να ερµηνευθεί ησυµπεριφορά των µελών του 

οργανισµού. Η Θεωρία Ψ αποτελεί την αισιόδοξη άποψη για το άτοµο. Ο 

άνθρωπος είναι ικανός να βρει νόηµα στην εργασία του ,έχει την παρώθηση για 

εργασία και κατέχει την τεχνική γνώση και τη συναισθηµατική ωρίµαση να 

εργαστεί για την προώθηση υπηρεσιακών στόχων. Έτσι τοάτοµο βρίσκει νόηµα 

στην εργασία του και σταδιακά οι στόχοι της υπηρεσίας γίνονται και προσωπικοί.

  

Η δεύτερη είναι η θεωρία για τις ψυχολογικές ανάγκες του ατόµου και την 

ιεράρχηση τους. Η θεωρία αυτή στηρίζεται σε τρεις κύριες ιδέες. Πρώτο, οι 

ανάγκες του ανθρώπου βρίσκονται σε διατακτική σειρά. Στο κατώτερο επίπεδο 

της διατακτικής σειράς βρίσκονται οι βιολογικές ανάγκες (τροφή, κατοικία κλπ) 

και στο ανώτερο η αναγνώριση και η αυτοπραγµάτωση, η αναδίπλωση, δηλαδή, 

της εντελέχειας του ατόµου. ∆εύτερο, µια ικανοποιηµένη ανάγκη χάνει την 

παρωθητική της δύναµη και τότε η επόµενη στη σειρά ανάγκη ανακύπτει ως η 

παρωθητική δύναµη για το άτοµο. Τρίτο, οι βασικότερες ανάγκες 

ικανοποιούνται από το σηµερινό επίπεδο ζωής. Η υπηρεσία, συνεπώς, πρέπει 

να αξιοποιήσει την ανάγκη που έχει το άτοµο για αναγνώριση και 

αυτόπραγµάτωση και να του παράσχει ευκαιρίες για αποδέσµευση και προβολή 

των 

ιδιαίτερων ικανοτήτων του. Η εµπλοκή των µελών του διδακτικού προσωπικού 

στο σχεδιασµό και διεξαγωγή ενός προγράµµατος αυτοαξιολόγησης αποτελεί α-

ναγνώριση της επαγγελµατικής τους επάρκειας και, ταυτόχρονα, δηµιουργεί 

πλαίσιο για δηµιουργική εργασία.  

Η τρίτη είναι γνωστή ως θεωρία της «ανωριµότητας - ωριµότητας». 

Σύµφωνα µε αυτήν τη θεωρία, το άτοµο ωριµάζει σταδιακά στην εργασία του. 

Κατά την είσοδο του στην υπηρεσία το άτοµο έχει ασταθή ενδιαφέροντα, ξεκινά 

από θέση υφισταµένου και έχει βραχυπρόθεσµη χρονική προοπτική στην 

εργασία του. Η συµµετοχή σε προγράµµατα αυτοαξιολόγησης σχολείου 

υποβοηθεί τα µέλη της υπηρεσίας να ωριµάζουν στην εργασία τους. 

Η τελευταία είναι γνωστή ως «Θεωρία των δυο παραγόντων». 

Σύµφωνα µε τη θεωρία, τον πρώτο παράγοντα αποτελούν στοιχεία που 

ελέγχονται από την υπηρεσία (π.χ. τρόπος εποπτείας, στάτους, κανονισµοί, 
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µισθός κλπ). Τον δεύτερο παράγοντα αποτελούν στοιχεία που αφορούν στην 

ίδια την εργασία και ιδιαίτερα τα επιτεύγµατα της εργασίας και η αναγνώριση 

της οποίας τυγχάνει το άτοµο. Ο παράγοντας αυτός είναι και ο πιο δυναµικός. 

Η θεωρητική βάση της αυτοαξιολόγησης σχολείου ενισχύεται µε δύο 

σηµαντικές θεωρίες της Κοινωνικής Ψυχολογίας. Η πρώτη θεωρία αφορά στη 

διαδικασία της αλλαγής, δηλαδή τα στάδια από τα οποία διέρχεται µια 

καινοτοµία, και η δεύτερη σχετίζεται µε τη στρατηγική για προώθηση της 

αλλαγής. 

Η διαδικασία της αλλαγής διέρχεται από τρία στάδια. Το πρώτο είναι η 

ψυχολογική προετοιµασία των µελών της υπηρεσίας για τη συγκεκριµένη 

αλλαγή, το δεύτερο είναι η εισαγωγή της καινοτοµίας και το τρίτο η 

σταθεροποίηση - εγκαθίδρυση της καινοτοµίας. Κατά το πρώτο στάδιο 

συνειδητοποιείται η ανάγκη γι΄ αλλαγή. Σ' αυτή τη φάση, για παράδειγµα, τα 

µέλη του διδακτικού προσωπικού συνειδητοποιούν τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η σχολική µονάδα και αποδέχονται την ανάγκη προώθησης 

συγκεκριµένων λύσεων στα προβλήµατα αυτά. Στο δεύτερο στάδιο εισάγεται η 

καινοτοµία, γίνεται, δηλαδή, η µετακίνηση σε νέες διαδικασίες. Στο τρίτο 

στάδιο, σταθεροποιείται η καινοτοµία, εφαρµόζεται, δηλαδή, για ορισµένο 

χρονικό διάστηµα, και τα αποτελέσµατα της αξιολογούνται. Συνοπτικά, το 

µοντέλο αυτό υποβάλλει ότι τα άτοµα που επηρεάζονται από µια καινοτοµία 

πρέπει να κατανοήσουν τη λογική της, να συνεργαστούν για την εισαγωγή της 

και να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της. 

Η δεύτερη θεωρία της Κοινωνικής Ψυχολογίας, η οποία είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική για ένα πρόγραµµα αυτοαξιολόγησης σχολείου είναι η στρατηγική µε 

την 

οποία εισάγεται µια καινοτοµία. . 

Η εξουσιαστική - καταναγκαστική µέθοδος της αλλαγής έχει ως βάση 

της τη δύναµη της εξουσίας. Άτοµα ιεραρχικά ανώτερα στο εκπαιδευτικό 

σύστηµα λαµβάνουν τη σχετική απόφαση και, µε τη δύναµη της εξουσίας που 

τους εξασφαλίζει η θέση τους, απαιτούν την υλοποίηση της απόφασης στην 

πράξη. Τέτοια είναι η περίπτωση του διευθυντή σχολείου, για παράδειγµα, ο 

οποίος αποφασίζει το σκοπό και την πορεία διεξαγωγής ενός προγράµµατος 
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αυτοαξιολόγησης, χωρίς διαβούλευση µε το προσωπικό. Αντίθετα, επιβάλλει την 

άποψη του µε τη δύναµη της εξουσίας. Είναι αυτονόητο ότι µια τέτοια 

προσπάθεια είναι καταδικασµένη σε αποτυχία. 

Η εµπειρική - λογική µέθοδος της αλλαγής έχει ως βάση της τη 

λογικότητα που διακρίνει τον άνθρωπο. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στην 

υπόθεση ότι ο άνθρωπος συµπεριφέρεται λογικά και αντιδρά θετικά σε 

διαφωτιστικές επεξηγήσεις. Το άτοµο δεν επιδιώκει το καλύτερο, γιατί δεν το 

γνωρίζει. Όταν γνωρίζει το νέο και τη λογικότητα που το διακρίνει, θα πεισθεί 

για την ανάγκη υιοθέτησης του και θα επιδιώξει την εφαρµογή του. Η γνωριµία 

αυτή µπορεί να επιτευχθεί µε την κατάλληλη επιµόρφωση, µε την κυκλοφορία 

του κατάλληλου ενηµερωτικού υλικού και µε τη µελέτη των αποτελεσµάτων 

από προηγούµενες εφαρµογές. Στην περίπτωση της αυτοαξιολόγησης, για 

παράδειγµα, ο διευθυντής επεξηγεί τη λογική και τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης, παρουσιάζει τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν και 

περιγράφει τη σκοπιµότητα του προγράµµατος. Ενώ δραστηριότητες όπως 

αυτές είναι θεµελιώδεις, δεν είναι αρκετές να δηµιουργήσουν και την 

παρώθηση που απαιτείται για την ανάληψη µιας τόσο σηµαντικής 

πρωτοβουλίας, όπως είναι η αυτοαξιολόγηση σχολείου. 

Η κανονιστική - αναµορφωτική µέθοδος της αλλαγής, τέλος, έχει ως 

κέντρο βάρους της το ανθρωπολογικό στοιχείο. Η προσέγγιση τονίζει το ρόλο 

που πρέπει να διαδραµατίσουν τα µέλη της υπηρεσίας στην εισαγωγή µιας 

καινοτοµίας. Η λογική πίσω από την προσέγγιση αυτή είναι ότι οι κανονισµοί 

της οµάδας επηρεάζουν αποφασιστικά την ανθρώπινη συµπεριφορά. Για να 

επιτευχθεί αλλαγή, πρέπει να υπάρξει µια διαδικασία η οποία θα διαφοροποιήσει 

το οργανισµιακό κλίµα της οµάδας και τους κανονισµούς που τα µέλη της 

αποδέχονται. Ο συγκεκριµένος τρόπος υλοποίησης αυτής της στρατηγικής είναι 

µε πλήρη συµµετοχή των µελών του συστήµατος σ' όλες τις φάσεις της 

εισαγωγής της νέας ιδέας. «ο άνθρωπος πρέπει να συµµετάσχει πλήρως στην 

αναµόρφωση του, για να υπάρξει θετικό αποτέλεσµα στην προσπάθεια 

αναµόρφωσης του» Η κανονιστική - αναµορφωτική στρατηγική, εποµένως, 

απαιτεί όπως τα µέλη του συστήµατος συµµετέχουν στην τεκµηρίωση της 

ανάγκης για αλλαγή και 

στο σχεδιασµό των τρόπων µε τους οποίους αυτή θα επιδιωχθεί. Αυτό σηµαίνει 

ότι η αυτοαξιολόγηση σχολείου πρέπει να γίνεται µε ουσιαστική συµµετοχή των 
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µελών του οργανισµού και ότι η συµµετοχή αυτή πρέπει να υπάρχει σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης.  

Η θεωρητική βάση που αναλύσαµε έχει δύο σηµαντικές προεκτάσεις που 

επηρεάζουν άµεσα και πολύ ουσιαστικά την εφαρµογή αυτοαξιολόγησης σε 

µια σχολική µονάδα. Η πρώτη είναι περισσότερο φιλοσοφική και αφορά στη 

θέση και το ρόλο του εκπαιδευτικού µέσα στη σχολική µονάδα. Η δεύτερη είναι 

περισσότερο πραγµατολογική και σχετίζεται µε τη διαδικασία εισαγωγής 

καινοτοµιών. 

Η σχολική µονάδα που εφαρµόζει αυτοαξιολόγηση αναγνωρίζει το 

επιστηµονικό κύρος και τις δυνατότητες του εκπαιδευτικού. Λαµβάνει ως 

δεδοµένη την παρώθηση του εκπαιδευτικού για ωρίµαση στην εργασία του και 

για αυτοπραγµάτωση στο χώρο της εργασίας. Γι' αυτό και δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις, ώστε τα µέλη της υπηρεσίας να γίνουν φορείς της δικής τους 

ανάπτυξης, των συναδέλφων τους και της σχολικής µονάδας ως συνόλου. 

Έπειτα η διαδικασία λαµβάνει σοβαρά υπόψη το ψυχολογικό στοιχείο. 

∆ίνει τη δυνατότητα στο διδακτικό προσωπικό να αισθανθεί ότι η βελτιωτική 

προσπάθεια είναι δική του, ότι η προσπάθεια που αρχίζει του ανήκει. Η 

συµµετοχή του προσωπικού είναι ουσιαστική σ' όλες τις φάσεις της 

διαδικασίας, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται το συναίσθηµα ότι αυτή 

προκύπτει από συναπόφαση και κανονιστική αναπροσαρµογή και όχι από 

εξουσιαστική επιβολή. 

 

 

Από τη θεωρία στη πράξη 

 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος της παρουσίασης µας θα αναφερθούµ στη 

διαδικασία µε την οποία η αυτοαξιολόγηση σχολείου εφαρµόζεται στην πράξη. 

Καθώς χρησιµοποιούµε τη φράση αυτοαξιολόγηση σχολείου, 

συνειδητοποιούµε ότι σ' αυτήν υπάρχουν τρία στοιχεία: αυτό, σχολείο και 

αξιολόγηση. Αυτό σηµαίνει ότι η αυτοαξιολόγηση µπορεί να εκδηλωθεί σε τρία 
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επίπεδα. Πρώτο, στο επίπεδο του εκπαιδευτικού µε την ανάληψη λειτουργικής 

έρευνας µικρής κλίµακας που οδηγεί για παράδειγµα σε βελτίωση των 

µεθόδων διδασκαλίας, της καθοδήγησης των µαθητών και της παρακολούθησης 

της ακαδηµαϊκής των προόδου. ∆εύτερο, εκδηλώνεται στο επίπεδο της οµάδας 

και οδηγεί στη βελτίωση, για παράδειγµα, των µεθόδων διδασκαλίας 

συγκεκριµένου µαθήµατος. Τρίτο, εκδηλώνεται στο επίπεδο σχολείου και 

οδηγεί στην ανάπτυξη της σχολικής µονάδας ως συνόλου. Τα επίπεδα αυτά 

υπάρχουν µέσα στη σχολική µονάδα και αντικρίζουν την αυτοαξιολόγηση 

καθένα µε το δικό του τρόπο. Τα τρία αυτά επίπεδα είναι 

αλληλοσυσχετιζόµενες µορφές ανάπτυξης  

 

Σε κάθε τοµέα που θα πρέπει να γίνει ανάπτυξη, πρέπει να ακολουθηθεί 

η εξής διαδικασία: 

Α. Πού πρέπει να στρέψουµε την προσοχή µας; Ποια θέµατα χρήζουν 

συστηµατικής διερεύνησης; Πώς ιεραρχούνται τα θέµατα αυτά; 

Β. Σε ποιο σηµείο βρισκόµαστε τώρα; Πώς έχουν ακριβώς τα 

πράγµατα; Ποια εικόνα παρουσιάζει η σχολική µονάδα ως σύνολο στο θέµα που 

µας απασχολεί; 

Γ. Ποιοι είναι η στόχοι µας; Πού θέλουµε να φτάσουµε; Τι εφαρµόζουν 

άλλες σχολικές µονάδες; Τι εισηγείται η Αρµόδια Αρχή; Τι προκύπτει από την 

υπάρχουσα βιβλιογραφία; Σε ποια σηµεία υστερούµε; Τι ενέργειες πρέπει να 

γίνουν; Ποιο θα είναι το σχέδιο δράσης µας για ανάπτυξη και βελτίωση; 

∆. Τι µέσα χρειαζόµαστε, για να πραγµατώσουµε τους στόχους µας; Τι 

περιοριστικοί παράγοντες υπάρχουν στην αναπτυξιακή µας προσπάθεια; Τι επι-

µόρφωση χρειάζεται, για να προχωρήσει η εφαρµογή του σχεδίου χωρίς προ-

βλήµατα; 

Ε. Σε ποιο βαθµό πραγµατώνονται οι στόχοι µας; Εφαρµόζεται το 

σχέδιο; 

Πόσο αποτελεσµατικό είναι; Μήπως πρέπει να αναπροσαρµόσουµε το 

σχέδιο δράσης µας; 
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Η αξιολόγηση στην Εκπαίδευση 

Η κατάσταση που επικρατεί, εδώ και 17 χρόνια, στο χώρο της 

εκπαίδευσης, ως προς την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, δεν είναι 

ασφαλώς η καλύτερη, αφού είναι ανύπαρκτη έως µηδενική. Αίτηµα του κλάδου 

µας είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και είναι σαφές ότι πρέπει να 

αξιολογούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες στην εκπαίδευση και όλα τα 

µέσα του εκπαιδευτικού έργου, µε συλλογική διαδικασία, που να στοχεύει στην 

ανατροφοδότηση και ποιοτική βελτίωση της σχολικής ζωής, στον περαιτέρω 

εκδηµοκρατισµό του εκπαιδευτικού συστήµατος, στη µορφωτική - παιδαγωγική 

ενίσχυση της εκπαιδευτικής πράξης, στη διαρκή επιστηµονική ανανέωση του 

γνωστικού περιεχοµένου. Η αξιολόγηση να στηρίζεται σε αντικειµενικά και 

επιστηµονικά κριτήρια, µε βάση το τρίπτυχο προγραµµατισµός - υλοποίηση - 

απολογισµός, και όχι στον ασφυκτικό έλεγχο του διδακτικού προσωπικού του 

σχολείου που προσπάθησε Υπουργείο Παιδείας να επαναφέρει µε το Ν. 

2525/97. 

Το σχολείο είναι κοινότητα αλληλοκατανόησης, συνεργασίας, 

αλληλεγγύης, αγάπης, υποµονής και σεβασµού της προσωπικότητας και δεν 

πρέπει να µεταβληθεί σε κοινότητα αυταρχικής δοµής ελέγχου και 

αστυνόµευσης. 

Η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία που περιλαµβάνει µελέτες, 

µετρήσεις, παρατηρήσεις και αξίες που προέρχονται από κρίσεις, εκτιµήσεις και 

αποφάσεις που αφορούν συγκεκριµένο έργο ή γεγονός και δεν µπορεί να είναι 

ατοµικές εκτιµήσεις, κρίσεις και αποφάσεις που διατυπώνονται ιδιαίτερα από 

µονοπρόσωπα όργανα, σαν υποκειµενικές. 

Είναι ανάγκη να θεσµοθετηθούν συγκεκριµένα κριτήρια που, στα 

πλαίσια της λειτουργίας συλλογικών οργάνων, να καθιστούν το αποτέλεσµα 

της αξιολόγησης όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειµενικό, αξιόπιστο και 

κοινά αποδεκτό. 

Η υπηρεσιακή έκθεση δεν µπορεί να εµπεριέχει τον εξαναγκασµό, την 

καταπίεση και το φόβο για τον εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικός βελτιώνεται και 
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τελεσφορεί, όταν υπάρχει βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών στα 

Πανεπιστήµια µε συστηµατική περιοδική και βραχύχρονη επιµόρφωση του, µε 

τη διαρκή παρακολούθηση και ενηµέρωση της σύγχρονης εξέλιξης της 

επιστήµης και της παιδαγωγικής, µε τη βελτίωση όλων των συνθηκών που 

επηρεάζουν το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, καθώς επίσης και τη βελτίωση 

του βιοτικού του επιπέδου. 

Η αντίληψη ότι µε την αξιολόγηση θα βελτιωθούν οι «τεµπέληδες» είναι 

πολύ σχετική, γιατί αυτοί ξέρουν να ξεφεύγουν και να παραπλανούν. Εδώ είναι 

απαραίτητος ο ρόλος του Σχολικού Συµβούλου, που πρέπει µε τις γνώσεις του, 

την εµπειρία του και τη συµπεριφορά του, να γίνει πολύτιµος επιστηµονικός 

συνεργάτης του εκπαιδευτικού. Όταν ο Σχολικός Σύµβουλος έχει δύο ιδιότητες, 

του Συµβούλου και του κριτή, είναι σίγουρο ότι ο εκπαιδευτικός θα απορρίψει 

άµεσα το Σύµβουλο -κριτή και µοιραία θα αχρηστευθεί και ο Σύµβουλος - 

συνεργάτης. 

Το εκπαιδευτικό έργο - λόγω της µεγάλης σηµασίας του - ενδιαφέρει 

ολόκληρη την κοινωνία. Γι΄ αυτό η αξιολόγηση χρειάζεται επιστηµονική 

θεµελίωση σε αντικειµενική βάση και µέσα από τη διαδικασία της 

ανατροφοδότησης είναι δυνατόν να βελτιώνεται συνεχώς το εκπαιδευτικό έργο, 

που είναι αποτέλεσµα πολλών συντελεστών όπως: η συγκεκριµένη εκπαιδευτική 

πολιτική µε τους στόχους και τις κατευθυντήριες γραµµές της, οι δαπάνες για 

την εκπαίδευση, το αναλυτικό πρόγραµµα, τα βιβλία, τα εποπτικά µέσα, οι 

µαθητές, οι εκπαιδευτικοί, ο διοικητικός µηχανισµός, η διοικητική και 

εκπαιδευτική ιεραρχία, η κτιριακή υποδοµή κλπ. 

Την αποκλειστική ευθύνη δεν την έχει ο µαθητής και ο δάσκαλος. 

Αρχίζει από την εκπαιδευτική πολιτική, τα µέσα και τους παράγοντες της και 

φθάνει στο µαθητή και στο δάσκαλο. Κάποια αντικειµενικά µετρήσιµα κριτήρια 

θα µπορούσαν να υπάρξουν, στηριζόµενα στο τρίπτυχο: προγραµµατισµός - 

υλοποίηση - απολογισµός του εκπαιδευτικού έργου. 

∆εν µπορεί η αξιολόγηση να χρησιµοποιείται ως µηχανισµός ελέγχου του 

εκπαιδευτικού, χωρίς να παραβλέπουµε ότι ο έλεγχος του εκπαιδευτικού είναι 

αναγκαίος, στα πλαίσια κυρίως της υπαλληλικής του ιδιότητας και όχι της 

παιδαγωγικής, και χωρίς να παραβλέπουµε ότι υπάρχουν θεσµοθετηµένα 
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όργανα ελέγχου για την παρουσία και τη στάση του εκπαιδευτικού στο σχολείο, 

πέρα από το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός, εξαιτίας της φύσης της εργασίας του, 

υπόκειται σε µια διαρκή φυσική αξιολόγηση, τόσο από τους γονείς όσο κι από 

τους µαθητές του. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ορθό θα ήταν να γίνεται σε 

επίπεδο σχολικής µονάδας, σε επίπεδο νοµού και σε εθνικό επίπεδο, µε βάση τον 

προγραµµατισµό, την υλοποίηση και τον απολογισµό. Ακόµη, να αξιολογούνται 

και όλοι οι συντελεστές του εκπαιδευτικού έργου, συµπεριλαµβανοµένων και 

των εκπαιδευτικών, αλλά και των άλλων συντελεστών: προγράµµατα σπουδών, 

αναλυτικά και ωρολόγια προγράµµατα, δαπάνες, οι σκοποί και οι στόχοι, η 

υλικοτεχνική υποδοµή κλπ. 

Ένα ακόµη επιµέρους στοιχείο, το οποίο χρειάζεται για να λειτουργήσει 

το σχολείο πιο αποτελεσµατικά, είναι η ουσιαστικοποίηση των συνεδριάσεων 

του συλλόγου διδασκόντων, έτσι ώστε στην αρχή και το τέλος του σχολικού 

έτους, να προγραµµατίζει τη δραστηριότητα του και να εντοπίζει προβλήµατα 

που σχετίζονται µε το παιδαγωγικό περιβάλλον, την υποδοµή, τις δυσκολίες 

ιδιαίτερα των µαθητών από ασθενέστερες τάξεις, και να παρεµβαίνει 

διορθωτικά και αντισταθµιστικά. 

Γενικά, πιστεύουµε ότι ο σκοπός της αξιολόγησης είναι να συµβάλλει 

στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, να βοηθάει στον ορθολογικό σχεδιασµό 

της εκπαίδευσης και να εξασφαλίζει την επιλογή καλύτερης σειράς ενεργειών. 

 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Ι. Στόχοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου:        

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου µεταξύ άλλων: 

1. Μελετά τη σχέση του εκπαιδευτικού έργου µε τις συνθήκες του 

περιβάλλοντος 

(πολιτιστικός, κοινωνικό - πολιτικός και οικονοµικός τοµέας). Το εκπαιδευτικό 

σύστηµα έτσι κι αλλιώς δεν είναι ένας αυτόνοµος κοινωνικός θεσµός. Πρέπει 

να ιδωθεί 
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µέσα από τη διαλεκτική του σχέση µε την κοινωνία. Αυτή η σχέση ακριβώς 

µπορεί 

να γίνεται αγωγός µεταφοράς εκροών και εισροών, έτσι ώστε η διαδικασία 

του 

εκσυγχρονισµού να γίνεται στην κατάλληλη στιγµή και να είναι 

αποτελεσµατική. 

2. Ερευνά, αναλύει και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, το 

αναλυτικό κ.ά. και όλες τις δραστηριότητες που απορρέουν ή προβλέπονται 

µέσα απ' αυτά. 

∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, µέσα από την έρευνα να καθίσταται δυνατή η ανίχνευση 

της 

αποτελεσµατικότητας των προγραµµάτων, µε στόχο την αναθεώρηση τους, 

όταν 

διαπιστώνονται αδυναµίες. 

3. Προβαίνει σε αξιολογήσεις αποτελεσµάτων. Αξιολογούνται οι 

µαθητές πουπαίρνουν µέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, για να είναι δυνατή η 

διακρίβωση τηςεπιτυχίας ή αποτυχίας των µαθητών, της αποτελεσµατικότητας 

της διδακτικής µεθοδολογίας, της αντιστοιχίας σκοπών - στόχων µε το 

πνευµατικό επίπεδο των µαθητών. Επίσης, µέσα από την αξιολόγηση των 

µαθητών επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση. 

4. Μελετά τρόπους βελτίωσης του αναλυτικού, της αξιολόγησης και 

των µεθόδων συµµετοχής των µαθητών στη διαδικασία µάθησης. 

II. Μέθοδοι και τρόποι αξιολόγησης 

Η αξιολόγηση: 

1. Πρέπει να είναι ποσοτική και ποιοτική. 

2. ∆υνατό να γίνεται καθηµερινά πάνω στο αντικείµενο διδασκαλίας της 

µέρας, κατά περιόδους, µε βάση µέρος της ύλης ή στο τέλος της ολοκλήρωσης 

της, προκειµένου να αξιολογηθούν οι τρεις τοµείς: ο γνωστικός, ο 

συναισθηµατικός και ο ψυχοκινητικός τοµέας. 

3. Μπορεί να γίνεται µε τη διαδικασία της παρατήρησης του 
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εκπαιδευοµένου από τον εκπαιδευτή. 

4. Γίνεται για να διαπιστωθούν τα ενδιαφέροντα των παιδιών. 

5. Μπορεί να πάρει τη µορφή της αυτοαξιολόγησης, µε στόχο ο µαθητής 

να αποκτήσει κριτική ικανότητα, αυτοπεποίθηση, µια καλύτερη αυτοεικόνα. 

6. Είναι δυνατό να γίνει από ανεξάρτητους ερευνητές, για να συγκριθούν 

επίπεδα της σχολικής µονάδας µε άλλα επίπεδα (περιφέρειας, επαρχίας ή 

εθνικά). 

7. Είναι δυνατό να στοχεύει στην αξιολόγηση σχολικών µονάδων, µε 

στόχο τη διαπίστωση του βαθµού της λειτουργικής επάρκειας του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. 

 

Β. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού  

Ι. Σκοποί 

1. Η αξιολόγηση πρέπει να θεωρείται απαραίτητη για κάθε οργανισµό, 

άρα καιγια την εκπαίδευση. Εποµένως πρέπει να γίνεται, αφού είναι µια από τις 

τρεις προϋποθέσεις (προγραµµατισµός - δραστηριοποίηση - αξιολόγηση) 

οµαλής λειτουργίας του οργανισµού. 

2. Για σκοπούς που έχουν σχέση µε την πρόοδο του µαθητή και ό,τι την 

επηρεάζει, µε στόχο ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης. 

3. Με σκοπό την ικανοποίηση του εκπαιδευτικού για επαγγελµατική 

ανέλιξη. 

II. Τοµείς αξιολόγησης 

1. Η επαγγελµατική κατάρτιση. 

2. Η απόδοση στο διδακτικό έργο. 

3. Η προσφορά στη συλλογική αντιµετώπιση της ανάπτυξης 

εκπαιδευτικής διαδικασίας στη σχολική µονάδα 
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4. Η ικανότητα ευαισθητοποίησης των παραγόντων που επηρεάζουν 

την απόδοση της σχολικής µονάδας. 

5. Η µεθοδικότητα και οργάνωση της εργασίας και της οµάδας. 

Σηµείωση: Κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, να εντοπίζονται και 

να µη λαµβάνονται υπ' όψιν όλες οι αρνητικές επιδράσεις που δυνατό να 

προέρχονται από το αναλυτικό πρόγραµµα, το σχολικό περιβάλλον (έµψυχο ή 

άψυχο) και το επίπεδο των µαθητών. 

III. Ποιοι και µε ποιες µεθόδους µπορούν να αξιολογούν    - 

1. Οι αξιολογητές οι οποίοι επιλέγονται µεταξύ αυτών που: 

- έχουν επιµορφωθεί για να ασκούν το λειτούργηµα του αξιολογητή 

και γνωρίζουν τις επιστηµονικές µεθόδους αξιολόγησης και 

- γνωρίζουν πολύ καλά τους τοµείς-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και 

το περιεχόµενο τους. 

 

2. Οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί µε αυτοαξιολόγηση. 

3. Οι µαθητές τους µέσω ερωτηµατολογίου. 

 

Καταλήγοντας θα λέγαµε τα εξής: 

 

1. Πρέπει να βρεθούν εκείνος ο τρόπος και µέθοδοι αξιολόγησης που 

σέβονταιτην προσωπικότητα, την επαγγελµατική συνείδηση και προσφορά του 

εκπαιδευτικού, χωρίς να επηρεάζεται ο σκοπός για τον οποίο γίνεται η 

αξιολόγηση. 

2. Φαίνεται όµως πως, παρά το ότι γίνεται κατανοητή η αναγκαιότητα 

της αξιολόγησης, θα υπάρχει η διαφωνία για τον τρόπο και τα πρόσωπα που θα 

αξιολογούντον εκπαιδευτικό. 
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3. ∆ιαπιστώσεις για τις συνθήκες του περιβάλλοντος µάθησης, τα 

προγράµµαταή τα εγχειρίδια και τις αδυναµίες τους µπορεί να προκύψουν µέσα 

από την αξιολόγηση. Ο εκπαιδευτικός όµως αδυνατεί, λόγω της θέσης του, να 

επηρεάσει, για ναγίνουν αλλαγές, αφού βρίσκεται εκτός των κέντρων 

αποφάσεων. 

4. Εκτιµούµε ότι αυτό που επείγει - και αυτό το µήνυµα είναι που πρέπει 

να στείλειτο συνέδριο - είναι το εξής: Αν είναι δυνατό από αύριο να αρχίσουν 

οι διαδικασίες,για να τροχιοδροµηθεί µια πανεθνική έρευνα µε σκοπό την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, από το πανεπιστήµιο µέχρι το 

νηπιαγωγείο, από το πιο υψηλόβαθµο σκαλοπάτι της διοικητικής ιεραρχίας 

µέχρι το τελευταίο, για να διαπιστωθούν οι αδυναµίες και η αναντιστοιχία του 

µε την κοινωνία, για να προχωρήσουµεσε έναν πραγµατικό εκσυγχρονισµό. 

 

Η Αυτοαξιολόγηση του Έργου των Εκπαιδευτικών 

Τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και µεγαλύτερη έµφαση στην 

αξιολόγηση τουέργου των εκπαιδευτικών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

  

Η αυτοαξιολόγηση είναι εγγενής στο επάγγελµα των εκπαιδευτικών. 

Είναι ένας τρόπος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, που πρέπει να 

αποτελεί µέρος του ενδιαφέροντος της Πολιτείας αλλά και των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Είναι µια θετική και συνεχής διαδικασία, η οποία αποσκοπεί 

στο να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να καταστούν ικανοί να εντοπίσουν τις 

επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, τις δυνατότητες και τις αδυναµίες τους, για να 

αναγνωρίσουν τους χώρους περαιτέρω βελτίωσης τους, µε τελικό στόχο να 

ξεπεράσουν τα διάφορα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και να βελτιώσουν την 

ποιότητα της διδασκαλίας τους. 

Το µοντέλο αυτό της αξιολόγησης είναι καλοδεχούµενο από τους 

εκπαιδευτικούς, επειδή δίνει έµφαση στο ρόλο τους ως υπεύθυνων λειτουργών, 

µε αποτέλεσµα να µην το θεωρούν απειλητικό. Αυτό είναι πάρα πολύ 

σηµαντικό, επειδή καµιά εκπαιδευτική µεταρρύθµιση δεν µπορεί να πετύχει, αν 

δεν έχει τη συγκατάθεση αυτών που θα την υλοποιήσουν. 
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Όλοι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν τους εαυτούς τους µε τρόπο 

περιστασιακό και διαισθητικό. Ωστόσο, µερικοί χρησιµοποιούν την 

αυτοαξιολόγηση τακτικά και συστηµατικά καθ' όλη τη διάρκεια της 

επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας. Η αυτοαξιολόγηση και ο στοχασµός των 

εκπαιδευτικών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού τους έργου είναι ένας 

σηµαντικός παράγοντας για τη βελτίωση των διδακτικών τους ικανοτήτων και 

τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας τους. 

Η εµπειρία από µόνη της δεν επαρκεί για να γίνει κανείς καλός 

εκπαιδευτικός. Η εµπειρία είναι χρήσιµη µόνο όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει τι 

και πώς να παρατηρεί και προσπαθεί να αναλύσει και να ερµηνεύσει τα 

διάφορα περιστατικά. ∆ιαφορετικά,  η εµπειρία µπορεί να έχει αρνητικά 

αποτελέσµατα, όταν, δηλαδή, ο εκπαιδευτικός απλώς συνεχίζει να διδάσκει 

όπως διδάχτηκε από τους δασκάλους τους, χωρίς να στοχάζεται για την 

αποτελεσµατικότητα των διδακτικών του πρακτικών. 

Μερικοί εκπαιδευτικοί έχουν πολυετή υπηρεσία, αλλά εξακολουθούν να 

διδάσκουν αναποτελεσµατικά. Στην περίπτωση του καλού εκπαιδευτικού 

ισχύει κάτι ανάλογο µε την περίπτωση του καλού κρασιού. Όπως το κρασί για 

να γίνει καλό πρέπει να περάσουν πολλά χρόνια, έτσι και ο εκπαιδευτικός για να 

γίνει καλός πρέπει να εργαστεί αρκετά χρόνια. Ωστόσο, όπως το κρασί µπορεί να 

ξινίσει αν οι συνθήκες είναι ακατάλληλες, έτσι και ο εκπαιδευτικός µπορεί, µε 

το πέρασµα του χρόνου, να οδηγηθεί σε αβεβαιότητα και αποξένωση, αν δε 

γνωρίζει πώς να µαθαίνει από τις εµπειρίες του.  

∆υστυχώς, για πολλούς ανθρώπους «η αλήθεια είναι πικρή» και δε θέλουν 

ή δεν µπορούν να εντοπίσουν τα σφάλµατα τους και προσπαθούν να βρουν διάφορες 

δικαιολογίες για να τα καλύψουν. Αλλά, αν πραγµατικά επιθυµούν να βελτιωθούν 

θα πρέπει να αποδέχονται τις αδυναµίες τους, επειδή έτσι θα µπορέσουν να τις 

εξαλείψουν. 

1. Εµπειρίες. Για να µάθουµε να διδάσκουµε χρειαζόµαστε εξάσκηση. 

Πολλέςδιδακτικές µας αδυναµίες οφείλονται στην έλλειψη εµπειρίας. Έτσι λοιπόν 

είναι σκόπιµο να αποκτούµε διδακτικές εµπειρίες και να δίνουµε ιδιαίτερη 

προσοχή σ' αυτές πουείναι ιδιαίτερα σηµαντικές, δηλαδή, στα κρίσιµα διδακτικά 

περιστατικά. 
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2. Αξιολόγηση. Εδώ παρατηρούµε, αναλύουµε και αξιολογούµε τα εν 

λόγω κρίσιµα διδακτικά µας περιστατικά, µε σκοπό να ανακαλύψουµε τόσο τις 

περιοχές εκείνεςπου πετύχαµε όσο και εκείνες που αποτύχαµε. 

3. ∆ιατύπωση συµπερασµάτων. Εδώ καθορίζουµε αυτά που µάθαµε 

αναφορικάµε τα αποτελέσµατα των διδακτικών µας ενεργειών και προσπαθούµε 

να ερµηνεύσουµε γιατί κάποιες δραστηριότητες µας είχαν θετικά αποτελέσµατα, 

ενώ άλλες είχαν αρνητικά αποτελέσµατα. 

4. Υλοποίηση. Έχοντας υπόψη αυτά που διδαχθήκαµε από την εµπειρία 

µας διατυπώνουµε προσωπικές θεωρίες και θέσεις για να τις δοκιµάσουµε και να 

τις εφαρµόσουµε στις µελλοντικές διδακτικές προσεγγίσεις, µε σκοπό να 

βελτιώσουµε την ποιότητα της διδασκαλίας µας. 

Στην καλύτερη αυτοαξιολόγησή µας εµείς οι εκπαιδευτικοί θα 

βοηθηθούµε, αν επισκεπτόµαστε τις τάξεις άλλων συναδέλφων µας ή αν εµείς οι 

ίδιοι ζητάµε  να µας επισκέπτονται άλλοι συνάδελφοι στην τάξη µας, µε σκοπό να 

συζητήσουµε για τις διδακτικές πρακτικές που εφαρµόζουν. 

Βέβαια, σε αρκετούς εκπαιδευτικούς δεν αρέσει η ιδέα των επισκέψεων σε 

τάξεις, επειδή θεωρούν την τάξη ως µυστικό κήπο που ανήκει στο διδάσκοντα. 

Κατά συνέπεια, εκτιµούν ότι τέτοιες ενέργειες µπορεί να παρερµηνευθούν ως 

επέµβαση στο έργο των συναδέλφων. Η αντίληψη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτικοί έχουν συνηθίσει να υλοποιούν τα διδακτικά τους προγράµµατα 

στην τάξη µόνοι τους. Ωστόσο, από τη στιγµή που θα συνηθίσουν να 

συνεργάζονται µε άλλους, η στάση αυτή θα αλλάξει και τα αποτελέσµατα θα είναι 

θετικά, τόσο από πλευράς συναισθηµατικής, λόγω ενθουσιασµού που θα 

δηµιουργεί η επικοινωνία τους µε άλλους, όσο και από πλευράς πρακτικής, 

εξαιτίας της βοήθειας που θα προσφέρει ο ένας στον άλλο. Ας µην ξεχνάµε ότι 

πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί µαθαίνουν περισσότερα συζητώντας µεταξύ τους 

παρά ακούγοντας έναν ειδικό. 

Καίριες είναι εδώ οι θέσεις του Webb (1985), ο οποίος φρονεί ότι αν οι 

εκπαιδευτικοί δε βλέπουν ο ένας τον άλλο µέσα στην τάξη υποβαθµίζεται η 

αυτοαξιολόγησή τους και έτσι στερούνται εποικοδοµητικής αξιολόγησης και 

στήριξης των διδακτικών τους πρακτικών. Στην περίπτωση αυτή λίγες αρνητικές 

διδακτικές εµπειρίες θα µπορούσαν να τους δηµιουργήσουν αµφιβολίες για τις 
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διδακτικές τους ικανότητες. Συνεπώς, είναι προς το συµφέρον του 

εκπαιδευτικού, αλλά και της εκπαίδευσης, να αυτοαξιολογεί συστηµατικά το 

εκπαιδευτικό του έργου. 

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να εφαρµόσουν συστηµατικά την 

αυτοαξιολόγηση µπορούν να κατασκευάσουν δικά τους ερωτηµατολόγια 

αυτοαξιολόγησης, ανάλογα µε τη φύση του µαθήµατος, το περιεχόµενο του, τη 

µέθοδο διδασκαλίας που χρησιµοποίησαν και τους στόχους του µαθήµατος 

που οι ίδιοι καθόρισαν. Λόγου χάρη, θα µπορούσαν να κατασκευάσουν ένα 

ερωτηµατολόγιο παρόµοιο µε το παρακάτω: 

1. Προετοίµασα ικανοποιητικά τη διδασκαλία µου, µε σαφείς σκοπούς, 

κατάλληλο περιεχόµενο και δοµή; 

2. ∆ιάλεξα τα κατάλληλα εποπτικά µέσα και τα χρησιµοποίησα στην 

κατάλληλη στιγµή; 

3. Οι ερωτήσεις µου ήταν σαφείς και συνοπτικές; 

4. Ενθάρρυνα τους µαθητές µου; 

5. Καλλιεργούσα ευχάριστη ατµόσφαιρα; 

6. Εξατοµίκευσα µέχρις ενός βαθµού τη διδασκαλία µου; 

7. Άκουγα προσεχτικά τους µαθητές µου; 

8. Είχα προβλήµατα πειθαρχίας; 

9. Έλεγχα τη µάθηση των µαθητών µου και βοηθούσα όσους είχαν 

δυσκολίες; 

10. ∆ιόρθωσα τις εργασίες των µαθητών µου εποικοδοµητικά και 

εγκαίρως; 

11. Είχα καλές διαπροσωπικές σχέσεις µε τους µαθητές µου, βασισµένες 

στον αµοιβαίο σεβασµό; 

Τελειώνοντας θα θέλαµε να τονίσουµε ότι η αυτοαξιολόγηση είναι µια 

διαδικασία τόσο παλιά όσο και ο άνθρωπος. Παρόλα αυτά στην εκπαιδευτική 
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διαδικασία µόλις πρόσφατα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή. Ωστόσο, οι 

εκπαιδευτικοί που κάνουν ή θα κάνουν συστηµατική αξιολόγηση θα βελτιώσουν 

µε τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τις διδακτικές τους δεξιότητες, µε την 

προϋπόθεση φυσικά ότι θα είναι έτοιµοι να αποδεχτούν τα σφάλµατα τους και 

να εφαρµόσουν στην πράξη τις νέες αρχές που διατύπωσαν από την αξιολόγηση 

των διδακτικών τους εµπειριών και δραστηριοτήτων. Η πολιτεία οφείλει να 

αξιοποιήσει πρωτίστως αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης του έργου των 

εκπαιδευτικών και να διαθέσει τα απαραίτητα κονδύλια για την εφαρµογή 

ολοκληρωµένων προγραµµάτων αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 

Ενθουσιασµός υπάρχει σε πολλούς εκπαιδευτικούς και αυτόν τον ενθουσιασµό 

πρέπει η πολιτεία να αξιοποιήσει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 59

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Μπουζάκης Σ.  Συγκριτική Παιδαγωγική Αθήνα 1993 

Ματσαγγούρας Η. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας, τ. Β΄ Παιδαγωγική 

σειρά, Αθήνα 1997 

Τζάνη Μ  Σχολική επιτυχία: ζήτηµα ταξικής προέλευσης και κουλτούρας, 

Αθήνα 1983. 

Τζάνη Μ- Παµουκτσόγλου Αν. Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα. 

Ταυτόν και Αλλοτριοµορφοδίαιτον , Αθήνα 1997. 

Κασσωτάκη Μιχ. Η Αξιολόγηση της επιδόσεως των µαθητών Αθήνα. 

Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια – Λεξικό  

Γ. Τύπας – Γ. Κατσαρός  Εισαγωγή στη ∆ιοικητική Επιστήµη Αθήνα 2006 

Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ∆.Ο.Ε – Π.Ο.Ε.∆. 

Χίος 22-23 Απριλίου 1998. 

 


