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Κόςυβασ Γεώργιοσ: τοχαςμού για το ςχεδιαςμό και 
την εφαρμογό τησ αξιολόγηςησ των εκπαιδευτικών 
ςτα Πρότυπα Πειραματικϊ χολεύα (Π.Π..) : μπορεύ η 
παιδαγωγικό αξιολόγηςη να παρακινόςει τουσ 
εκπαιδευτικούσ να βελτιώςουν τη διδαςκαλύα τουσ;  

 

 

1.κϋψεισ για την αξιολόγηςη εκπαιδευτικού ϋργου  

Στα ςφγχρονα εκπαιδευτικά ςυςτιματα θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου κεωρείται 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ βελτίωςθσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και ζχει βαρφνουςα 
ςθμαςία για τθ δθμόςια εκπαίδευςθ ςτο ςφνολό τθσ. Θ εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ των 
εκπαιδευτικϊν λειτουργϊν και του ζργου τουσ ςτα 47 Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία 
(Ρ.Ρ.Σ.), Νθπιαγωγεία, Δθμοτικά, Γυμνάςια και Λφκεια, είναι μια ςθμαντικι παιδαγωγικι 
αλλαγι. Αποτελεί μια ρθξικζλευκθ απόπειρα θ οποία ανοίγει δυνατότθτεσ για τθν 
επανεξζταςθ τθσ προςφερόμενθσ εκπαίδευςθσ και τθν πικανι καλυτζρευςθ του 
εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ μασ.   

Πςα ακολουκοφν αποτελοφν ςτοχαςμοφσ για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ 
πρακτικισ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα Ρ.Ρ.Σ. Κατά βάςθ αποτελοφν προςωρινι καταγραφι 
ςκζψεων που αφοροφν κυρίωσ τον τρόπο εφαρμογισ τθσ αξιολόγθςθσ ςτα Ρ.Ρ.Σ. Δεν 
προςεγγίηονται κζματα που αφοροφν το αντικείμενο, το ςκοπό, τθν επιςτθμονικι 
μεκοδολογία τθσ αξιολόγθςθσ κακϊσ και τθ ςφνδεςι τθσ με το κοινωνικό πλαίςιο. Για τθ 
ςφνκεςθ τθσ καταγραφισ μεταξφ άλλων ελιφκθςαν υπόψθ και τα εξισ: 

 Τα αποτελζςματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ τθσ αξιολόγθςθσ ςε 14 ςχολικζσ τάξεισ 
από το 2ο ΡΡ ΓΕΛ Ακθνϊν, το 2ο ΡΡ Γυμνάςιο Ακθνϊν και το Βαρβάκειο ΓΕΛ 
(Νοζμβριοσ 2012). Οι προτάςεισ των ςχολικϊν ςυμβοφλων Β/κμιασ εκπαίδευςθσ κατά 
τθν προςομοίωςθ τθσ μεταδιδακτικισ ςυνομιλίασ.  

 Οι προτάςεισ ςχολικϊν ςυμβοφλων και Διευκυντϊν Ρ.Ρ.Σ. Α/κμιασ και Β/κμιασ 
εκπαίδευςθσ κατά τισ δφο ςυνεδρίεσ εργαςίασ οι οποίεσ οργανϊκθκαν από τθν 
Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Αττικισ κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-13. 

 Οι ςυηθτιςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν “καλι” διδαςκαλία και τθν εφαρμογι 
του εργαλείου παρατιρθςθσ τάξθσ. 

 Θ πρόταςθ τθσ άτυπθσ ομάδασ εργαςίασ, ςτθν οποία μετείχα. 

Θ αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςτα Ρ.Ρ.Σ. διαφζρει από το ανάλογο 
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ που κεςμοκετικθκε με το Ρ.Δ. 152/2013, γι’ αυτό δεν μπορεί να 
λειτουργιςει ωσ γενικό υπόδειγμα. Αυτζσ οι επιςθμάνςεισ αφοροφν κυρίωσ όςουσ 
εμπλζκονται με τα Ρ.Ρ.Σ., εκπαιδευτικοφσ ι αξιολογθτζσ, ζτςι ϊςτε οι εκάςτοτε 
δυςλειτουργίεσ να μποροφν να αντιμετωπίηονται ζγκαιρα και αποτελεςματικά και το εν 
λόγω αξιολογικό ςφςτθμα να μπορεί να εφαρμόηεται όςο γίνεται πιο ςυνετά, 
απρόςκοπτα, προςεκτικά, μεκοδικά, δίκαια και ουςιαςτικά. Ραραταφτα όςα ακολουκοφν 
απευκφνονται ωσ τροφι για προβλθματιςμό προσ όλουσ τουσ ενδιαφερόμενουσ.  
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Αξιολόγηςη του εκπαιδευτικού έργου  

Θ αξιολόγθςθ είναι ζνα από τα πλζον αμφιλεγόμενα κζματα τθσ εποχισ μασ. Αποτελεί 
ηιτθμα προτεραιότθτασ ςτισ εκπαιδευτικζσ και τισ γενικότερεσ ςυηθτιςεισ. Το φαινόμενο 
εξθγείται εφκολα.  θ αξιολόγθςθ δεν είναι κάτι που απαςχολεί μόνο τουσ εκπαιδευτικοφσ, 
αλλά ολόκλθρθ τθν κοινωνία, υπαγορεφοντασ το ςτόχουσ λογοδοςίασ (Ραλαιοκραςάσ, 
2012). Κατά το παρελκόν θ ζμφαςθ δινόταν ςτθ γενίκευςθ του ςχολείου, ενϊ ςιμερα 
ςτθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ που παρζχεται. Θ ςθμαςία τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
εκπαιδευτικοφ είναι πρωταρχικι. Θ αποτελεςματικότθτα ςυνδζεται με τθν παραγωγι 
εκπαιδευτικοφ ζργου ςε ζναν ςχολικό οργανιςμό. Στισ μζρεσ μασ οι γονείσ αξιϊνουν 
καλφτερθ ποιότθτα διδαςκαλίασ και μάκθςθσ και αποτελεςματικότερθ εκπαίδευςθ.  

Θ αξιολόγθςθ ςτθν οποία εμπλζκεται ο εκπαιδευτικόσ αφορά τθν ποιοτικι εκτίμθςθ μιασ 
διδακτικισ δραςτθριότθτασ ι ενόσ εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ και φζρει ςυνικωσ τισ 
ονομαςίεσ «αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου» ι «παιδαγωγικι/εκπαιδευτικι 
αξιολόγθςθ». Τα νοιματα των δφο φραςτικϊν προςδιοριςμϊν είναι παραπλιςια. Θ 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςθματοδοτεί τθν εςτίαςθ του ενδιαφζροντοσ όχι 
μόνο ςτθν ατομικι αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν, αλλά ςτθν αξιολόγθςθ και άλλων 
παραγόντων που διαμορφϊνουν  το εκπαιδευτικό αποτζλεςμα, όπωσ θ υλικοτεχνικι 
υποδομι, τα αναλυτικά προγράμματα, το ίδιο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα, θ δομι και 
λειτουργία του, κ.λπ. (Καψάλθσ & Χανιωτάκθσ, 2011, Μαρκόπουλοσ & Λουριδάσ, 2010). Θ 
ειςαγωγι του όρου ζγινε κυρίωσ, προκειμζνου «να υπάρξει ζνασ εννοιολογικόσ 
επαναπροςδιοριςμόσ που κα οδθγοφςε ςτθ νομιμοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ τθσ 
αξιολόγθςθσ, ςτο βακμό που θ τελευταία μποροφςε να αποφορτιςτεί ςθμαςιολογικά από 
τθν ελεγκτικι τθσ διάςταςθ» (Ηουγανζλθ, κ. ά. 2008). Το εννοιολογικό περιεχόμενο τθσ 
εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ ςυμπλζει με όςα αναφζρκθκαν για τον προςδιοριςμό του 
εκπαιδευτικοφ ζργου. Θ παιδαγωγικι αξιολόγθςθ είναι μια ςυςτθματικι διαδικαςία 
ςυλλογισ, επεξεργαςίασ και ερμθνείασ ςτοιχείων και δεδομζνων, τα οποία οδθγοφν ςε 
μια κρίςθ για τθν αξία μιασ εκπαιδευτικισ προςπάκειασ και τθ λιψθ αποφάςεων για τθ 
βελτίωςι τθσ (Harlen, 2007). Σε κάκε περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ ςυνδζεται ςτενά με τον 
προγραμματιςμό τθσ ςχολικισ εργαςίασ.  

Ωσ εκπαιδευτικό ζργο μπορεί να οριςτεί τόςο το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ των 
εκπαιδευτικϊν όςο και οι πολφμορφεσ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ ενζργειεσ που 
ςυντελοφνται ςτο ςχολείο. «Εκπαιδευτικό ζργο είναι το ςφνολο των ενεργειϊν και των 
προςπακειϊν, προκειμζνου να εκτελεςτεί, να επιτευχτεί οριςμζνθ εργαςία ςτο χϊρο του 
ςχολείου» (Ραπακωνςταντίνου, 1993). Θ παιδαγωγικι αξιολόγθςθ ι θ αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου αναφζρεται ςτθ διαδικαςία, μζςα από τθν οποία θ θγεςία μιασ 
ςχολικισ μονάδασ και οι εκπαιδευτικζσ αρχζσ ςυγκεντρϊνουν ενδεικτικζσ πλθροφορίεσ 
για τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ ςυνακόλουκουσ ςυντελεςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ με απϊτερο ςκοπό τθν αδιάλειπτθ ανατροφοδότθςθ του ζργου τουσ και τθν 
επαγγελματικι τουσ ανζλιξθ, θ οποία με τθ ςειρά τθσ κα ςυνεπιφζρει βελτίωςθ τθσ 

διδαςκαλίασ και αφξθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων των μακθτϊν (Stronge, 1995  

Ραςιαρδισ, κ.ά, 2005  Burstow, 2011). 

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου αφορά τόςο το ςχεδιαςμό τθσ ευρφτερθσ 
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ όςο και το τελικό αποτζλεςμα. Ο ςυνολικόσ εκπαιδευτικόσ 
ςχεδιαςμόσ περιλαμβάνει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ, τα Αναλυτικά Ρρογράμματα 
Σπουδϊν (ΑΡΣ), τα παιδαγωγικά προγράμματα των ςχολικϊν μονάδων, τισ διδακτικζσ 
δραςτθριότθτεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ μακθτζσ, ολόκλθρο το εκπαιδευτικό ςφςτθμα. 
(Κολζηα, 2005). Εκτόσ από τθν προςωπικι ενεργοποίθςθ και τθν επιςτθμονικι και 
παιδαγωγικι του κατάρτιςθ, θ επίδοςθ του εκπαιδευτικοφ και θ αποτελεςματικότθτα τθσ 
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διδαςκαλίασ του εξαρτάται από τθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ, τισ εξωςχολικζσ εμπειρίεσ των 
μακθτϊν, το διαδίκτυο, το φροντιςτιριο, τθν προςφορά των προθγοφμενων 
εκπαιδευτικϊν ςτουσ μακθτζσ, τθν υλικοτεχνικι υποδομι, τον εξοπλιςμό, το 
παραπρόγραμμα, κ.λπ. (Κωνςταντίνου, 2002). 

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςφνολό του δφςκολα αμφιςβθτείται. 
Συνυφαίνεται με τθν ευρφτερθ εκπαιδευτικι διαδικαςία και αποτελεί αναπόςπαςτο 
τμιμα τθσ, παρακινεί τουσ εκπαιδευτικοφσ να αςκιςουν οι ίδιοι ζλεγχο ςτθ διδαςκαλία 
τουσ, να επιδιϊξουν τθν επαγγελματικι ανάπτυξι τουσ και να ςυνειςφζρουν ςτθ βελτίωςθ 

των μακθτϊν και τθσ ςχολικισ μονάδασ (Σολομϊν, κ. ά, 1999  Λάμνιασ, 2001). Γι’ αυτό 
δεν μπορεί να νοθκεί ωσ αποςπαςματικι διαδικαςία που αφορά μόνο τουσ μακθτζσ, τουσ 
εκπαιδευτικοφσ, τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν (ΑΡΣ) ι τα κτίρια. Θα πρζπει να 
αξιολογοφνται όλοι οι κρίκοι, οι παράμετροι και οι διαςτάςεισ που εξαςφαλίηουν τθ 
δυναμικότθτα του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ ωσ «όλου» και με τισ πολφμορφεσ 
δυναμικζσ αλλθλεπιδράςεισ τουσ μετζχουν ςτθν επιτυχία ι αποτυχία τθσ εκπαιδευτικισ 
προςπάκειασ. Ράντωσ τα ερευνθτικά δεδομζνα των τελευταίων τριϊν δεκαετιϊν ζδειξαν 
ότι θ διδαςκαλία ςτθν τάξθ επθρεάηει τθ γνωςτικι και τθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των 
παιδιϊν περιςςότερο από ό,τι θ εκπαιδευτικι πολιτικι τθσ ςχολικισ μονάδασ (Brophy & 
Good, 1986). Ζτςι, πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθ διαςφάλιςθ τθσ επικυμθτισ ποιότθτασ 
του εκπαιδευτικοφ ζργου είναι ο εκπαιδευτικόσ. Θ αξιολόγθςθ των διδαςκόντων 
ςυνδζεται με τισ πολυποίκιλεσ ενζργειζσ τουσ κακϊσ καταγίνονται με το ζργο τουσ.  

 

Συςτήματα εκπαιδευτικήσ αξιολόγηςησ 

Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου αποτελεί ζνα ευαίςκθτο και επίμαχο πρόβλθμα το 
οποίο ςυνδζεται με πολλαπλζσ αξίεσ, κριτιρια και μεκόδουσ. Είναι ζνα δυςεπίλυτο 
ηιτθμα με βαρφνουςα παιδαγωγικι ςθμαςία. Θ εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ αποτελεί μια 
πολυπαραγοντικι και πολφπλευρθ διαδικαςία και ανάλογα με τθν προςζγγιςθ που κα 
προκρικεί μπορεί να εςτιάηει ςτθ διαπίςτωςθ του βακμοφ επίτευξθσ των διδακτικϊν 
ςτόχων, τθ ςυγκζντρωςθ αξιολογικϊν δεδομζνων για τθ λιψθ αποφάςεων από τισ 
εκπαιδευτικζσ αρχζσ και τθν επιςτθμονικι κρίςθ του αξιολογθτι με βάςθ προκακοριςμζνα 
κριτιρια (Καςςωτάκθσ, 2011). Ππωσ θ αξιολόγθςθ του μακθτι διενεργείται για τθ 
μάκθςθ, κατ’ ανάλογο τρόπο θ αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ κα πρζπει να αποβλζπει ςτθ 
βελτίωςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ του εκπαιδευτικοφ. Θ αξιολόγθςθ του μακθτι ζχει 
ωσ παιδαγωγικό ςτόχο τθν μακθςιακι πρόοδο, τθν άνοδο τθσ επίδοςισ του. Θ αξιολόγθςθ 
του εκπαιδευτικοφ ζχει ςτόχο μζςα από τθν κριτικι ανάλυςθ και κατανόθςθ τθσ 
διδακτικισ ςυμπεριφοράσ του, τθν ποιότθτα τθσ απόδοςισ του. Με τθν αναμόρφωςθ τθσ 
διδαςκαλίασ και τθν ανανζωςθ των διδακτικϊν δραςτθριοτιτων των εκπαιδευτικϊν ςε 
τελικι ανάλυςθ κα ωφελθκοφν οι μακθτζσ. Ραρότι θ βελτίωςθ τθσ εκπαιδευτικισ 
διαδικαςίασ είναι κοινόσ τόποσ τθσ αξιολόγθςθσ, ανάλογα με τθ φφςθ και τθν προζλευςθ 
του αξιολογθτι κα διακρίνουμε τρία ςυςτιματα αξιολόγθςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου:  

 τον εξωτερικό διοικθτικό/διαπιςτωτικό ζλεγχο (ελεγκτικι ετεροαξιολόγθςθ-
επικεϊρθςθ), 

 τθν αυτογνωςία και τον αυτοζλεγχο (αυτοαξιολόγθςθ) και 

 το ςυνδυαςμό ετεροαξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ (ςυναξιολόγθςθ, 
ςυμβουλευτικι διαμορφωτικι αξιολόγθςθ). 

Εξωτερικόσ διοικθτικόσ/διαπιςτωτικόσ ζλεγχοσ (ελεγκτικι αξιολόγθςθ-επικεϊρθςθ): 
Ρρόκειται για ετεροαξιολόγθςθ ςτθν οποία ο αξιολογθτισ και ο αξιολογοφμενοσ είναι 
διαφορετικά πρόςωπα. Ο λόγοσ φπαρξθσ τθσ εξωτερικισ αξιολόγθςθσ είναι ότι επιτρζπει 
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ςτθν κεντρικι εξουςία να ελζγχει και να κακοδθγεί τα ςχολεία. Θ ελεγκτικι αξιολόγθςθ 
μετρά το βακμό ςτον οποίο επιτεφχκθκαν οι προκακοριςμζνοι ςτόχοι, εςτιάηοντασ ςτο 
τελικό προϊόν τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και αποςκοπεί ςτον αποτελεςματικό ζλεγχο 

των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν (Scriven, 1991  Sergiovanni & Starratt, 2007). Επειδι 
θ εξωτερικι αξιολόγθςθ είναι μια μορφι ελζγχου οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί. Θ 
ελεγκτικι αξιολόγθςθ ςυνδζκθκε ςτθ χϊρα μασ με τθν εξωτερικι επικεϊρθςθ (Ξωχζλλθσ, 

2005  Καράμθνασ, 2012). 
Αυτογνωςία και αυτοζλεγχοσ: Ρρόκειται για αυτοαξιολόγθςθ όπου ο αξιολογθτισ και ο 
αξιολογοφμενοσ ταυτίηονται και αποτελοφν το ίδιο πρόςωπο. Δεν κατευκφνεται από 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ και ζχει ςκοπό τθ ςυνειδθτι αυτοβελτίωςθ από τον ίδιο τον 
εκπαιδευτικό. Τόςο μζςα ςτθν τάξθ όςο και μετά τθ διδαςκαλία ο εκπαιδευτικόσ 
προβαίνει ςε αυτοζλεγχο τθσ δράςθσ του, κάνει αυτοβοφλωσ αυτοκριτικι και 
αναςτοχαςμό. Ο αυτοζλεγχοσ εξαρτάται από το φιλότιμο και τθν ευςυνειδθςία του 
εκπαιδευτικοφ. Γι’ αυτό είναι καλφτερα να ςυνδυαςτεί με τθ ςυμβουλευτικι-
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ.  

υμβουλευτικι-διαμορφωτικι αξιολόγθςθ (ςυναξιολόγθςθ): Θ ςυμβουλευτικι-
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ςυνδυάηει τθν “αντικειμενικότθτα” του εξωτερικοφ 
παρατθρθτι με τθν αυτοαξιολόγθςθ. Χωρίσ να παραγνωρίηει τθν επίτευξθ των ςτόχων, 
εςτιάηει κυρίωσ ςτισ διαδικαςίεσ και τισ ςχζςεισ των προςϊπων. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ωσ 
«κριτικόσ φίλοσ» ανοίγει ενδιαφζρουςεσ δυνατότθτεσ ςυναξιολόγθςθσ που ςυνταιριάηουν 
ταυτόχρονα ςυναδελφικι ςτιριξθ και καλόπιςτθ αμφιςβιτθςθ (Μπαγάκθσ κ. ά., 2007). Θ 
ςυμβουλευτικι-διαμορφωτικι αξιολόγθςθ είναι μια αμφίδρομθ ανατροφοδοτικι 
διαδικαςία, θ οποία επθρεάηεται από προςπάκειεσ οι οποίεσ καταβάλλονται ςτισ ςχολικζσ 
τάξεισ και αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου. Επίκεντρο τθσ 
ςυμβουλευτικισ-ανατροφοδοτικισ αξιολόγθςθσ είναι ο εκπαιδευτικόσ, αφοφ επιδιϊκεται 
ο προςδιοριςμόσ περιοχϊν δυςκολίασ για κάκε εκπαιδευτικό, θ ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν για τθ λιψθ αποφάςεων ςχετικά με το επίπεδο των ικανοτιτων του, το 
ςχεδιαςμό και τθν ανατροφοδότθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου (Δθμθτρόπουλοσ, 2002). 
Ππωσ κατά τισ ενδιάμεςεσ δοκιμζσ του φαγθτοφ προςτίκενται τα κατάλλθλα υλικά, ζτςι 
και κατά τθ διαχρονικι εξζλιξθ ενόσ κφκλου μακθμάτων μποροφν να γίνονται οι 
απαιτοφμενοι ζλεγχοι, να αποκαλφπτονται τα τρωτά ςθμεία και να ςχεδιάηονται οι 
αναγκαίεσ επανορκωτικζσ παρεμβάςεισ, αναπροςαρμογζσ και τροποποιιςεισ. Θ 
ςυμβουλευτικι-διαμορφωτικι αξιολόγθςθ αποτελεί κατά βάςθ μια ενεργό παιδαγωγικι 
διαδικαςία εςωτερικισ αξιολόγθςθσ που κεμελιϊνεται ςε ςφγχρονεσ αξιολογικζσ 
πρακτικζσ, όπωσ ςυλλογικι και ςυνεργατικι ανάλυςθ, επίλυςθ προβλθμάτων, 
αυτοκριτικι, αυτοαξιολόγθςθ, αυτοδιερεφνθςθ, αυτοδιόρκωςθ, αναςτοχαςμόσ, διαρκισ 
ανατροφοδότθςθ και αλλαγι τθσ διδαςκαλίασ.  

 

2. Σα Πρότυπα-Πειραματικά χολεία (Π.Π..) και θ 
αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν 

Τα Π.Π.Σ. και η προϊθηςη καινοτομίασ, αριςτείασ και αξιολόγηςησ  

Τα τελευταία χρόνια ςτθ χϊρα μασ διαφαίνεται μια τάςθ αποκζντρωςθσ και διεφρυνςθσ τθσ 
αυτονομίασ των ςχολικϊν μονάδων. Θ επιλογι αυτι ίςωσ απαντά ςτθν ανθςυχία των 
ελλθνικοφ πλθκυςμοφ για τθν υποβάκμιςθ τθσ παιδείασ, αλλά και ςτθ ςυνακόλουκθ 
αόριςτθ απαίτθςθ για μεταρρυκμίςεισ. Ραρά τισ παρατθροφμενεσ αμφιταλαντεφςεισ και 
αςυνζπειεσ, βρίςκεται ςε εξζλιξθ ο επαναπροςδιοριςμόσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ που 
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τθν χαρακτθρίηει θ ςταδιακι μετάβαςθ από μια εκπαίδευςθ ομοιόμορφθ και 
αδιαφοροποίθτθ προσ νζεσ μορφζσ που επιτρζπουν τθν ποικιλία και τθ διαφορετικότθτα. 
Οι προκζςεισ αυτζσ ζχουν εκφραςτεί από το Υπουργείο Ραιδείασ ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ 
διαβοφλευςθσ που τιτλοφορείται «Πρϊτα ο μακθτισ»-«Πρϊτα θ ςχολικι μονάδα», Νζα 
διοίκθςθ για το Νζο ςχολείο. Καταγράφουμε ζνα χαρακτθριςτικό απόςπαςμα: «το πλαίςιο 
τθσ νζασ δομισ, θ ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ τθσ χολικισ Μονάδασ και θ μετατροπι τθσ από 
φορζα με αποκλειςτικά εκτελεςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςε φορζα γόνιμθσ υποδοχισ και 
ςυνδιαμόρφωςθσ τθσ εκνικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ αποτελεί κεντρικι επιδίωξθ *...+ 
Προωκείται το «όραμα» τθσ αυτόνομθσ ςτο ςχεδιαςμό και ςτθ δράςθ ςχολικισ μονάδασ *...+ 
Ζνα όραμα για κάκε ςχολικι μονάδα που δεν επιβάλλεται από πάνω ι από ζξω, αλλά 
προκφπτει μζςα από τθν αξιοποίθςθ των εμπειριϊν και των ανθςυχιϊν των εκπαιδευτικϊν, 
των μακθτϊν και των γονζων τουσ» (ΥΡΔΒΜΘ, 2011, ς. 3). Είναι φανερό ότι θ βαρφτθτα του 
εκπαιδευτικοφ ζργου απαιτεί ενίςχυςθ τθσ αυτονομίασ του ςχολείου. Οι προθγοφμενεσ 
προκζςεισ εφαρμόηονται ιδθ ςτα Ρ.Ρ.Σ. 

Το ζτοσ 2011, καταργικθκαν τα πειραματικά ςχολεία, τα οποία λειτουργοφςαν από το 
1985. Πςα από αυτά αξιολογικθκαν κετικά ονομάςτθκαν Ρρότυπα-Ρειραματικά Σχολεία 
(Ρ.Ρ.Σ.). Τα Ρ.Ρ.Σ. καλοφνται να ςυνδυάςουν τθν αριςτεία των προτφπων του παρελκόντοσ 
με τθν παιδαγωγικι καινοτομία των πειραματικϊν αποδίδοντασ ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανά 
τακτά χρονικά διαςτιματα αξιολόγθςθ εκπαιδευτικϊν1 και μακθτϊν για τθ διαςφάλιςθ 
ποιοτικισ εκπαίδευςθσ. Με τθν πανίςχυρθ παρουςία των Ρ.Ρ.Σ. το εκπαιδευτικό τοπίο 
αλλάηει. Κατά βάςθ, τα νζα ςχολεία αποτελοφν πόλο ζλξθσ για μακθτζσ με φιλοτιμία, 
επιμζλεια και μακθςιακό ηιλο. Οι μακθτζσ ζχουν δυνατότθτα πρόςβαςθσ ςε υψθλισ 
ςτάκμθσ μορφωτικά αγακά, μετά από ειςαγωγικζσ εξετάςεισ από το Δθμοτικό ςτο 
Γυμνάςιο και από το Γυμνάςιο ςτο Λφκειο.  

Σιμερα, θ δθμόςια εκπαίδευςθ βρίςκεται ςε βακειά κρίςθ, τα περιςςότερα δθμόςια 
ςχολεία, παρά τισ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των εκπαιδευτικϊν, βρίςκονται ςε δραματικι 
υποβάκμιςθ, δζςμια γραφειοκρατικϊν αγκυλϊςεων, βυκιςμζνα ςτθν ομοιομορφία και τθν 
αςθμαντότθτα, ενϊ αποτελοφν τροχοπζδθ για τθν ανάπτυξθ των δθμιουργικϊν ικανοτιτων 
των μακθτϊν. Ραρατθρείται άνοιγμα του χάςματοσ ςτισ τελικζσ επιδόςεισ των μακθτϊν, 
ανάςχεςθ των μακθςιακϊν κινιτρων, εμφανισ κακυςτζρθςθ τθσ μακθςιακισ προόδου και 
ςυνακόλουκθ ιςοπζδωςθ προσ τα κάτω. Βεβαίωσ, υπάρχουν μακθτζσ που διακρίνονται ςε 
οριςμζνουσ τομείσ γνϊςθσ, ςτισ τζχνεσ ι ςε πρακτικζσ δεξιότθτεσ και άλλοι που κάνουν 
μικρά και αςτακι βιματα προόδου. Πμωσ κακϊσ θ διδαςκαλία προςαρμόηεται ςτισ 
δυνατότθτεσ των λιγότερο ταλαντοφχων μακθτϊν, αδικοφνται οι ικανοί και οι πολλά 
υποςχόμενοι μακθτζσ, αφοφ το ςχολικό περιβάλλον δεν αξιοποιεί ςτο ζπακρο τισ 
δυνατότθτζσ τουσ. Σε τελικι ανάλυςθ θ ςχολικι αποτυχία είναι ενδθμικι και οι μακθτζσ δεν 
μακαίνουν αυτά που αναμζνεται να μάκουν. 

                                                           
1
 Σφμφωνα με το άρκρο 50 του Ν 3966/2011 τόςο οι εκπαιδευτικοί όςο και οι διευκυντζσ των Ρ.Ρ.Σ. 

αξιολογοφνται ανά διετία. Θα πρζπει να μνθμονευκεί ότι θ παραμζλθςθ τθσ αξιολόγθςθσ των 
διευκυντϊν αποτελεί μεμπτό ςθμείο. Διατθρικθκαν οι παλιοί διευκυντζσ των Ρ.Ρ.Σ. χωρίσ να 
εφαρμοςτοφν οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που εφαρμόςτθκαν για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το 
ίδιο ςυνζβθ και για τουσ υποδιευκυντζσ. Επίςθσ επιφυλάχκθκε αυςτθρότερθ αξιολόγθςθ για τουσ 
υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοφσ ςτα ΡΡΣ από τουσ νζουσ, οι οποίοι κατζλαβαν κζςεισ πενταετοφσ 
κθτείασ με ανοιχτι προκιρυξθ. Μάλιςτα οριςμζνοι εκπαιδευτικοί παρότι δεν πζτυχαν τθ βάςθ του 
55 και εξοςτρακίςτθκαν από το ΡΡΣ, μετείχαν ςτισ προκθρφξεισ που ακολοφκθςαν εξαςφαλίηοντασ 
πενταετι κθτεία με ευκολότερο τρόπο. Αυτζσ οι παραλείψεισ και προβλθματικζσ περιπτϊςεισ  
πρζπει να διορκωκοφν.  
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Το μακθςιακό περιβάλλον των Ρ.Ρ.Σ. μπορεί να αποτελζςει ζνα δθμιουργικό καταφφγιο για 
τουσ μακθτζσ που επικυμοφν να αναπτφξουν ολόπλευρα τισ ικανότθτζσ τουσ. Ζτςι, 
αναδεικνφεται ο βαςικόσ κοινωνικόσ ρόλοσ των Ρ.Ρ.Σ. για τθν αξιοποίθςθ των ταλαντοφχων 
και χαριςματικϊν μακθτϊν. Τα εν λόγω ςχολεία, δίνουν ευκαιρίεσ ςε μακθτζσ των οποίων 
οι γονείσ αδυνατοφν να πλθρϊςουν δίδακτρα ςε ακριβά ιδιωτικά ςχολεία και απαιτοφν 
ποιοτικι εκπαίδευςθ για τα παιδιά τουσ. Χωρίσ να καταργοφν τισ εκπαιδευτικζσ 
ανιςότθτεσ2, παρζχουν δυνατότθτεσ ανοδικισ κοινωνικισ κινθτικότθτασ ςε παιδιά μθ 
προνομιοφχων οικογενειϊν. Ράντωσ κα πρζπει να λθφκεί ειδικι μζριμνα ϊςτε τα Ρ.Ρ.Σ. να 
αποτελζςουν παράγοντα κοινωνικισ ςυνοχισ και διαπολιτιςμικισ επικοινωνίασ χωρίσ να 
επιφζρουν τθ βίαιθ και υπερβολικι αφαίμαξθ των καλφτερων μακθτϊν από τα ςχολεία τθσ 
γειτονιάσ, εγκαταλείποντασ τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ ςτθν τφχθ τουσ3. 

Με πρϊτθ ματιά, οι όροι πρότυπα και τα πειραματικά ςχολεία ζχουν διαφορετικό 
εννοιολογικό περιεχόμενο. Αυτό προκφπτει και από τθν ιςτορία τουσ. Στο ςυνκετικό 
νεολογιςμό που κακιερϊκθκε οι δφο τφποι ςχολείων δεν αλλθλοαποκλείονται, αφοφ ςτα 
πρότυπα ςχολεία, μποροφν να διεξάγονται πειραματικζσ διδαςκαλίεσ και διδακτικι άςκθςθ 
των φοιτθτϊν, όπωσ ςυνζβαινε και κατά το παρελκόν. Ο τίτλοσ Ρ.Ρ.Σ. περιλαμβάνει 
καινοτομικά ςχολεία που ειςάγουν ριξεισ με παραδοςιακζσ αντιλιψεισ και πρακτικζσ 
προωκϊντασ με επιτυχία ακαδθμαϊκοφσ και κοινωνικοφσ ςτόχουσ. Δεν νοοφνται πρότυπα 
                                                           
2
 Σφμφωνα με ςυγκλίνουςεσ μαρτυρίεσ ςτα πρότυπα ςχολεία φοιτοφςαν μακθτζσ από όλα τα 

κοινωνικά ςτρϊματα. Στιγματίςτθκαν ωσ ελιτίςτικα και καταργικθκαν με το νόμο 1566/1985 με 
επίκλθςθ ςτθν ιςότθτα. Πμωσ θ κατάργθςθ ςχολείων που υπερτεροφν ςτθν ποιότθτα δεν ςυνάδει με 
τθ δθμοκρατικι αρχι τθσ ιςότθτασ, αλλά με ζναν επίπλαςτο εξιςωτιςμό που κακθλϊνει τισ ατομικζσ 
διαφορζσ. Με τθν κατάργθςθ των πρότυπων ςχολείων δεν επιτεφχκθκε θ εξίςωςθ των 
εκπαιδευτικϊν αποτελεςμάτων όλων των μακθτϊν. Αντικζτωσ, κακιερϊκθκαν ςταδιακά νζα 
προνόμια. Θ απόκτθςθ Απολυτθρίου Λυκείου για τουσ μακθτζσ των ιδιωτικϊν ςχολείων με χαλαρζσ 
ενδοςχολικζσ εξετάςεισ χωρίσ κρατικό ζλεγχο και θ διευκόλυνςθ τθσ ειςαγωγισ τουσ ςτα ξζνα 
πανεπιςτιμια είναι πρωτοφανισ αδικία. Επίςθσ κεςμοκετικθκαν ςκανδαλϊδεισ διευκολφνςεισ για 
τθν ειςαγωγι ςτα ελλθνικά πανεπιςτιμια μακθτϊν που τελειϊνουν κυπριακά ςχολεία, εφόςον ζνασ 
από τουσ γονείσ είναι ελλθνικισ καταγωγισ και γόνων ευρωυπαλλιλων που αποφοιτοφν από 
ςχολεία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (κυρίωσ από τα Ευρωπαϊκά Σχολεία Βρυξελλϊν και Λουξεμβοφργου 
με 50 περίπου κατόχουσ του Ευρωπαϊκοφ Μπακαλορεά κατ’ ζτοσ). Οι προαναφερόμενοι μακθτζσ 
ςφετερίηονται κζςεισ από Ζλλθνεσ ςυνυποψιφιουσ τουσ και ειςάγονται χαριςτικά ςτθ Νομικι, το 
Ρολυτεχνείο, τθν Ιατρικι ι ςε όποια άλλθ ςχολι επικυμοφν. Θ πρακτικι αυτι ςυνιςτά κραυγαλζα 
ανιςότθτα που αντίκειται ςτθν αρχι τθσ ιςότθτασ που επιτάςςει το Σφνταγμα. Τζλοσ, εφλογεσ 
απορίεσ προκαλεί θ κζςπιςθ προνομιακϊν ποςοςτϊν ειςαγωγισ ςτα ΑΕΙ και ΤΕΙ κακ’ υπζρβαςιν του 
αρικμοφ των ειςακτζων για οριςμζνεσ κατθγορίεσ υποψθφίων όπωσ ακλθτζσ, τρίτεκνοι, πολφτεκνοι 
και ειδικζσ περιπτϊςεισ με κοινωνικά κριτιρια, που αποτελοφν το 20% των ειςακτζων. Για οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ θ Ολομζλεια του Συμβουλίου τθσ Επικρατείασ αποφάςιςε ότι θ προνομιακι ειςαγωγι 
των υποψθφίων ςυνιςτά παραβίαςθ των ςυνταγματικϊν αρχϊν τθσ ιςότθτασ και τθσ αξιοκρατίασ. 

3
 Με βάςθ τισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ και τθσ αποτελεςματικότθτασ απαιτείται να μελετθκεί με λεπτι 

προςοχι θ χωροταξικι κατανομι των Ρ.Ρ.Σ. ζτςι ϊςτε θ διαφορά τουσ με τα άλλα ςχολεία να είναι 
μικρι. Για παράδειγμα το 2

ο
 ΡΡ Γυμνάςιο Ακθνϊν και το 2

ο
 ΡΡ ΓΕΛ Ακθνϊν αντί για 6 τμιματα ανά 

τάξθ κα μποροφςαν να είχαν λιγότερα. Ζτςι, κα ιταν δυνατό να επιτευχτεί εξιςορρόπθςθ του 
επιπζδου των νοθτικϊν δεξιοτιτων των ειςαγομζνων μακθτϊν ςτα διάφορα Ρ.Ρ.Σ. του 
λεκανοπεδίου. Αντί οι υπεφκυνοι τθσ Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. να ςκεφτοφν τρόπουσ χωροταξικισ αναδιάταξθσ των 
ςχολείων εξετάηουν τουσ υποψθφίουσ ςε κζματα χαμθλϊν γνωςτικϊν απαιτιςεων αποβλζποντασ 
ςτθν τεχνθτι άνοδο τθσ βακμολογικισ βάςθσ, κυρίωσ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ από το Γυμνάςιο 
ςτο Λφκειο. Θ αλόγιςτθ επζκταςθ τθσ κατανομισ των Ρ.Ρ.Σ. ςτθν επικράτεια είναι άδικθ για το 
γενικό μακθτικό πλθκυςμό και δεν προάγει τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ των ςχολείων.  
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ςχολεία χωρίσ διαρκι παιδαγωγικό ςτοχαςμό και κριτικι επανεξζταςθ τθσ διδακτικισ 
πρακτικισ τουσ. Είναι ηωντανοί μορφωτικοί οργανιςμοί που διενεργοφν εκπαιδευτικζσ 
ζρευνεσ ςτθ διδαςκαλία, τισ μεκόδουσ και τθν αξιολόγθςθ, προβλθματίηονται και ςυηθτοφν 
ακατάπαυςτα παςχίηοντασ για τθ ςυνεχι αλλαγι και αυτοβελτίωςθ, ενϊ αντιμάχονται τθν 
ιςοπζδωςθ, τθν αναξιοκρατία και τθ μετριότθτα. Διακρίνονται για τθν ποιότθτα των 
πειραματιςμϊν που εφαρμόηονται από εκπαιδευτικοφσ που ζχουν αξιολογθκεί, τθν παροχι 
διδαςκαλίασ υψθλοφ επιπζδου και τισ υψθλζσ επιδόςεισ των μακθτϊν. Ιδιαίτερα ςιμερα 
είναι πρόκλθςθ των καιρϊν να υπάρχουν μερικά καλά δθμόςια ςχολεία αναφοράσ που οι 
καινοτομίεσ τουσ κα μποροφςαν να αποτελζςουν πρότυπο για τα υπόλοιπα και να 
ςυμβάλουν ςτθν αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ εκπαίδευςθσ.  

Ζνασ από τουσ κεςμοφσ που χαρακτθρίηουν τα Ρ.Ρ.Σ. είναι θ λειτουργία μακθτικϊν Ομίλων 
ωσ πυρινων δθμιουργικότθτασ (ν. 3966/2011, άρκρο 45). Οι όμιλοι αποβλζπουν ςτθν 
ανάπτυξθ των ιδιαίτερων ικανοτιτων, ενδιαφερόντων και κλίςεων των μακθτϊν, τόςο των 
Ρ.Ρ.Σ. όςο και των δθμόςιων ςχολικϊν μονάδων τθσ ευρφτερθσ γεωγραφικισ περιοχισ 
τουσ. Με απόφαςθ του ΕΡ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τθ Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. και δθμοςιεφεται ςτθν 
Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ, δθμιουργοφνται όμιλοι και ρυκμίηονται τα κζματα 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τουσ. Οι όμιλοι λειτουργοφν πζραν του ωρολογίου 
προγράμματοσ μία ι δφο φορζσ τθν εβδομάδα ζκαςτοσ και αφοροφν γνωςτικοφσ τομείσ 
όπωσ τα μακθματικά, οι φυςικζσ επιςτιμεσ, θ γλϊςςα, θ λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπωσ 
τα εικαςτικά, ο ακλθτιςμόσ κ.ά., ϊςτε να δθμιουργοφνται πυρινεσ δθμιουργικότθτασ και 
αριςτείασ. Θ εγγραφι των μακθτϊν των Ρ.Ρ.Σ. ςτουσ ομίλουσ γίνεται με αίτθςθ των 
αςκοφντων τθ γονικι τουσ μζριμνα ςτο ΕΡ.Ε.Σ. του ςχολείου, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ 
του εκπαιδευτικοφ, του μακθτι και του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ ςτθν οποία φοιτά, 
προκειμζνου για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ, και του διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ 
και του αρμόδιου ςυντονιςτι του μακιματοσ ςτο Ρ.Ρ.Σ., προκειμζνου για τθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Οι όμιλοι αναπτφςςουν ζνα περιβάλλον δθμιουργικότθτασ, 
ςυνεργαςίασ και ζρευνασ και δυνάμει ανοίγουν δυνατότθτεσ για τθν ποιοτικι εξφψωςθ τθσ 
εκπαίδευςθσ. Στο ςθμείο αυτό, κα ιταν παράλθψθ να μθν μνθμονευτεί θ αξιοπαρατιρθτθ 
προςφορά πολλϊν ακοφραςτων και ευςυνείδθτων εκπαιδευτικϊν, οι οποίοι οργανϊνουν 
εκελοντικά ομίλουσ ι προγράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, διδάςκουν οικειοκελϊσ 
μακιματα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ και Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ εκτόσ του 
υποχρεωτικοφ ωραρίου τουσ, απογεφματα και ςαββατοκφριακα, χωρίσ να κοιτοφν το ρολόι 
και χωρίσ να περιμζνουν αναγνϊριςθ από τθν Ρολιτεία ι χρθματικι αμοιβι από τα ΕΣΡΑ4.   

                                                           
4 Κατά τα τελευταία χρόνια παρατθρείται ζξαρςθ δραςτθριοτιτων εμπλουτιςμοφ του ςχολικοφ 

προγράμματοσ με Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων (Αγωγισ Σταδιοδρομίασ, Αγωγισ Υγείασ, 
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Ρολιτιςτικϊν Θεμάτων, Comenius- Leonardo da Vinci και eTwinning), 
Ομίλουσ Καινοτομίασ και Αριςτείασ ςτα Ρ.Ρ.Σ., κ.λπ. Αναμφιςβιτθτα, αυτζσ οι δράςεισ ζχουν 
ξεχωριςτι ςυμβολι ςτθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ των μακθτϊν και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν 
κοινωνία. Αξίηει να επιςθμανκεί, το ενδιαφζρον των μακθτϊν για ςυμμετοχι ςτουσ ομίλουσ 
δθμιουργικότθτασ και αριςτείασ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ το πλικοσ των αιτιςεων των μακθτϊν, 
ιδιαίτερα όςων φοιτοφν ςτα Ρ.Ρ.Σ., είναι πολφ μεγάλο. Σε οριςμζνα Ρ.Ρ.Σ. τα αποτελζςματα είναι 
εντυπωςιακά. 

Πμωσ, πολλζσ δράςεισ γίνονται με ανταγωνιςτικι πρόκεςθ και αποβλζπουν μόνο ςτον ατομικό 
φάκελο του εκπαιδευτικοφ. Απευκφνονται ςτουσ ιδθ μυθμζνουσ μακθτζσ, που για κάποια ςχολεία 
δεν υπερβαίνουν το 20% του μακθτικοφ πλθκυςμοφ του ςχολείου, ενϊ ελάχιςτα ωφελοφν τουσ 
μακθτζσ με χαμθλζσ επιδόςεισ. Κατά τισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ ςτο 2

ο
 Ρ.Ρ.Λ. Ακθνϊν, το 2013 

ειςιχκθςαν 162 μακθτζσ, από τουσ οποίουσ 67 μακθτζσ (42%) ζκανε εγγραφι ςτο Λφκειο 
παίρνοντασ βακμολογία ςτα μακθματικά κάτω από τθ βάςθ και μάλιςτα ςε εφκολα και 
τυποποιθμζνα κζματα. Το αντίςτοιχο 2

ο
 Ρ.Ρ.Γ. Ακθνϊν, είχε λάβει τθν πρϊτθ κζςθ ςτθν πανελλαδικι 

αξιολόγθςθ των ςχολικϊν μονάδων το ζτοσ 2011 με 60,95 μόρια. Από το εν λόγω ςχολείο 



 

83 

 

Πλα τα ςχολεία δυνάμει είναι πρότυπα, δθλαδι κα μποροφςαν να πρωτοποροφν ςε 
οριςμζνουσ τομείσ, όπωσ ςτον εκςυγχρονιςμό του περιεχομζνου, τθν επιμόρφωςθ, τον 
εκελοντιςμό, τθ διαπολιτιςμικι εκπαίδευςθ, τισ παρεμβάςεισ ςτο περιβάλλον. Μάλιςτα, θ 

                                                                                                                                                                      
προζρχονταν οι περιςςότεροι μακθτζσ με χαμθλζσ βακμολογίεσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
φοίτθςισ τουσ ελάχιςτα βελτιϊκθκαν οι μακθματικζσ τουσ επιδόςεισ. Μπροςτά ςτθν αξιολόγθςθ, θ 
περιςςότερθ ενζργεια του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ αναλϊκθκε ςτθν οργάνωςθ και λειτουργία 
ομίλων, διδακτικϊν επιςκζψεων και άλλων προγραμμάτων, που παρακολοφκθςε περιοριςμζνοσ 
αρικμόσ μακθτϊν, κυρίωσ όςοι ιταν άριςτοι και ταλαντοφχοι. Οι αδφνατοι μακθτζσ αγνοικθκαν. Ο 
κεςμόσ τθσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ (Ε.Δ.) ςτο Γυμνάςιο και τθσ Ρρόςκετθσ Διδακτικισ Στιριξθσ 
(Ρ.Δ.Σ.) ςτο Λφκειο μποροφν να ςυμβάλουν ςτθ βελτίωςθ των επιδόςεων των μακθτϊν που 
εμφανίηουν δυςκολίεσ μάκθςθσ και να ςυνειςφζρουν ςτθ κεραπεία του προβλιματοσ, αρκεί να 
επαναςχεδιαςτοφν ςε νζα βάςθ.  

Αναμφίβολα, θ ευαιςκθςία τθσ πολιτείασ κρίνεται από τθν ουςιαςτικι ςτιριξθ των μακθτϊν με 
χαμθλζσ επιδόςεισ. Κάτω από αυτό το πρίςμα προζχουν προγράμματα Ε.Δ. και Ρ.Δ.Σ. ςτα 
Μακθματικά και τθν Ελλθνικι Γλϊςςα και όχι αναποτελεςματικά προγράμματα ΕΣΡΑ, τα οποία 
οργανϊνονται από διαςχολικά κζντρα. Μάλιςτα κατά το ζτοσ 2013-14 τα προγράμματα επεκτάκθκαν 
ςτθ Φυςικι Αγωγι. Ακόμα και ςε ςυνκικεσ μνθμονίων ο λαϊκιςτικόσ κατιφοροσ των κυβερνϊντων 
ςυνεχίηεται! Επιπλζον, κα πρζπει να αναφερκεί ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςχεδιάηονται και 
υλοποιοφνται Πμιλοι αμφίβολθσ ποιότθτασ, οι οποίοι ςπάνια αξιολογοφνται. Επιβαρφνουν το 
ςχολικό πρόγραμμα και κατ’ επζκταςθ τον φορολογοφμενο πολίτθ. Διεξάγονται απογευματινζσ ϊρεσ 
(ςυνικωσ 2μμ-5μμ), ελζγχονται πλθμμελϊσ κατά τθν υλοποίθςθ, ενϊ οι απουςίεσ τουσ λαμβάνονται 
υπόψθ μόνο για τθ χοριγθςθ βεβαίωςθσ παρακολοφκθςθσ και όχι για τθ ςυνολικι φοίτθςθ ςτο 
ςχολείο. Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οι μακθτζσ ξεκινοφν διερευνθτικά τον πρϊτο μινα, ενϊ ςτθ 
ςυνζχεια ςταματοφν. Προτείνουμε όςοι εκπαιδευτικοί επικυμοφν να υλοποιιςουν τζτοια 
προγράμματα μετά το κακθμερινό 7ωρο ςχολικό πρόγραμμα των Γυμναςίων ι Λυκείων να το 
κάνουν ςε εκελοντικι βάςθ πζραν του υποχρεωτικοφ ωραρίου, χωρίσ να αμείβονται. Ρρϊτα κα 
πρζπει να οργανϊνονται από τα ςχολεία τα απαραίτθτα τμιματα Ε.Δ και Ρ.Δ.Σ., ςτα οποία κα πρζπει 
να φοιτοφν υποχρεωτικά οι αδφνατοι μακθτζσ. Θ ςχολικι μονάδα κα πρζπει να ζχει πλιρθ 
αυτονομία ςτθ λιψθ των εκπαιδευτικϊν αποφάςεων.  

Με άλλα λόγια, οι ϊρεσ που αφοροφν ςτθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ ωραρίου των 
εκπαιδευτικϊν κα πρζπει να ςυνυπολογίηονται μόνο για τθν κατάρτιςθ Ρρογραμμάτων Ε.Δ. ςε κάκε 
Γυμνάςιο και Ρ.Δ.Σ. ςε κάκε Λφκειο. Αυτό ιταν το πνεφμα και το γράμμα παλιότερθσ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ. Αναφζρεται χαρακτθριςτικά: «Ο φλλογοσ Διδαςκόντων ανακζτει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ 
του ίδιου ςχολείου ϊρεσ του προγράμματοσ Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ για τθ ςυμπλιρωςθ του 
ωραρίου. Επίςθσ, ανακζτει υπερωριακι διδαςκαλία ςτο πρόγραμμα Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ, όπωσ 
θ νομοκεςία προβλζπει» (άρκρο 39, Υ. Α.  Φ. 353.1./324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340, τ. Βϋ 16-10-2002). 
Σταδιακά με τθν επζλαςθ των ΕΣΡΑ και τισ υπουργικζσ αποφάςεισ που εφαρμόςτθκαν θ 
προτεραιότθτεσ προσ τθν Ε.Δ. και τθν Ρ.Δ.Σ. ανατράπθκαν, ενϊ πιραν το προβάδιςμα τα 
Ρρογράμματα Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων και οι Πμιλοι. Κατά τθν κατάλθψθ διαφόρων κζςεων από 
τουσ εκπαιδευτικοφσ μοριοδοτείται μόνο θ πραγματοποίθςθ Ομίλων και Ρρογραμμάτων Σχολικϊν 
Δραςτθριοτιτων (Ρ. Σ. Δ.) και όχι θ ανάλθψθ προγραμμάτων Ε.Δ. και Ρ.Δ.Σ. που οργανϊνονται ςτθ 
ςχολικι μονάδα. O ςφλλογοσ Διδαςκόντων, επιδεικνφοντασ “ςυναδελφικι αλλθλεγγφθ” ςπανίωσ 
απορρίπτει κάποιο πρόγραμμα. Τθν ίδια πολιτικι ακολουκοφν και τα Επιςτθμονικά Εποπτικά 
Συμβοφλια (ΕΡ.Ε.Σ.) των Ρ.Ρ.Σ., τα οποία με τισ ςυγκεχυμζνεσ αρμοδιότθτεσ που τουσ ανατζκθκαν, 
δεν μπόρεςαν να ανταποκρικοφν με επιτυχία ςτο ρόλο τουσ. Ενδεικτικά αναφζρουμε ότι δφο Ρ.Ρ.Σ. 
ενζκριναν ακροιςτικά για το ςχολικό ζτοσ 2013-14 τθν πραγματοποίθςθ 36 Ομίλων Καινοτομίασ, 
Δθμιουργικότθτασ και Αριςτείασ. Πςα δεν προτιμικθκαν από τουσ μακθτζσ λειτοφργθςαν ωσ Ρ. Σ. Δ. 
Με τθν υλοποίθςι τουσ ο φορολογοφμενοσ πολίτθσ πλθρϊνει 4 κακθγθτζσ για προγράμματα που 
απευκφνονται ςτο 20% περίπου των μακθτϊν του ςχολείου. Τζτοιου είδουσ υπερβολζσ καταπονοφν 
εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ, ενιςχφουν τον ανταγωνιςμό μεταξφ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ 
παραμελείται θ επίτευξθ των μακθςιακϊν ςτόχων των επιμζρουσ μακθμάτων. Προτείνουμε για 
παιδαγωγικοφσ κυρίωσ λόγουσ να καταργθκεί θ μοριοδότθςθ των Ομίλων και των Προγραμμάτων 
χολικϊν Δραςτθριοτιτων.  
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ζννοια του «αντιπροςωπευτικοφ ςχολείου», που ανταποκρίνεται ςτο μζςο ςτατιςτικό 
δείγμα είναι καταςκευαςμζνθ αφοφ κάκε ςχολείο είναι μοναδικό. Σε κάκε περίπτωςθ 
πειραματικά μακιματα και διδακτικζσ πρωτοβουλίεσ είναι καλό να δοκιμάηονται τόςο ςε 
ςχολεία με πλειονότθτα αρίςτων, όςο και ςε άλλα με περιςςότερουσ μζτριουσ ι αδφνατουσ 
μακθτζσ. Κατά ςυνζπεια, όταν θ εκπαιδευτικι ζρευνα διεξάγεται παράλλθλα και 
ςυμπλθρωματικά ςε διαφορετικοφσ τφπουσ ςχολείων, τότε το παραγόμενο αποτζλεςμα όχι 
απλϊσ δεν ςτρεβλϊνεται, αλλά εμπλουτίηεται.  

Θ αριςτεία δεν πρζπει οφτε να υπερεκτιμάται οφτε να ενοχοποιείται. Κατά βάςθ όμωσ κα 
πρζπει μα αποφεφγονται ακραίοι ιεραρχικοί χαρακτθριςμοί και να ενιςχφονται τα 
δθμιουργικά επιτεφγματα των ικανϊν μακθτϊν (Κόςυβασ, 2012). Ρροζχει θ κατοχφρωςθ 
ενόσ υποςτθρικτικοφ πλαιςίου που  βοθκά παιδιά με ιδιαίτερεσ ανάγκεσ, καλλιεργεί τθν 
αυτογνωςία και τθν αμοιβαία αναγνϊριςθ και όχι ανταγωνιςμοφσ, διακρίςεισ και 
υπεροπτικζσ ςυμπεριφορζσ. Αυτό αποτελεί πρωταρχικό παιδαγωγικό μζλθμα κάκε 
ςφγχρονου Ρ.Ρ.Σ. 

Θ αριςτεία και θ καινοτομία, που υπόςχονται τα Ρ.Ρ.Σ., δεν πρζπει να αποτελζςουν κενά 
κελφφθ. Σε μια εποχι που το ςχολείο δεν είναι πια επίκαιρο, όπου τα φαινόμενα 
αδράνειασ, φκοράσ και παρακμισ μαςτίηουν τθ δθμόςια εκπαίδευςθ, ο αναςχεδιαςμόσ και 
θ επανίδρυςθ του κεςμοφ των Ρ.Ρ.Σ. ςε ςφγχρονεσ βάςεισ αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ. Οι 
παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ πρόςφατθ ανάπτυξθ των Ρ.Ρ.Σ. αναηθτά νζουσ δρόμουσ. 
Δεν διαφαίνεται κάποια τάςθ απλισ αναβίωςθσ με επαναλειτουργίασ των απολικωμζνων 
προτφπων του παρελκόντοσ και προϊκθςθσ τθσ παραδοςιακισ αριςτείασ. Αναμφιςβιτθτα, 
θ αναμορφωμζνθ και ρθξικζλευκθ επαναφορά τουσ και θ μελετθμζνθ κατανομι τουσ ςτθν 
επικράτεια, αν ςυνδυαςτεί με τθν προοδευτικι ανανζωςθ του εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ 
και τον διαρκι εμπλουτιςμό του μακθτικοφ πλθκυςμοφ, κα ζχει ευεργετικά αποτελζςματα. 
Επιπλζον ςε μια εποχι, χαλάρωςθσ του μόχκου, ανερμάτιςτθσ ελαςτικότθτασ και 
πλειοδοςίασ διευκολφνςεων, όπου οι «αριςτοφχοι» πλεονάηουν, ζνα ςχολείο αριςτείασ δεν 
κα ζπρεπε να ταυτίηεται με ζνα ςχολείο υψθλϊν βακμϊν. Θ αριςτεία παραπζμπει ςτθν 
ανάδειξθ νζων αξιϊν, όπωσ του ςεβαςμοφ και τθσ ανεκτικότθτασ, τθσ ςυνζπειασ και τθσ 
εργατικότθτασ, τθσ αξιοςφνθσ και τθσ ςυναποδοχισ. Επιπλζον, είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν 
αποτελεςματικι οργάνωςθ, τθ δθμιουργικότθτα, τθν πρωτοτυπία ςτθν ζρευνα, τθν 
πρωτοπορία ςτισ μεταρρυκμίςεισ και προςφζρει όλεσ τισ προχποκζςεισ για τθν επιτυχία.  

Στθ ςυνζχεια κα ςτρζψουμε τθ ςυηιτθςθ για το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ που εφαρμόςτθκε 
κατά το ςχολικό ζτοσ 2012-13 ςτα Ρ.Ρ.Σ. και κα δϊςουμε τισ κατάλλθλεσ πρακτικζσ 
πλθροφορίεσ για τον τρόπο αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ςε αυτά. 

 

Π.Π.Σ.: Διοικητικόσ ζλεγχοσ, αυτοαξιολόγηςη ή ςυναξιολόγηςη;  

Θ αξιολόγθςθ ςτα Ρ.Ρ.Σ. ςυνδζεται με τισ τρεισ προαναφερόμενεσ μορφζσ: τον 
διοικθτικό/διαπιςτωτικό ζλεγχο, τθ ςυμβουλευτικι-διαμορφωτικι ανατροφοδότθςθ 
(ςυναξιολόγθςθ) και τθν αυτοαξιολόγθςθ.  Είναι ςαφϊσ εξωτερικι και ελεγκτικι, αλλά με 
τθν υποςτθρικτικι ςυμβολι των ςχολικϊν ςυμβοφλων και των εκπαιδευτικϊν κα 
μποροφςε να εφαρμοςτεί με χαρακτθριςτικά ανατροφοδότθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ. 
Είναι ανάλογθ προσ τθ ςυνδυαςτικι αξιολόγθςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν, όπου οι ίδιοι 
αυτοαξιολοφνται αλλά εξετάηονται και από τον εκπαιδευτικό. 

Θ πιςτοποιθτικι λειτουργία αφορά τθν κατοχφρωςθ τθσ παραμονισ των ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικϊν ςτο ςχολείο τουσ. Στθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ αξιολόγθςθ οδθγεί ςτθν 
επιλογι και προϊκθςθ των ικανότερων εκπαιδευτικϊν για τθν πλιρωςθ κζςεων 
πενταετοφσ κθτείασ ςτα Ρ.Ρ.Σ. Θ ςυμβουλευτικι-διαμορφωτικι λειτουργία γίνεται με τθ 
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βοικεια και τθν πολφπλευρθ ςτιριξθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου. Θ λειτουργία τθσ 
αυτοαξιολόγθςθσ ςυνδζεται με τον αναςτοχαςμό.  

Κατά βάςθ θ ετεροαξιολόγθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου κα πρζπει να υπθρετεί τθν 
αυτοαξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ λειτουργεί ωσ κριτικόσ φίλοσ 
που από τθ μια πλευρά προςφζρει τθ δικι του οπτικι αςκϊντασ εποικοδομθτικι κριτικι 
και από τθν άλλθ ςυνεργάηεται και υποςτθρίηει τον εκπαιδευτικό. Η ιδζα του κριτικοφ 
φίλου είναι πολφ ιςχυρι και αυτό οφείλεται ςτθν εςωτερικι τθσ αντίφαςθ: οι φίλοι 
ςυνικωσ προςφζρουν μια άνευ όρων κετικι γνϊμθ, ενϊ οι κριτικοί κζτουν όρουσ, είναι 
αρνθτικοί και δεν ανζχονται τθν αποτυχία (Mac Beath at al., 2005 ). Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ 
λειτουργεί ωσ κριτικόσ φίλοσ που ζρχεται ζξω από το ςχολείο, αλλά γνωρίηει καλά τθν 
κουλτοφρα και τθν ιςτορία του εκπαιδευτικοφ οργανιςμοφ. Γνωρίηει το πλαίςιο του 
ςχολικοφ προγράμματοσ, τθν ανκρωπογεωγραφία του μακθτικοφ πλθκυςμοφ και τθν 
εςωτερικι λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κατανοεί όςα ςυμβαίνουν ςτο ςχολικό χϊρο, 
αντιλαμβάνεται τουσ απαιτθτικοφσ ρυκμοφσ και τθν κακθμερινι ζνταςθ τθσ ςχολικισ 
ηωισ θ οποία ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ μπορεί να οδθγιςει ςτθν επαγγελματικι 
εξουκζνωςθ των εκπαιδευτικϊν και τουσ βοθκά να αναςτοχάηονται, να 
αποςταςιοποιοφνται από τθν πίεςθ τθσ κακθμερινισ ρουτίνασ και να εξετάηουν τθν 
πρακτικι τουσ με κριτικό βλζμμα.   

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κατά τθ ςυναξιολόγθςθ δεν αποφαςίηει μονομερϊσ. Θζτει 
προκλθτικζσ ερωτιςεισ που βοθκοφν τον εκπαιδευτικό να διερευνά τθν εκπαιδευτικι του 
κεωρία, αςκεί κριτικι, διευρφνει τουσ ορίηοντεσ τθσ ςκζψθσ του και διατυπϊνει ιδζεσ και 
προτάςεισ. Θ απιχθςθ και θ εμβζλεια των ςυμβουλϊν του ςχολικοφ ςυμβοφλου 
αξιολογοφνται κατά τθν εφαρμογι. Ζτςι, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψθ το 
ςυμβουλευτικό λόγο του ςχολικοφ ςυμβοφλου κατά τισ επιςκζψεισ του ςτα ςχολεία. Θ 
ςυμβουλευτικι-διαμορφωτικι αξιολόγθςθ είναι μια ςυνεχισ παιδαγωγικι διαδικαςία 
που δεν αποκόπτεται από τθ ςυνολικι εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά αποτελεί 
ουςιαςτικό μζροσ τθσ, θ οποία ταυτόχρονα αποβλζπει:  

 Στθ διάγνωςθ τθσ ατομικισ και ςυλλογικισ προόδου, των ικανοτιτων, των 
ενδιαφερόντων και ιδιαιτεροτιτων, του βακμοφ δυςκολίασ  κάκε εκπαιδευτικοφ.  

 Στθ διάγνωςθ του βακμοφ επιτυχίασ των διδακτικϊν ςτόχων και τθν επιςιμανςθ των 
αδυναμιϊν. 

 Στθν ανίχνευςθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν, τον εντοπιςμό των ελλείψεων των 
εκπαιδευτικϊν και τθν εξάλειψι τουσ με προγράμματα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ. 

 Στθν επανεξζταςθ και επανεκτίμθςθ των ςτόχων και τον επαναςχεδιαςμό των 
διδακτικϊν δραςτθριοτιτων για τθν επίτευξθ αποτελεςματικότθτασ.  

 Στθ ςυνεχι ποιοτικι βελτίωςθ και διόρκωςθ των παιδαγωγικϊν-διδακτικϊν 
προχποκζςεων που οδθγοφν ςτθν επιτυχία τθσ μάκθςθσ.  

Θ προαναφερόμενθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ ειςάγει μια αξιολογικι κουλτοφρα και 
είναι ςτθν υπθρεςία του εκπαιδευτικοφ και των εμπειριϊν που αποκτά. Δίνει ζναυςμα για 
γόνιμεσ ςυηθτιςεισ πάνω ςτουσ ςτόχουσ, τισ προτεραιότθτεσ και τα κριτιρια ποιότθτασ 
ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ τάξθσ. Είναι μζςο διάγνωςθσ που ςυμβάλλει ςτθν αυτογνωςία 
και τθν ενίςχυςθ τθσ κετικισ αυτοεκτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ. Ζτςι, θ αξιολόγθςθ του 
εκπαιδευτικοφ ζργου αποτελεί κεςμό ανατροφοδότθςθσ τθσ διδαςκαλίασ και 
προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ςτθν εκπαίδευςθ. Θ διαδικαςία παροχισ 
αποτελεςματικισ ανατροφοδότθςθσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία είναι κυκλικι. Ο 
εκπαιδευτικόσ ζχει ανάγκθ βελτίωςθσ των δυνατοτιτων του ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςταδιοδρομίασ του. Θ επαγγελματικι ανάπτυξθ και διαρκισ τελειοποίθςθ του 
εκπαιδευτικοφ είναι δζον να υποςτθρίηεται από ζνα ςφςτθμα ςυμβουλευτικισ-
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διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ, ςτο οποίο ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ 
διαδραματίηει κεντρικό ρόλο. Στο ςφςτθμα αυτό θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να ςυνδζεται 
ςτενά με τθν επιμόρφωςθ.  

 

Η διαδικαςία αξιολόγηςησ των εκπαιδευτικϊν που υπηρετοφν ςτα 
Π.Π.Σ. και διεκδικοφν θζςεισ για πενταετή θητεία 

Σφμφωνα με τθν εκπαιδευτικι νομοκεςία οι ςχολικοί ςφμβουλοι ςυμμετζχουν ςτθν 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και ςτθν αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν των 
ςχολείων τθσ περιοχισ τουσ (άρκρο 7, ΦΕΚ 1340/16-10-02). Θ αξιολόγθςθ ζχει ςκοπό τθν 
προαγωγι των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν και τθν κατάλθψθ κζςεων με κθτεία ςτα 
Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία (Ρ.Ρ.Σ.) και ρυκμίηεται από τον νόμο 3966/2011 (ΦΕΚ 118 
Α, αρ. 42, 48, 51), όπωσ τροποποιικθκε από τον νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α, αρ. 329, παρ. 
4α).  

Θ διαδικαςία τθσ αξιολόγθςθσ προςδιορίηεται με βάςθ ειδικι κλίμακα που ανζρχεται ςε 

100 αξιολογικζσ μονάδεσ. Τα ςτοιχεία που αξιολογοφνται καταχωρίηονται ςε θλεκτρονικι 

βάςθ. Μετά από προςωπικι ςυνζντευξθ ενϊπιον τριμελϊν επιτροπϊν τθσ Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. 

διαμορφϊνονται οι τελικοί αξιολογικοί πίνακεσ. Το ςφνολο των 100 μορίων για τθν 

περίπτωςθ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν ιδθ ςε ΡΡ Σχολεία κατανζμεται ςτισ 

ακόλουκεσ κατθγορίεσ (ΦΕΚ 2788, τ. 2, 15-10-2012):  

 ΜΕΧΡΙ 40 ΜΟΡΙΑ: κατάρτιςθ και επιςτθμονικό ζργο (μζχρι 31 μόρια), διδακτικι και 
επιμορφωτικι εμπειρία (μζχρι 5 μόρια), προχπθρεςία ςε ΡΡ Σχολεία (μζχρι 4 μόρια), 

 ΜΕΧΡΙ 35 ΜΟΡΙΑ: παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο (μζχρι 15 που 
αξιολογοφνται από το Διευκυντι του Ρ.Ρ.Σ. ςε ςυνεργαςία με τον ςφμβουλο-μζλοσ 
του ΕΡ.Ε.Σ.) και Επιςτθμονικι και Διδακτικι Επάρκεια (μζχρι 20 μόρια που 

αξιολογοφνται από τον ςχολικό ςφμβουλο ειδικότθτασ) 5, 

                                                           
5
 Θ μοριοδότθςθ ςτο πλαίςιο ποικίλων αξιολογιςεων είναι πολφ ςοβαρό κζμα και κα πρζπει να 

εξεταςτεί με λεπτι προςοχι χωρίσ θ μελζτθ να αφινει αδιερεφνθτεσ τισ κεμελιϊδεισ πτυχζσ του. 
Στθν ςχετικι  προκιρυξθ με τίτλο «Πρόςκλθςθ για απόςπαςθ εκπαιδευτικϊν ςε Πρότυπα 
Πειραματικά χολεία (Π.Π..) με πενταετι κθτεία 2013» (18/06/2013), μεταξφ άλλων αναφζρεται ςτο 
2.3. Διδακτική επάρκεια και παρουςία του εκπαιδευτικοφ ςτο ςχολείο, ότι ςτο φάκελο – portfolio 
που κα υποβάλει ο υποψιφιοσ με τεκμιρια για τθν μοριοδότθςι του καλείται να ςυμπεριλάβει 
τεκμιρια για τθν τυχόν οργάνωςθ, ςυμμετοχι, εκπόνθςθ, διεκπεραίωςθ των παρακάτω ι άλλων 
ςυναφϊν δράςεων: «Α. υμμετοχι ςε καινοτόμεσ διδακτικζσ πρακτικζσ όπωσ διακεματικζσ δράςεισ, 
projects, χριςθ των ΣΠΕ, ομαδοςυνεργατικζσ δράςεισ, κ.λπ. (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). 
Β. υμμετοχι ςε καινοτόμεσ δθμιουργικζσ δράςεισ όπωσ περιβαλλοντικά, πολιτιςτικά προγράμματα, 
προγράμματα αγωγισ υγείασ, δθμιουργία ομίλων, δράςεισ μεταξφ ςχολείων, ςχολείων και 
κοινωνικϊν ομάδων κ.λπ. (μζχρι 7 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). Γ. υμμετοχι ι οργάνωςθ 
ζρευνασ πεδίου ςτο επίπεδο τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). Δ. 
υμμετοχι ι υποςτιριξθ δράςεων ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ (μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάκε 
δράςθ). Ε. Οργάνωςθ, υποςτιριξθ και ςυντονιςμό προγραμμάτων πρακτικισ άςκθςθσ φοιτθτϊν 
(μζχρι 5 μόρια, 1 μόριο για κάκε δράςθ). Σ. Οργάνωςθ ι ςυμμετοχι ςε προγράμματα 
αυτοαξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ (μζχρι 6 μόρια). φνολο μζγιςτου αρικμοφ μορίων 35». Είναι 
αδιανόθτο να μοριοδοτοφναι “καινοτόμεσ” δράςεισ που δεν ζχουν αξιολογθκεί. Θ προςκόμιςθ τθσ 
απόφαςθσ ζγκριςθσ ενόσ πολιτιςτικοφ ι περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ που εξζδωςε θ αρμόδια 
Διεφκυνςθ Δ/κμιασ δεν εγγυάται ότι το πρόγραμμα υλοποιικθκε κανονικά ολόκλθρθ τθ ςχολικι 
χρονιά και περατϊκθκε με επιτυχία. Θ απόφαςθ για τθ μοριοδότθςθ των ανωτζρω μζχρι 35 μόρια 
δεν είναι απλϊσ υπερβολικι, αλλά άδικθ και παράλογθ. Γιατί να υπάρχει πλαφόν με μζγιςτο 2 
μόρια για επιςτθμονικά ςυγγράμματα, 3 μόρια για ζγκυρα επιςτθμονικά περιοδικά και 3 μόρια 
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 ΜΕΧΡΙ 25 ΜΟΡΙΑ: ςυνζντευξθ. 

Θετικι κεωρείται θ αξιολόγθςθ αν ο εκπαιδευτικόσ ςυγκεντρϊςει τουλάχιςτον 55 μόρια. 
Οι 20 μονάδεσ αφοροφν τθν Επιςτθμονικι και Διδακτικι Επάρκεια και προκφπτουν από 
τθν αξιολόγθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου. Θ επιςτθμονικι και διδακτικι επάρκεια του 
εκπαιδευτικοφ αξιολογείται από τον ςχολικό ςφμβουλο ειδικότθτασ ι από τον ςχολικό 
ςφμβουλο, μζλοσ του Ε.Ρ.Ε.Σ., ςτα μακιματα τθσ ειδικότθτάσ του για τθ δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ ι από τον επιςτθμονικά και παιδαγωγικά υπεφκυνο ςχολικό ςφμβουλο, μζλοσ 
του Ε.Ρ.Ε.Σ, για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Για τθν αξιολόγθςθ των επιςτθμονικϊν 
γνϊςεων που αφοροφν το γνωςτικό αντικείμενο που διδάςκει ο εκπαιδευτικόσ και τθν 
επιςτθμονικι και διδακτικι του επάρκεια ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυνεκτιμά:  

(α) Τον προςωπικό φάκελο−portfolio, που ζχει ςυμπλθρϊςει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ, 
ακολουκϊντασ ειδικζσ προδιαγραφζσ που τον βοθκοφν να περιγράψει και να 
τεκμθριϊςει το ζργο του με προτυποποιθμζνο τρόπο (8 μόρια).  

(β) Τθ διδακτικι−μακθςιακι διαδικαςία ςτθν τάξθ, τθν οποία κατευκφνει ο εκπαιδευτικόσ, 
μετά από παρακολοφκθςθ δφο τουλάχιςτον διδαςκαλιϊν (θ αξιολόγθςθ γίνεται 
βάςει προδιαγραφϊν ςε ειδικό ζντυπο- 12 μόρια). 

Η υποβολή του προςωπικοφ Υποφακζλου του εκπαιδευτικοφ για το 
ςχολικό ςφμβουλο 

Ππωσ αναφζρεται ςε ςχετικό ζγγραφο διευκρινίςεων (2-11-2-12/ αρικ πρωτ. 76) ο 
εκπαιδευτικόσ υποβάλλει ςτο ΕΡ.Ε.Σ. τρεισ υποφακζλουσ: 

(α)  τον Υποφάκελο τυπικϊν προςόντων, 

(β) τον Υποφάκελο–portfolio, ο οποίοσ αξιολογείται από το ςχολικό ςφμβουλο    
ειδικότθτασ. 

(γ)  τον Υποφάκελο–portfolio, ο οποίοσ αξιολογείται από το Διευκυντι του ςχολείου και το 
ςχολικό ςφμβουλο παιδαγωγικισ ευκφνθσ, μζλοσ του ΕΡ.Ε.Σ.. 

Στο παρόν ενθμερωτικό ςθμείωμα κα αναφερκοφμε ςτον Υποφάκελο-portfolio που 
ετοιμάηει ο εκπαιδευτικόσ για τον ςχολικό ςφμβουλο ειδικότθτασ. Ππωσ προαναφζρκθκε 
ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυμπλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ των ςτοιχείων του portfolio του 
εκπαιδευτικοφ ςε θλεκτρονικι φόρμα, θ οποία βακμολογείται με 8 ΜΟΡΙΑ το μζγιςτο. Σ’ 
αυτόν τον υποφάκελο ςυμπεριλαμβάνονται ςυμπλθρωμζνθ θ παρακάτω φόρμα–
υπόμνθμα και τα ςχετικά τεκμιρια των δράςεων (βεβαιϊςεισ ι παραδοτζα) ςε ζντυπθ ι 
θλεκτρονικι μορφι (CD ι USB).  

                                                                                                                                                                      
για ειςθγιςεισ ςε ςυνζδρια, ενϊ για αμφίβολεσ δράςεισ δίνονται 35 μόρια; Είναι λογικό να 
παρζχονται 9 μόρια για διδακτορικό και 4 μόρια για εκπαιδευτικι εμπειρία, ενϊ δίνονται 
πλουςιοπάροχα μζχρι 35 μόρια για ποικίλεσ δράςεισ; Γιατί να μοριοδοτοφνται τα projects 
(ερευνθτικζσ εργαςίεσ ςτθν Αϋ και Βϋ Λυκείου), αφοφ αποτελεί υποχρεωτικό μάκθμα και τισ 
περιςςότερεσ φορζσ υποχρεϊνονται να το διδάξουν εκπαιδευτικοί χωρίσ πραγματικό ενδιαφζρον, 
αλλά μόνο για να ςυμπλθρϊςουν το υποχρεωτικό τουσ ωράριο; Σε ειδικζσ περιπτϊςεισ ζνασ 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να κάνει μζχρι 8 projects το χρόνο και να λάβει 7 μόρια, πλθςιάηοντασ τα 
μόρια του διδακτορικοφ που είναι 9. Δεν είναι παραλογιςμόσ να επιβραβεφεται θ αγγαρεία με 
μόρια, ενϊ τθν ίδια ςτιγμι εκπαιδευτικοί Λυκείων κλ. ΡΕ2, ΡΕ3, ΡΕ4, με ηιλο και καινοτομικι 
διάκεςθ να αδυνατοφν να κάνουν projects γιατί όλεσ οι ϊρεσ τουσ καλφπτονται από τα μακιματα 
κατεφκυνςθσ; Είναι δίκαιο να τιμωροφνται και να πικραίνονται οι ικανοί και ευςυνείδθτοι; Είναι 
ολοφάνερο ότι το ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των Π.Π.. ςτερείται εγκυρότθτασ, αξιοπιςτίασ και 
αντικειμενικότθτασ και κα πρζπει να ανακεωρθκεί το ςυντομότερο δυνατό.  
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Τα παρακάτω κριτιρια  ςυνεκτιμϊνται και μοριοδοτοφνται ενιαία. Θ μοριοδοτότθςθ 
γίνεται ςτθν κλίμακα 1, 2, 3 ι 4.  Το ςφςτθμα θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ κάνει αυτόματθ 
αναγωγι ςτθν οκτάβακμθ κλίμακα.  Στο τζλοσ του παρόντοσ βιβλίου παρατίκεται θ 
εγκφκλιοσ 150085/Δ1/ 29-12-2012 (ςελ. 139-148).  

Ζκκεςθ αυτοπαρουςίαςθσ του διδακτικοφ προφίλ του εκπαιδευτικοφ, θ οποία πρζπει 
να ςυνδζεται με το υλικό που εμπεριζχεται ςτο φάκελο – portfolio (ζωσ 300 λζξεισ). 

1. Δφο ενδεικτικά ςχζδια μακιματοσ που ζχει εφαρμόςει ο εκπαιδευτικόσ πρόςφατα ςτθ 
διδαςκαλία του. 

2. Δφο ενδεικτικζσ ωριαίεσ ι ολιγόλεπτεσ δοκιμαςίεσ ι άλλα εργαλεία αξιολόγθςθσ των 
μακθτϊν (διαγνωςτικισ, διαμορφωτικισ ι τελικισ) με βακμολόγθςθ, όπου 
προβλζπεται. 

3. Πρόςκετο διδακτικό υλικό που ζχει παραγάγει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ, και το ζχει 
χρθςιμοποιιςει ςτθν τάξθ. 

4. Δφο ενδεικτικζσ  ςυνκετικζσ εργαςίεσ των μακθτϊν, ατομικζσ ι ομαδικζσ. 

5. Άλλεσ δράςεισ π.χ. διακεματικζσ διδαςκαλίεσ, ςυνεργαςίεσ με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ, 
αξιοποίθςθ των ΣΠΕ, καταςκευι ιςτοςελίδων, κ.λπ. 

Στον εν λόγω Υποφάκελο ο εκπαιδευτικόσ εςωκλείει τα ςθμαντικότερα Ρροςωπικά 
Επιτεφγματα που ζχει δθμιουργιςει κατά τθ διάρκεια τθσ ςταδιοδρομίασ του. Επιπλζον, 
ςτθν παρεχόμενθ φόρμα-υπόμνθμα ο εκπαιδευτικόσ καλείται να γράψει ζνα κείμενο 
αυτοπαρουςίαςθσ του διδακτικοφ του προφίλ (μζχρι 300 λζξεισ). Ρρόκειται για μια 
ςφντομθ αυτοβιογραφία ι αυτοαξιολόγθςθ που αναφζρεται ςτθ δθμιουργία και 
ανάπτυξθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου, τισ διδακτικζσ επιλογζσ του ςτθ γραμμι 
του χρόνου και το παιδαγωγικό του όραμα. Θ αυτοπαρουςίαςθ και ο υποφάκελοσ κατά 
τθν άποψι  μασ κα μποροφςαν να καλφπτουν τουσ παρακάτω τομείσ:   

Επαγγελματικι γνϊςθ: γνϊςθ του επιςτθμονικοφ αντικειμζνου, διδακτικι γνϊςθ του 
αντικειμζνου, γνϊςθ των παιδαγωγικϊν και εκπαιδευτικϊν προβλθμάτων που 
τεκμθριϊνονται με αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ παιδαγωγικι γνϊςθ του περιεχομζνου 
επιτρζπει ςτο διδάςκοντα να προςαρμόηει τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο του 
μακιματοσ ςτισ ανάγκεσ των μακθτϊν, μεταςχθματίηοντασ τθν επιςτθμονικι γνϊςθ ςε 
διδάξιμθ και παρουςιάηοντάσ τθν με κατανοθτό τρόπο ςτουσ μακθτζσ. 

Ικανότθτεσ του εκπαιδευτικοφ: ικανότθτα ςχεδιαςμοφ (ςχζδιο μακιματοσ θμζρασ, 
προετοιμαςία τθσ διδαςκαλίασ, ευρφτεροσ προγραμματιςμόσ τθσ διδακτζασ φλθσ) και 
ικανότθτα εφαρμογισ αποτελεςματικϊν παιδαγωγικϊν πρακτικϊν (μζκοδοι και τεχνικζσ, 
δείγματα από διορκωμζνα γραπτά των μακθτϊν, αξιολογιςεισ από “κριτικοφσ φίλουσ”). 

Παιδαγωγικζσ καινοτομίεσ με επίκεντρο τθ διδαςκαλία: διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ που 
οργανϊκθκαν ςτθν τάξθ και αναπτφςςουν τθ δθμιουργικότθτα, κζματα εργαςιϊν που 
ανατζκθκαν (ςυνκετικζσ εργαςίεσ διακεματικζσ διδαςκαλίεσ, κ.λπ.), αξιοποίθςθ ΤΡΕ, 
φφλλα εργαςίασ ομαδοςυνεργατικϊν δραςτθριοτιτων, οπτικοακουςτικό και ζντυπο υλικό 
το οποίο αξιοποιικθκε, πιλοτικά προγράμματα που εφαρμόηονται ςτα Ρ.Ρ.Σ., κ.λπ. (όχι 
αυτά που αξιολογοφνται από το Διευκυντι και το ςχολικό ςφμβουλο μζλοσ ΕΡ.Ε.Σ.). 
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Επαγγελματικά χαρίςματα του εκπαιδευτικοφ: πρωτοβουλία, υπευκυνότθτα, 
ευςυνειδθςία, ςυνζπεια, εργατικότθτα, οργάνωςθ, μεκοδικότθτα, αξιοπιςτία, ςχζςεισ με 
τουσ μακθτζσ, ςυνεργαςία με τουσ ςυναδζλφουσ και τουσ γονείσ, κ.λπ. 

Θ τελικι αξιολόγθςθ του υποφακζλου γίνεται από το ςχολικό ςφμβουλο μετά τθν 
παρακολοφκθςθ δφο τουλάχιςτον διδαςκαλιϊν, προκειμζνου να ςυνεκτιμθκεί θ 
ςυμβατότθτα του περιεχομζνου του υποφακζλου-portfolio με τθ διδακτικι πρακτικι του 
εκπαιδευτικοφ ςτθ ςχολικι τάξθ. Οριςμζνα από τα προαναφερόμενα μποροφν να 
ςυηθτθκοφν κατά τθν προδιδακτικι ςυνομιλία.  

3. Οργάνωςθ τθσ πρακτικισ τθσ αξιολόγθςθσ  

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ διαδραματίηει κεντρικό ρόλο ςτθν αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου. Στθ ςυνζχεια αναλφονται οι βαςικζσ ενζργειεσ και δραςτθριότθτεσ  που ςυνδζονται 
με το ζργο του όπωσ, θ προδιδακτικι ςυνομιλία, θ διενζργεια τθσ παρατιρθςθσ, θ 
αναλυτικι επεξιγθςθ κάκε κριτθρίου, θ ςυμβουλευτικι μεταδιδακτικι ςυνομιλία και θ 
ςφνταξθ τθσ αξιολογικισ ζκκεςθσ.  

Η επίςκεψη του ςχολικοφ ςυμβοφλου ςτο Π.Π.Σ. 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ δεν αιφνιδιάηει τον εκπαιδευτικό, αλλά ςε ςυνεννόθςθ με το 
Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ τον προειδοποιεί για τισ θμερομθνίεσ και τισ ϊρεσ των 
επιςκζψεων ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από το ςχολικό 
ςφμβουλο να παρακολουκιςει το τμιμα, τθν τάξθ και το μάκθμα που επικυμεί. Ρζντε 
τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ ο 
εκπαιδευτικόσ καλείται να προωκιςει με θλεκτρονικι αλλθλογραφία ςτο ςχολικό 
ςφμβουλο το Σχζδιο Μακιματοσ ςτο οποίο μεταξφ άλλων περιγράφονται οι διδακτικζσ 
ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ και οι μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν.  

Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να ενθμερϊςει τουσ μακθτζσ για τθν επίςκεψθ του ςχολικοφ 
ςυμβοφλου. Διευκρινίηεται ότι ο εκπαιδευτικόσ δεν επιτρζπεται να διδάξει το μάκθμα 
για δεφτερθ φορά ι να προετοιμάςει υπερβολικά τουσ μακθτζσ. Επιπλζον, δεν κα πρζπει 
να αιςκάνεται τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ ωσ εξζταςθ. Σε αυτό κα ςυμβάλει θ 
οργάνωςθ μιασ προκαταρκτικισ ςυνομιλίασ.  

Ο ςχεδιαςμόσ τησ παρατήρηςησ των διδαςκαλιϊν 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κα πρζπει να παρατθριςει όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ: αυτοφσ 
που επιτυγχάνουν, για να ενιςχφςει τισ επιλογζσ τουσ και να επιβραβεφςει τισ 
επαγγελματικζσ πρακτικζσ τουσ και αυτοφσ που ζχουν δυςκολίεσ, για να τουσ βοθκιςει 
και να τουσ ςτθρίξει. Άλλωςτε αυτό επιβάλλεται από τθ κεςμικι διαδικαςία που 
εφαρμόηεται. 

Σφμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο προβλζπεται θ παρατιρθςθ δφο τουλάχιςτον ωριαίων 
διδαςκαλιϊν από το ςχολικό ςφμβουλο. Το επιπλζον πλικοσ επιςκζψεων εξαρτάται από 
το διακζςιμο χρόνο του αξιολογθτι, τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα πρζπει να 
παρακολουκιςει και τισ ανάγκεσ τουσ. Η ςυχνότθτα των επιςκζψεων κα εξαρτθκεί από 
τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των αξιολογοφμενων και από τα χρόνια υπθρεςίασ τουσ. Θα 
πρζπει να αφιερϊςει ςθμαντικό μζροσ του χρόνου του κατά προτεραιότθτα για τουσ 
νεότερουσ εκπαιδευτικοφσ, κυρίωσ όταν αυτοί ζχουν αυξθμζνο επίπεδο άγχουσ και 
δυςκολίεσ προςαρμογισ. Οι νεότεροι εκπαιδευτικοί ςυνικωσ διακατζχονται από 
ανθςυχία για τθν κατοχι τθσ φλθσ, φοβοφνται τθν αναςτάτωςθ που προκαλοφν ςυχνά οι 
μακθτζσ ςτθν τάξθ, ο ζλεγχοσ τθσ ανομοιογενοφσ τάξθσ για οριςμζνουσ από αυτοφσ 
γίνεται βραχνάσ και είναι εγκλωβιςμζνοι ςε περιοριςμζνεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Θ 
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ζλλειψθ χρονικοφ προγραμματιςμοφ οδθγεί ςυχνά ςε περιττοφσ πλατειαςμοφσ και 
δυςανάλογθ κατανομι του χρόνου μεταξφ των διαφόρων δραςτθριοτιτων, που ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα θμιτελείσ διδαςκαλίεσ που επιφζρουν ςφγχυςθ ςτουσ μακθτζσ. Ζχουν ανάγκθ 
από λεπτομερειακά πλάνα, για να ςυνειδθτοποιιςουν τθ δομι και τα ςυςτατικά του 
μακιματοσ και να ενιςχφςουν τθν αυτοπεποίκθςι τουσ. Θ εξατομίκευςθ τθσ εργαςίασ με 
χριςθ φφλλων εργαςίασ αποτελεί μια χριςιμθ πυξίδα για τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ του 
διδακτικοφ χρόνου. 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ δεν αποτελεί πρότυπο που όλοι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
μιμθκοφν, γι’ αυτό ο ίδιοσ εξθγεί λεπτομερϊσ ότι δεν υπάρχει μια μοναδικι ςωςτι 
διδαςκαλία. Είναι περιςςότερο οδθγόσ παρά υποδειγματικό μοντζλο. Αν διδάξει ςε μια 
ςχολικι τάξθ, επειδι δεν γνωρίηει τουσ μακθτζσ, είναι πολφ πικανό να υπερεκτιμιςει το 
γνωςτικό περιεχόμενο του μακιματοσ εισ βάροσ τθσ επικοινωνίασ και τθσ ςχζςθσ 
διδάςκοντοσ-διδαςκομζνου. Μια προγραμματιςμζνθ δειγματικι διδαςκαλία που κα 
οργανϊςει ο ίδιοσ ι κα ανακζςει ςε άλλον διδάςκοντα είναι καλφτερα να γίνει ςε άλλθ 
χρονικι ςτιγμι και να αποςυνδεκεί από τθν περίοδο που διενεργοφνται οι παρατθριςεισ 
των ςχολικϊν τάξεων για τθν αξιολόγθςθ τθσ επιςτθμονικισ και διδακτικισ επάρκειασ των 
εκπαιδευτικϊν.  

Προδιδακτική ςυνομιλία  

Θ ςυνομιλία που προθγείται από τθν παρακολοφκθςθ τθσ τάξθσ αποςκοπεί ςτθ 
δθμιουργία ενόσ κλίματοσ εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό και το ςχολικό 
ςφμβουλο και τθν ανακοφφιςθ του εκπαιδευτικοφ από το πικανό άγχοσ και τθ 
ςυνακόλουκθ νευρικότθτα και αβεβαιότθτα που δθμιουργεί θ ανάλθψθ τθσ διδαςκαλίασ. 
Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ζνα υποςτθρικτικό, ευχάριςτο και ηεςτό 
περιβάλλον μζςα ςτο οποίο ο εκπαιδευτικόσ αιςκάνεται άνετα και κζτει υπό ςυηιτθςθ τισ 
προςωπικζσ κεωρίεσ που ζχει οικοδομιςει για τον προγραμματιςμό, τθ διεξαγωγι και τθν 
αξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ.  

Ο εκπαιδευτικόσ εκκζτει ςτο ςχολικό ςφμβουλο τουσ προβλθματιςμοφσ του για το Σχζδιο 
Μακιματοσ, διαμορφϊνει υποκζςεισ για τισ πικανζσ αντιδράςεισ των μακθτϊν (a priori 
διδακτικι ανάλυςθ), προςδιορίηει τισ διδακτικζσ και παιδαγωγικζσ επιλογζσ του, τισ 
απαιτιςεισ τθσ διδαςκαλίασ του ςε ςυνάρτθςθ με το πλικοσ των μακθτϊν τθσ τάξθσ, τθν 
κοινωνικοπολιτιςμικι προζλευςθ των μακθτϊν6, τθ γνωςτικι τουσ ςτάκμθ, τθν 
υπάρχουςα υποδομι και τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Επιπλζον ενθμερϊνει 
ςφντομα το ςχολικό ςφμβουλο για τθ κζςθ του ςυγκεκριμζνου μακιματοσ ςε ζνα 
ευρφτερο διδακτικό ςενάριο ι ζναν ευζλικτο εβδομαδιαίο ςχεδιαςμό με τισ 
προθγοφμενεσ και τισ επόμενεσ γνϊςεισ. 

Θ προδιδακτικι ςυνομιλία μπορεί να επεκτακεί ςε κζματα που αφοροφν το Φάκελο 
Ρροςωπικϊν Επιτευγμάτων του εκπαιδευτικοφ (portfolio) και τθν αυτοπαρουςίαςθ του 
διδακτικοφ προφίλ του εκπαιδευτικοφ. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ λαμβάνει γνϊςθ για τισ 
διδακτικζσ ςυνικειεσ του εκπαιδευτικοφ, τον μακροχρόνιο προγραμματιςμό τθσ 
διδακτζασ φλθσ, αλλά και τθ ςυνζπεια και τθν εργατικότθτά του. Ειδικότερα ο 

                                                           

6 Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι εκπαιδευτικοί καλοφνται με τισ παιδαγωγικζσ ενζργειεσ και τισ 

διδακτικζσ επιλογζσ τουσ να δίνουν λφςεισ ςτα κοινωνικά και οικογενειακά προβλιματα που 
βιϊνουν κακθμερινά οι μακθτζσ των ςφγχρονων πολυπολιτιςμικϊν τάξεων, οι ςυνζπειεσ των 
οποίων είναι δφςκολα διαχειρίςιμεσ, γιατί ςυνδζονται με ςτζρθςθ, εκφοβιςμό, ςχολικι βία, 
παραβατικότθτα και κοινωνικι απόκλιςθ, και αρκετζσ απ’ αυτζσ απαιτοφν εξειδικευμζνθ 
εκπαίδευςθ και επιμόρφωςθ. Το γεγονόσ αυτό επιφορτίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ με επιπλζον 
υποχρεϊςεισ. 
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εκπαιδευτικόσ μπορεί να δείξει τεκμιρια εργαςιϊν από τουσ ατομικοφσ φακζλουσ των 
μακθτϊν και δεδομζνα από το αρχείο αξιολόγθςθσ και γραπτϊν δοκιμαςιϊν τουσ 
(τετράδια των μακθτϊν που γράφουν τα κακθμερινά μακιματα που εκτυλίςςονται ςτθν 
τάξθ, κατ’ οίκον εργαςίεσ και ςυνφφανςι τουσ με τθ διδαςκαλία, κζματα των ωριαίων 
δοκιμαςιϊν και των ολιγόλεπτων τεςτ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, διορκωμζνα 
διαγωνίςματα, εποπτικά μζςα, εγχειρίδια, εξατομικευμζνα προγράμματα μακθτϊν με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ, δραςτθριότθτεσ και αςκιςεισ που ο εκπαιδευτικόσ ζχει αναρτιςει 
ςτον ιςτότοπο τθσ ςχολικισ μονάδασ, κ.λπ.). Οριςμζνα από τα προαναφερόμενα 
αποδεικτικά ςτοιχεία μπορεί ο εκπαιδευτικόσ, εφόςον το επικυμεί, να προωκιςει ςτο 
ςχολικό ςφμβουλο με θλεκτρονικι αλλθλογραφία πριν από τθν παρατιρθςθ τθσ τάξθσ 
του. 

Η παρατήρηςη τησ διδαςκαλίασ 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ μπαίνει ςτθν τάξθ χωρίσ να αναλωκεί πολφτιμοσ χρόνοσ, για να 
κάνει τθν αυτοπαρουςίαςι του ςτουσ μακθτζσ. Οι μακθτζσ ζχουν προετοιμαςτεί για τθν 
επίςκεψι του από τον κακθγθτι. Αρκείται μπαίνοντασ να πει «καλθμζρα» και «καλό 
μάκθμα» και αποςφρεται ςε μια κζςθ προσ τα τελευταία κρανία. Κατά τθν παρουςία του 
ςτθν τάξθ ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ δεν κάνει παρεμβάςεισ. Ραρακολουκεί διακριτικά το 
μάκθμα. Οφείλει να παραμζνει απαρατιρθτοσ από τον εκπαιδευτικό και τουσ μακθτζσ 
(κα πρζπει να τον ξεχάςουν). Συγκεντρϊνει τισ διαπιςτϊςεισ του και τα ςχόλιά του για τθ 
ςυμβουλευτικι ςυνομιλία που κα ακολουκιςει. Αποφεφγει τισ παρεμβάςεισ κατά τθ 
διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ. Θ παρζμβαςι του μπορεί να επιφζρει τθν ταπείνωςθ του 
εκπαιδευτικοφ, να τον αποςτακεροποιιςει και να τον εκκζςει μπροςτά ςτουσ μακθτζσ.  

Θ εποπτεία τθσ διδακτικισ ςυμπεριφοράσ του εκπαιδευτικοφ ςε περιςςότερεσ από δφο 
διδαςκαλίεσ παρζχει μια αντιπροςωπευτικι εικόνα για τθ διαπίςτωςθ τθσ ποιότθτασ του 
μακιματοσ που διεξάγει. Επιχειρεί να εξακριβϊςει το ςεβαςμό των ΑΡΣ ι των Ριλοτικϊν 
προγραμμάτων, τθν εφαρμογι των καινοτομιϊν και να αποτιμιςει τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ παρεχόμενθσ διδαςκαλίασ ςε ςχζςθ με τα μακθςιακά 
επιτεφγματα των μακθτϊν.  

Θ παρατιρθςθ επιτρζπει ςτο ςχολικό ςφμβουλο να αξιολογιςει τισ παιδαγωγικζσ και 
διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ και να παρατθριςει τθ διδακτικι ςυμπεριφορά των μακθτϊν 
και τισ διδακτικζσ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ. Στθν παιδαγωγικι και  κοινωνιολογικι 
ζρευνα ζχουν διαμορφωκεί ειδικζσ μζκοδοι για τθν παρατιρθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθν 
ερμθνεία των διδακτικϊν πρακτικϊν (Sakonidis κ. ά, 2002). Στισ διάφορεσ ζρευνεσ 

ςυναντοφμε εργαλεία γενικισ φφςθσ (Danielson, 2013  Ραπαδοποφλου, 1999), άλλα που 
ςυνδζονται με τθ φφςθ του εκάςτοτε γνωςτικοφ αντικειμζνου (Shulman, 1986) και άλλα 
που ςυνδυάηουν τισ δφο περιπτϊςεισ (Brophy, 1986). Συχνά θ παρατιρθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ ονομάηεται κλινικι επειδι ςτρζφει τθν προςοχι τθσ ςτθν κακθμερινι 
ςχολικι πραγματικότθτα (Κιοφςθσ, 1988).  

Είναι ερευνθτικά διαπιςτωμζνο ότι θ φυςικι παρουςία του ςχολικοφ ςυμβοφλου 
διαταράςςει το ςφςτθμα τθσ ςχολικισ τάξθσ και επθρεάηει τθ ςυνικθ διεξαγωγι του 
μακιματοσ. Είναι πικανό οριςμζνοι εκπαιδευτικοί να αιςκάνονται αδυναμία να διδάξουν 
αποτελεςματικά, όταν θ διδαςκαλία τουσ εποπτεφεται από το ςχολικό ςφμβουλο. 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ, παρά τθν αμθχανία που μπορεί να αιςκάνεται ο ίδιοσ λόγω 
ζλλειψθσ ςχετικισ εμπειρίασ, κα πρζπει να μεριμνιςει ϊςτε θ όλθ διαδικαςία να είναι μια 
αςφαλισ και υποςτθρικτικι παιδαγωγικι διαδικαςία. Είναι βοθκόσ, ςυνεργάτθσ και 
«κριτικόσ φίλοσ» και θ παρατιρθςθ τθσ τάξθσ δεν κα πρζπει να εκλθφκεί από τον 
εκπαιδευτικό ωσ απειλι ι αποκάρρυνςθ.  
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Οι εκπαιδευτικοί που επικυμοφν να υπερνικιςουν τισ επαγγελματικζσ ανθςυχίεσ τουσ και 
να βελτιϊςουν τθ διδαςκαλία τουσ είναι πρόκυμοι να γνωρίςουν πϊσ τουσ βλζπουν οι 
άλλοι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ. Θ άποψθ των ανκρϊπων με τουσ οποίουσ οι 
εκπαιδευτικοί αλλθλεπιδροφν κακθμερινά δεν κα ζπρεπε να αγνοθκεί από τουσ ίδιουσ. 
Κακϊσ οι εκπαιδευτικοί επικοινωνοφν με άλλουσ ςυναδζλφουσ τουσ και άλλουσ 
εκπαιδευτικοφσ οργανιςμοφσ εμπλουτίηουν τισ μακθςιακζσ εμπειρίεσ τουσ και γίνονται 
καλφτεροι. Θ ετεροκατανόθςθ και ετεροαξιολόγθςθ που διενεργείται με τθν άτυπθ 
αλλθλοπαρατιρθςθ τάξεων μεταξφ ςυναδζλφων7 ανοίγει το «άβατο» των ςχολικϊν 
τάξεων ςτθ γόνιμθ κριτικι, δίνει ευκαιρίεσ για ανταλλαγι ςυμβουλϊν καλλιεργϊντασ 
ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ, ςυνευκφνθσ, αλλθλομόρφωςθσ και αμοιβαίασ επαγγελματικισ 
ςτιριξθσ (Apostolopoulos & Zbainos, 2009).  

Τα κριτήρια αξιολόγηςησ: τι μπορεί και τι πρζπει να παρατηρήςει ο 
ςχολικόσ ςφμβουλοσ; 

Θ ςφγχρονθ ςχολικι τάξθ είναι ςυνιςταμζνθ πολλαπλϊν παραγόντων. Είναι ζνασ 
μικρόκοςμοσ, τόςο πλοφςιοσ και πολφπλοκοσ που είναι αδφνατον να παρατθρθκοφν τα 
πάντα. Σε γενικζσ γραμμζσ ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ παρακολουκεί με λεπτι προςοχι τι 
κάνει ο εκπαιδευτικόσ και τι κάνουν οι μακθτζσ. Κατά βάςθ ςυγκεντρϊνει τθν προςοχι 
του ςτθ ςυμπλιρωςθ του ειδικοφ εντφπου «Σομείσ/Κριτιρια Παρατιρθςθσ–Αποτίμθςθσ– 
Ανατροφοδότθςθσ τθσ Διδαςκαλίασ», όμωσ λαμβάνει υπόψθ του και ό,τι άλλο 
αξιοπαρατιρθτο υποπζςει ςτθν αντίλθψι του προβαίνοντασ ςε άμεςθ καταγραφι 
αυκόρμθτων διδακτικϊν ςυμβάντων. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κα πρζπει να ςκεφτεί και να 
κακορίςει εκ των προτζρων τι κυρίωσ επικυμεί να παρατθριςει και να ςυγκεντρϊςει τθν 
προςοχι του ςε αυτά τα ςθμεία.  

Στθ ςυνζχεια ακολουκοφν ενδεικτικζσ διευκρινίςεισ για πικανά ςυμβάντα και καταςτάςεισ 
που μποροφν να παρατθρθκοφν για κάκε κριτιριο ι ςθμείο αναφοράσ του 
προαναφερόμενου ειδικοφ εντφπου κατά τθ διάρκεια ενόσ μακιματοσ8 (το εργαλείο 
παρατιρθςθσ τάξθσ υπάρχει ςτο τζλοσ αυτοφ του κειμζνου ςε απόςπαςμα τθσ εγκυκλίου 
με αρ. πρωτ. 150085/Δ1/29-11-2012). Είναι προφανζσ ότι δεν αναμζνεται να 
παρατθρθκοφν τα πάντα. Σε κάκε κριτιριο το κείμενο που βρίςκεται εντόσ παρενκζςεωσ 
είναι ενδεικτικό. Κακζνα από τα δϊδεκα κριτιρια μοριοδοτείται ςτθν κλίμακα 1, 2, 3 ι 4. 
Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςυνεκτιμϊντασ και το φακζλο-portfolio του εκπαιδευτικοφ 
βακμολογεί τα 12 κριτιρια. Στο τζλοσ το ςφςτθμα θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ κάνει 
αυτόματθ αναγωγι ςτθ δωδεκάβακμθ κλίμακα και υπολογίηει το μζςο όρο.  

Σε κάκε περίπτωςθ, όςα αναλφονται ςτθ ςυνζχεια αποτελοφν επιμορφωτικό υλικό προσ 
ςυηιτθςθ. 

 

1. Σχζδιο μαθήματοσ (προετοιμαςία γραπτοφ ςχεδίου μακιματοσ με επιλεγμζνθ 
μορφι/ζσ διδαςκαλίασ, με ςαφείσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, δραςτθριότθτεσ και μζςα ςε 
ςυνεκτικι δομι, ςυμβατό με τα Προγράμματα πουδϊν *ΑΠ-ΔΕΠΠ, νζα πιλοτικά 
Προγράμματα πουδϊν+ και το γνωςτικό επίπεδο των μακθτϊν). 

                                                           
7
 Για μια πλιρθ μελζτθ τθσ μεκόδου ετεροπαρατιρθςθσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν δείτε το κείμενο του 

Κωνςταντίνου Αποςτολόπουλου ςτον παρόντα τόμο.    

8
 Πςα ακολουκοφν δυνθτικά αφοροφν όλα τα μακιματα όλων των βακμίδων. Ωςτόςο το 

νθπιαγωγείο διαφζρει από το Λφκειο. Θ Φυςικι Αγωγι ι τα Καλλιτεχνικά ςτο Γυμνάςιο διαφζρουν 
από τθ Φυςικι ςτθν ίδια βακμίδα. Κατά ςυνζπεια απαιτείται ζρευνα για τθ διαμόρφωςθ 
κατάλλθλων κριτθρίων αξιολόγθςθσ κατά κλάδο και βακμίδα εκπαίδευςθσ.  
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Οι εκπαιδευτικοί που εργάηονται ςτα Ρ.Ρ.Σ. κρίνονται με βάςθ το κεςμικό πλαίςιο που 
ιςχφει για αυτά τα ςχολεία και τισ επιδιωκόμενεσ καινοτομίεσ. Ζτςι οι απαιτιςεισ είναι 
αυξθμζνεσ. Ρροαπαιτείται καλι γνϊςθ των Αναλυτικϊν Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (ΑΡΣ) ι 
των Ριλοτικϊν ΑΡΣ που εφαρμόηονται. Πμωσ δεν είναι αναγκαίο να διδαχκοφν τα πάντα 
ςτο ίδιο βάκοσ μόνο και μόνο για τθν επίτευξθ «ςυμμόρφωςθσ» προσ τισ απαιτιςεισ τθσ 
φλθσ. Θ επαγγελματικι κρίςθ του εκπαιδευτικοφ, του πρωταγωνιςτι των διδακτικϊν-
μακθςιακϊν διαδικαςιϊν, ζχει βαρφνουςα ςθμαςία ςτθν προςαρμογι και τον 
εμπλουτιςμό του ΑΡΣ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ των μακθτϊν τθσ 
τάξθσ.  

Το καταςτρωμζνο γραπτό Σχζδιο Μακιματοσ κα πρζπει να ζχει πλθρότθτα και να 
προδιαγράφει με λογικι ςυνοχι τθν οργάνωςθ τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ. Οι 
προδιδακτικζσ ενζργειεσ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να κατευκφνουν τθ λιψθ 
αποφάςεων για τουσ διδακτικοφσ/μακθςιακοφσ ςτόχουσ και υποςτόχουσ, τισ 

δραςτθριότθτεσ και τθν αξιολόγθςθ (Χατηθδιμου, 2008  Mager, 2010). Ρριν από τθν 
οργάνωςθ των μακθςιακϊν διαδικαςιϊν ο εκπαιδευτικόσ οφείλει να προςδιορίςει τουσ 
παιδαγωγικοφσ και διδακτικοφσ ςτόχουσ και τα ςθμαντικά διδακτικά ςθμεία που 
ςχετίηονται με το γνωςτικό, ςυναιςκθματικό, νοθτικό και ψυχοκινθτικό επίπεδο των 
μακθτϊν (Walker, 2008). 

Οι ςτόχοι που κα τεκοφν πρζπει να είναι ςαφείσ και κατάλλθλοι, να παραπζμπουν ςε 
κεμελιϊδεισ ιδζεσ και να περιγράφουν τθν αναμενόμενθ ςυμπεριφορά των 
διδαςκομζνων (τι κα κζλουμε να κάνουν οι μακθτζσ μετά το μάκθμα ι τι να κατανοοφν;). 
Ο διδάςκων κα πρζπει να ςυγκεντρϊςει τθν προςοχι του ςτισ πλζον ςθμαντικζσ 
διαςτάςεισ του διδακτικοφ ζργου αποφεφγοντασ πικανζσ υπερβολζσ ςτθν ζκταςθ, το 
βάκοσ και τθν πυκνότθτα τθσ φλθσ. 

Επιπλζον, το Σχζδιο Μακιματοσ δίνει μια πρϊτθ γνωριμία για τουσ μακθτζσ (γνωςτικι 
ανάπτυξθ τθσ θλικιακισ ομάδασ, πρότερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, γλωςςικι επάρκεια, 
γνωςτικζσ ελλείψεισ). Ρλθροφορεί για τθ ςφνκεςθ τθσ τάξθσ, τισ οικογενειακζσ ςυνκικεσ 
και το κοινωνικοπολιτιςμικό υπόβακρο, τθν ανομοιογζνεια τθσ τάξθσ, τισ πτυχζσ τθσ 
προςωπικισ ιςτορίασ των μακθτϊν, τισ γνωςτικζσ διαφορζσ και τουσ διαφορετικοφσ 
ρυκμοφσ μάκθςθσ. Αφετθρία για το ςχεδιαςμό του μακιματοσ είναι οι μακθτζσ. Οι 
ςτόχοι προςαρμόηονται ςτο  περιεχόμενο του μακιματοσ και τισ ανάγκεσ των μακθτϊν. Το 
Σχζδιο Μακιματοσ ςυμπλζει με τουσ γενικοφσ ςκοποφσ του ΑΡΣ, όπωσ είναι θ προαγωγι 
τθσ μάκθςθσ των μακθτϊν, θ διαμόρφωςθ επιςτθμονικισ κουλτοφρασ για τθ γλωςςικι και 
εννοιολογικι τουσ ανάπτυξθ, θ επίτευξθ βακφτερθσ κατανόθςθσ του περιεχομζνου και θ 
καλλιζργεια κριτικισ και δθμιουργικισ ςκζψθσ. Οι εκπαιδευτικοί μποροφν να 
δθμιουργοφν ςυςχετιςμοφσ με άλλα γνωςτικά αντικείμενα (διακεματικζσ προςεγγίςεισ).   

Επιπλζον διαπιςτϊνεται θ γνϊςθ των ΑΡΣ και των ςχετικϊν οδθγιϊν, θ κατοχι του 
γνωςτικοφ αντικειμζνου, θ διδακτικι του αντικειμζνου, θ διαχείριςθ τθσ διδακτζασ φλθσ, θ 
γνϊςθ τθσ δυςκολίασ των εννοιϊν που κα διδαχκοφν και θ ζνταξι τουσ ςε ευρφτερθ 
ενότθτα με τισ προθγοφμενεσ και τισ επόμενεσ γνϊςεισ (αποςαφινιςθ ξεκάκαρων ςτόχων, 
επιλογι και οργάνωςθ του υλικοφ και των διδακτικϊν ενεργειϊν, ερωτιςεισ, κατανομι 
χρόνου, αυτενζργεια). 

Οι διδακτικοί ςτόχοι κα πρζπει να είναι ρεαλιςτικοί και να μποροφν να υλοποιθκοφν ςτο 
διακζςιμο χρόνο, να είναι ςυγκεκριμζνοι και να μπορεί να ελεγχκεί θ επίτευξι τουσ. 
Επιπλζον, οι προτεινόμενεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και τα εκπαιδευτικά και εποπτικά 
μζςα κα πρζπει να προςφζρονται για τθν επιτυχι πραγμάτευςθ τθσ φλθσ.  

Το Σχζδιο Μακιματοσ ςκιαγραφεί τισ διδακτικζσ αποφάςεισ και τισ επιλογζσ του 
εκπαιδευτικοφ (ςθμεία διδακτικισ ζμφαςθσ, ιδιαιτερότθτεσ μακθςιακισ προςζγγιςθσ, 
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απόςταςθ γνωςτοφ-άγνωςτου, ςχεδιαςμόσ ερωτιςεων με ελαςτικότθτα, ςυνδυαςμόσ 
διδακτικϊν μορφϊν). Αντί να προδιαγράφει κατά τρόπο απαρζγκλιτο τθ διαμόρφωςθ και 
τθ διεξαγωγι τθ διδαςκαλίασ, κα πρζπει να είναι ευζλικτο και να λαμβάνει υπόψθ το 
απρόβλεπτο. 

Σε δεφτερθ φάςθ αναμζνεται να γίνει ςφγκριςθ του Σχεδίου Μακιματοσ με τθ διδαςκαλία 
και να εκτιμθκεί θ ευςτοχία και θ αποτελεςματικότθτά του. Μπορεί για κάκε ςχετικό 
κριτιριο να εξετάηεται αν θ διδαςκαλία που πραγματοποιικθκε ςτθ ςχολικι τάξθ είναι 
ςυμβατι με το Σχζδιο Μακιματοσ που εκπόνθςε ο εκπαιδευτικόσ. Επιπλζον, κα πρζπει να 
αξιολογείται ο βακμόσ επιτυχοφσ ανταπόκριςθσ οποιουδιποτε άλλου ςτοιχείου 
αναφζρεται και εφαρμόςτθκε ςτθ διδαςκαλία.  

Θ προετοιμαςία του εκπαιδευτικοφ υπερβαίνει το ςχεδιαςμό του ωριαίου μακιματοσ. Ο 
ςχεδιαςμόσ ςε μακροεπίπεδο μπορεί να διαπιςτωκεί από ςυνομιλίεσ με τον εκπαιδευτικό 
και από το Φάκελο Ρροςωπικϊν Επιτευγμάτων του εκπαιδευτικοφ (portfolio). Το 
περιεχόμενο του εν λόγω Φακζλου βακμολογείται μετά από τθν παρακολοφκθςθ των δφο 
διδαςκαλιϊν του εκπαιδευτικοφ ςτθν τάξθ.  

 

2. Οργάνωςη τησ τάξησ (επιλογι πρόςφορων μορφϊν οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ των 
μακθτϊν, χριςθ φφλλων εργαςίασ, αξιοποίθςθ εποπτικϊν μζςων και Η/Τ, 
αντιμετϊπιςθ λειτουργικϊν και οργανωτικϊν ηθτθμάτων και δυςκολιϊν). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ οργάνωςθ του χϊρου τθσ τάξθσ (διαρρφκμιςθ του 
τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, αιςκθτικι φροντίδα, διακόςμθςθ τθσ τάξθσ με πικανι ςυμμετοχι 
των μακθτϊν) ςε ςυνάρτθςθ με τθν Ραιδαγωγικι που εφαρμόηεται (παιδαγωγικζσ μορφζσ 
οργάνωςθσ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν, διδακτικζσ μζκοδοι και τεχνικζσ, διδακτικι 
πρωτοτυπία, δίκτυα επικοινωνίασ). Ιδιαίτερα για τθν Αϋ/κμια εκπαίδευςθ λαμβάνεται 
μζριμνα για τον περιμετρικό διάκοςμο τθσ τάξθσ και τθν ανάρτθςθ διδακτικϊν υλικϊν και 
«εργαλείων».  

Θ αξιοποίθςθ ατομικϊν φφλλων εργαςίασ επιμερίηει τθν επίτευξθ των ςτόχων και 
διευκολφνει τθν αποτελεςματικι διαχείριςθ του μακιματοσ μζςα από μελετθμζνεσ 
δραςτθριότθτεσ. Θ ωριαία διδαςκαλία είναι προγραμματιςμζνθ και θ διδακτζα φλθ 
κατανζμεται ςε μικρά βιματα τα οποία ςυναπαρτίηουν μια νοθματικι ενότθτα. Οι 
μακθτζσ επεξεργάηονται μια ιεραρχθμζνθ ςειρά ερωτιςεων και απαντοφν γραπτά. Στα 
φφλλα εργαςίασ οι μακθτζσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ άφκονο χϊρο για να μποροφν να 
αιτιολογοφν γραπτά τθ ςκζψθ τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ δεν υπαγορεφει τισ ςωςτζσ 
απαντιςεισ και οι μακθτζσ εργάηονται με το δικό τουσ ρυκμό, ζχουν επαρκι χρόνο να 
αυτενεργιςουν και να αναπτφξουν ανεξαρτθςία ςτθ μάκθςι τουσ. Κακϊσ οι μακθτζσ 
γράφουν ςτα φφλλα εργαςίασ ζχουν τθ δυνατότθτα να ςταματοφν και να ςκζφτονται. 
Ρροετοιμάηουν  τισ απαντιςεισ και τισ λφςεισ τουσ για τθ ςυηιτθςθ ςτθν ολομζλεια. Το 
μάκθμα λαμβάνει τθν κοινωνικι μορφι τθσ εξατομικευμζνθσ ςχολικισ εργαςίασ και ο 
εκπαιδευτικόσ μπορεί να λάβει ςχετικι μζριμνα για τθ ςτιριξθ των αδφνατων μακθτϊν. 
Μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να ςυγκεντρϊςει τα φφλλα εργαςίασ και να επιλζξει κατάλλθλα 
ερεκίςματα για τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ. 

Αν θ δραςτθριότθτα απαιτεί εργαςία ςε ομάδεσ οι μακθτζσ μποροφν να ενϊςουν τα 
κρανία τουσ ι να δθμιουργιςουν ζνα κφκλο με τισ καρζκλεσ τουσ. Συνικωσ θ μετακίνθςθ 
ςυμβάλλει ςτθ διατιρθςθ τθσ προςοχισ τουσ για περιςςότερο χρόνο. Στθν περίπτωςθ που 
οι μακθτζσ κάκονται ανά ηεφγθ ι ςε ομάδεσ κα πρζπει να ςυνεργάηονται πραγματικά για 
τθν πραγματοποίθςθ κοινοφ ζργου. Θ οργάνωςθ τθσ τάξθσ ςε ομάδεσ ζχει αυξθμζνεσ 

απαιτιςεισ (Κακανά, 2008  Ματςαγγοφρασ, 1995  Meyer, 1987). 
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Επιπλζον κα πρζπει να αποδίδεται ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ χριςθ του πίνακα (οργάνωςθ 
του πίνακα, φροντίδα που αποδίδει ο εκπαιδευτικόσ κακϊσ γράφει ςτον πίνακα με ορατά 
γράμματα) κακϊσ και ςτον τρόπο αξιοποίθςθσ και προςαρμογισ των εποπτικϊν μζςων 
ςτισ διδακτικζσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ και τον ζλεγχο του «τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ», όταν 
υπάρχει (βίντεο/DVD, καςετόφωνο, TV, Θ/Υ, διαδραςτικόσ πίνακασ, διαφανοςκόπιο, ...). Ο 
διδάςκων κα πρζπει να επιδεικνφει προνοθτικότθτα για τθν ρφκμιςθ λειτουργικϊν και 
οργανωτικϊν προβλθμάτων και τθν αντιμετϊπιςθ πικανϊν δυςκολιϊν που αφοροφν τθ 
χριςθ εποπτικϊν και εκπαιδευτικϊν μζςων. 

Επιπρόςκετα, κα πρζπει να λαμβάνεται ιδιαίτερθ μζριμνα για τθν επιτυχία και τθ 
λειτουργικότθτα των παρουςιάςεων, επιδείξεων, προβολϊν και αναπαραςτάςεων. Οι 
παρουςιάςεισ κα πρζπει να είναι δομθμζνεσ, ορατζσ, ευανάγνωςτεσ, κατάλλθλεσ για τουσ 
ςτόχουσ του μακιματοσ, βραχυχρόνιεσ, να γίνονται από τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ, να 
ανταποκρίνονται ςτθν τάξθ, να απαιτοφν κριτικι ικανότθτα και όχι ςτείρα 
απομνθμόνευςθ, κ.λπ. Θ αποκωδικοποίθςθ είναι εξίςου ςθμαντικι με τθν παρουςίαςθ.  

Στο πλαίςιο τθσ μελετθμζνθσ χριςθσ βίντεο/DVD μπορεί να ηθτείται από τουσ μακθτζσ να 
κρατοφν ςθμειϊςεισ για τθν ακόλουκθ ςυηιτθςθ. Επιπλζον μπορεί να διενεργοφνται  
διακοπζσ τθσ προβολισ για τον ζλεγχο τθσ κατανόθςθσ και να ζχει διανεμθκεί ςτουσ 
μακθτζσ κατάλογοσ γραπτϊν ερωτιςεων τισ οποίεσ απαντοφν κατά τθ διάρκειά τθσ. Με 
τθν αξιοποίθςθ του διαδραςτικοφ πίνακα οι μακθτζσ μακαίνουν να χρθςιμοποιοφν 
ψθφιακό ςτυλό για να γράφουν, να ςχεδιάηουν, να μετακινοφν αντικείμενα ςε ψθφιακι 
μορφι και να τα αποκθκεφουν ςτο ςφςτθμα.   

Τζλοσ, ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να τθρεί θμερολόγιο για τθν καταγραφι και αρχειοκζτθςθ 
τθσ πορείασ διδαςκαλίασ (βιβλίο φλθσ, φάκελοι αξιολόγθςθσ, εργαςτθρίου, κ.λπ.). Οι 
μακθτζσ μποροφν να διατθροφν ατομικοφσ φακζλουσ ι τετράδια ςτα οποία γράφουν τισ 
εργαςίεσ τουσ ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι. Τθροφνται ςωςτά; Ελζγχονται τακτικά με φροντίδα 
και προςοχι; Οι διορκϊςεισ και αξιολογιςεισ είναι διαμορφωτικζσ; Ροιο είναι το μζγεκοσ 
των γραπτϊν εργαςιϊν κ.λπ.  

3. Μορφζσ διδαςκαλίασ, διδακτικά εργαλεία και ςτρατηγικζσ (επιλογι κατάλλθλων 
μορφϊν διδαςκαλίασ -βιωματικζσ, διεπιςτθμονικζσ, αφθγθματικζσ, ανακαλυπτικζσ, 
εργαςτθριακζσ, ςυνεργατικζσ, διερευνθτικζσ, κ.λπ.-, κατάλλθλων διδακτικϊν 
εργαλείων και ςτρατθγικϊν -διερεφνθςθ και αξιοποίθςθ τθσ προχπάρχουςασ γνϊςθσ, 
ειςιγθςθ-διάλεξθ, τεχνικζσ ερωτιςεων και ςυηιτθςθσ, γνωςτικι ςφγκρουςθ,  
αναλογίεσ και μοντζλα, εργαςία ςε ομάδεσ, επίλυςθ προβλιματοσ, πειράματα, 
εννοιολογικοί χάρτεσ, επιχειρθματολογία, δραματοποίθςθ, αξιοποίθςθ εργαλείων και 
λογιςμικϊν ΣΠΕ, αναςτοχαςτικζσ ςτρατθγικζσ, κ.ά.-, ανάλογα με τθν θλικία των 
μακθτϊν, τθ βακμίδα εκπαίδευςθσ και το γνωςτικό αντικείμενο). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ ευςτοχία τθσ χριςθσ κατάλλθλων διδακτικϊν 
εργαλείων, ςτρατθγικϊν και δραςτθριοτιτων ςε ςυνάρτθςθ με το περιεχόμενο και τουσ 
ςτόχουσ του μακιματοσ. Είναι αυτονόθτο ότι ελάχιςτα από τα προαναφερόμενα 
αναμζνεται να παρατθρθκοφν ςε μια διδαςκαλία.  Στισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ Διδακτικισ οι 
ςτρατθγικζσ διδαςκαλίασ αντικακιςτοφν τισ μεκόδουσ διδαςκαλίασ γενικισ χριςθσ 
(Ματςαγγοφρασ, 1998). Θ ςτρατθγικι διδαςκαλίασ είναι μια οργανωμζνθ ακολουκία 
διδακτικϊν-μακθςιακϊν δραςτθριοτιτων που επιλζγει ο εκπαιδευτικόσ για τθν επίτευξθ 
των διδακτικϊν ςτόχων τθσ ωριαίασ διδαςκαλίασ. Ο εν λόγω ςχεδιαςμόσ μπορεί να 
περιλαμβάνει μία, δφο ι περιςςότερεσ διδακτικζσ μεκόδουσ. Οι βαςικζσ μορφζσ 
κοινωνικισ οργάνωςθσ τθσ τάξθσ είναι: θ μετωπικι, θ ατομικι και θ ομαδικι. Οι 
διδακτικζσ ενζργειεσ και επιλογζσ του εκπαιδευτικοφ κα πρζπει να εναρμονίηονται με τθν 
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θλικία, το μάκθμα, τθν εκνοτικι και κοινωνικοπολιτιςμικι προζλευςθ των μακθτϊν, τισ 
ςχζςεισ τουσ με τθν υπόλοιπθ τάξθ, τθ βακμίδα, τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  

Οι προχπάρχουςεσ γνϊςεισ που αποκτικθκαν κατά τισ προθγοφμενεσ τάξεισ και οι 
εξωςχολικζσ εμπειρίεσ των μακθτϊν είναι ςυνδετικό προαπαιτοφμενο για τθ νζα γνϊςθ.  
Με το εν λόγω κριτιριο διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ γνωρίηει το βακμό κατοχισ των 
πρότερων γνϊςεων και αν τισ αξιοποιεί ςτθ διδαςκαλία του. 

Μια ειςαγωγικι δραςτθριότθτα αφόρμθςθσ μπορεί να προςφζρει ςτουσ μακθτζσ μια 
πρόγευςθ του μακιματοσ, να αφυπνίςει τθν περιζργειά τουσ, να τοφσ προβλθματίςει. 
Εναλλακτικά κα μποροφςε να εδραιϊςει τισ κατακτθμζνεσ γνϊςεισ και να αποκαλφψει τα 
κενά ςτθν κατανόθςθ των εννοιϊν. Οι δραςτθριότθτεσ του κυρίωσ μακιματοσ 
αποςκοποφν ςτθν ενίςχυςθ του μακθτικοφ ενδιαφζροντοσ για τθ νζα γνϊςθ ι δεξιότθτα 
αξιοποιϊντασ εναλλαγζσ ςτο ρυκμό, τθν ποικιλία και τισ προκλιςεισ τθσ διδαςκαλίασ. Στο 
τζλοσ, ςυνικωσ ζπεται το ςτάδιο τθσ ςυγκεφαλαίωςθσ/αναςκόπθςθσ με τθν ειςαγωγι 
ςτρατθγικϊν «αξιολόγθςθσ με ςκοπό τθ μάκθςθ» (Haigh, 2010).  

Ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί διαφορετικζσ προςεγγίςεισ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ που 
παραπζμπουν ςτθν προςφορά, τθν επεξεργαςία και τον προβλθματιςμό. Μια διδαςκαλία 
μπορεί να είναι άμεςθ ι ζμμεςθ, δαςκαλοκεντρικι ι μακθτοκεντρικι, αςφαλισ ι 
περιπετειϊδθσ, πακθτικι ι ενεργθτικι, παραδοςιακι ι ςφγχρονθ, μεταδοτικι ι 
κονςτρουκτιβιςτικι, κ.λπ. Ηθτοφμενο είναι θ επίτευξθ τθσ ςφμμετρθσ δραςτθριοποίθςθσ 
εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν. Μεταξφ των δφο διαμετρικϊν πόλων υπάρχουν πολλαπλζσ 
διαβακμίςεισ. Στο ζνα άκρο, μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να εςτιάςει ςτα χαμθλότερα επίπεδα 
νοθτικϊν ικανοτιτων όπωσ είναι θ ανάκλθςθ πλθροφοριϊν, ιδεϊν ι εννοιϊν και να 
υποβάλει ερωτιςεισ που απευκφνονται κυρίωσ ςτθ μνιμθ και τισ αιςκιςεισ δίνοντασ 
αυξθμζνθ βαρφτθτα ςτθν αναπαραγωγι και τθν εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ. Στο άλλο άκρο, 
μπορεί να δϊςει ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των ανϊτερων πνευματικϊν ικανοτιτων και 
δεξιοτιτων των μακθτϊν όπωσ είναι θ διερεφνθςθ (ςυηιτθςθ, διεφρυνςθ), θ κρίςθ 
(ςυςχζτιςθ γνωςτϊν πλθροφοριϊν, αναλφςεισ, ςυγκρίςεισ, γενικεφςεισ, ςχθματιςμόσ 
εννοιολογικϊν ςχθμάτων, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, βακφτερθ κατανόθςθ) και θ 
αποκλίνουςα ι πλάγια ι δθμιουργικι ςκζψθ (ςφνκεςθ, αξιολογικζσ κρίςεισ απζναντι ςε 
καταςτάςεισ, προκλιςεισ, αξίεσ, παραγωγι εναλλακτικϊν λφςεων, δθμιουργικότθτα, 
κ.λπ.). Είναι αυτονόθτο ότι ο εκπαιδευτικόσ ανάμεςα ςε αυτά τα ςχθματοποιθμζνα άκρα 
ζχει τθ δυνατότθτα να διαμορφϊςει ποικίλουσ ενδιάμεςουσ ςυνδυαςμοφσ.  

Θ προετοιμαςία κατάλλθλων ερωτιςεων κρίνεται αναγκαία για τθν επιτυχι οργάνωςθ τθσ  
διδαςκαλίασ και τθ δραςτθριοποίθςθ τθσ ςκζψθσ των μακθτϊν. Επιπλζον θ ίδια θ 
διδακτζα φλθ, τα πράγματα ι οι εικόνεσ τουσ μποροφν να κζτουν ςτουσ μακθτζσ πθγαία 
ερωτιματα χωρίσ τθ μεςολάβθςθ του εκπαιδευτικοφ.  

Θ χριςθ κατάλλθλων εργαλείων και ςτρατθγικϊν δεν είναι γνωςιοκεντρικι, αλλά 
επεκτείνεται ςε ςυναιςκθματικοφσ, κοινωνικοφσ ι κινθτικοφσ ςτόχουσ οι οποίοι κακιςτοφν 
τθ μάκθςθ πολυαιςκθτιρια και πολυλειτουργικι (βιωματικζσ προςεγγίςεισ, τεχνιματα, 
χριςθ χειραπτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ, αφιγθςθ, δραματοποίθςθ, κ.λπ.).  

Αξίηει να μνθμονευτεί ότι ςφμφωνα με τον εποικοδομιςμό «θ διδαςκαλία μζςω τθσ 
επίδειξθσ, τθσ εξιγθςθσ ι τθσ διενζργειασ ερωτιςεων μπορεί να επθρεάςει τθν πορεία τθσ 
διανοθτικισ εξζλιξθσ, μόνο αν το παιδί είναι ςε κζςθ να αφομοιϊςει αυτά που λζγονται και 
πράττονται» (Wood, κ. ά, 1991). Στο κονςτρουκτιβιςτικό μοντζλο, οι μακθτζσ, με τθ δικι 
τουσ δραςτθριότθτα καλοφνται να οικοδομιςουν βιϊςιμεσ εξθγιςεισ των εμπειριϊν τουσ.  
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4. Γνωςτική επάρκεια του εκπαιδευτικοφ (επιςτθμονικι εγκυρότθτα και ακρίβεια τθσ 
διδαςκαλίασ, επιτυχισ μετατροπι του γνωςτικοφ αντικειμζνου ςε ςχολικι γνϊςθ, 
προςπάκεια κάλυψθσ του εννοιολογικοφ πεδίου). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ επάρκεια του εκπαιδευτικοφ ςτο γνωςτικό του 
αντικείμενο, όπωσ θ ςε βάκοσ κατοχι τθσ διδακτζασ φλθσ, θ ευρεία ςυγκρότθςθ, θ 
επιςτθμονικι πλθρότθτα, θ εγκυρότθτα και ακρίβεια τθσ διδαςκαλίασ και θ κάλυψθ όλων 
των ςθμαντικϊν εννοιολογικϊν αποχρϊςεων που ςυνδζονται με τθ ςυγκεκριμζνθ 
διδακτικι ενότθτα. Εκτιμάται θ ευςτοχία του μεταςχθματιςμοφ τθσ επιςτθμονικισ γνϊςθσ 
ςε ςχολικι γνϊςθ και θ ςαφινεια ςτον προςδιοριςμό των διδακτικϊν ςθμείων που 
εξυπθρετοφν τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ. Εξετάηεται θ εναρμόνιςθ του περιεχομζνου με 
τισ ανάγκεσ και τισ δυνατότθτεσ κατανόθςθσ των μακθτϊν (επιςτθμονικότθτα, ορκότθτα 
και πλθρότθτα των γνϊςεων, προςαρμογι ςτο επίπεδο που μποροφν να 
παρακολουκιςουν οι μακθτζσ, κακοδιγθςθ τθσ μελζτθσ για τθν πρόςκτθςθ γνϊςεων και 
δεξιοτιτων). 

Στθν κοινωνία τθσ παγκοςμιοποίθςθσ οι αλλαγζσ είναι όλο και πιο γριγορεσ και οι 
πλθροφορίεσ αυξάνονται με ραγδαίουσ ρυκμοφσ. Θ γνϊςθ δείχνει εφιμερθ, εφόςον 
ταχφτατα παλιϊνει και ανανεϊνεται. Ρροζχει θ αναηιτθςθ ζγκυρων γνϊςεων και θ 
ανάπτυξθ τθσ ικανότθτασ του μακθτι «να μακαίνει πϊσ να μακαίνει». Στο πλαίςιο αυτό 
αποκτά βαρφνουςα ςθμαςία θ καταλλθλότθτα και πρωτοτυπία ενςωμάτωςθσ 
πρόςκετου διδακτικοφ υλικοφ το οποίο ζχει παραγάγει ο ίδιοσ ο εκπαιδευτικόσ και 
μπορεί να αφορά αξιοποίθςθ ΤΡΕ και διερευνθτικοφ εκπαιδευτικοφ λογιςμικοφ ςτθν 
εκπαιδευτικι διαδικαςία, αυτοςχζδια φφλλα εργαςίασ, υλικό για πιλοτικά προγράμματα, 
εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ, καινοτομικζσ παρουςιάςεισ, πειράματα, εννοιολογικοί 
χάρτεσ, βίντεο/DVD, χριςθ θλεκτρονικϊν βιβλιοκθκϊν, CD, αναςκοπιςεισ του μακιματοσ, 
ποικιλία ςτρατθγικϊν, ςφνκεςθ ιδεϊν, κ.λπ. Απαιτείται θ ευχερισ κατοχι του 
επιπρόςκετου διδακτικοφ υλικοφ από τον εκπαιδευτικό (μθ εξάρτθςθ από ςθμειϊςεισ). 

Επιπλζον, ςτθν τεχνοκρατοφμενθ εποχι μασ επικρατεί θ αντίλθψθ ότι οι μακθτζσ 
χρειάηονται πολλζσ γνϊςεισ, γιατί μόνο οι ευκαιρίεσ πολυγνωςίασ υπόςχονται τθ 
μελλοντικι επαγγελματικι τουσ επιτυχία. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια τθν εμμονι ςτα 
παραμορφωμζνα και ανερμάτιςτα ΑΡΣ με τθν πλθκϊρα διδακτζασ φλθσ, τθν αδιάκοπθ 
ςυςςϊρευςθ άχρθςτων γνϊςεων και τθ ςυνακόλουκθ αγκφλωςθ ςτθν «τραπεηικι» ι 
«ταϊςτικι» μζκοδο. Θ ςθμαςία τθσ πρόςκτθςθσ επιςτθμονικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων 
από τουσ μακθτζσ δεν κα πρζπει να ταυτίηεται με τθ μθχανικι αποςτικιςθ θ οποία 
αδρανοποιεί τθ δθμιουργικι αμφιβολία του μακθτι και οδθγεί ςτο μαραςμό τθσ 
δθμιουργικότθτασ κακιερϊνοντασ ςτατικζσ και αναπαραγωγικζσ μορφζσ μακθςιακισ 
ςυμπεριφοράσ. Θ παροχι μακθςιακϊν ευκαιριϊν υψθλοφ επιπζδου που καλλιεργοφν τισ 
ανϊτερεσ πνευματικζσ δυνατότθτεσ των μακθτϊν, αναπτφςςουν τισ ικανότθτεσ ανάλυςθσ, 
ςφνκεςθσ, αιτιολόγθςθσ, κρίςθσ αποκτοφν προεξάρχουςα ςθμαςία. Θ εκάςτοτε 
επιςτθμονικι μζκοδοσ ςυνυφαίνεται με το γνωςτικό αντικείμενο (π.χ εικαςίεσ και 
αποδείξεισ για τα Μακθματικά, παρατιρθςθ και πείραμα για τθ Φυςικι, ερμθνεία πθγϊν 
ςτθν Ιςτορία, διακειμενικι μζκοδοσ ςτθν ποίθςθ, κ.λπ.). Θ ικανότθτα λφςθσ αυκεντικϊν 
προβλθμάτων τθσ κοινωνικισ ηωισ ςυνάδει με τθν εργαςία του επιςτιμονα. Ασ ςθμειωκεί 
ότι θ επιςτθμονικι γνϊςθ είναι ςυνυφαςμζνθ με αξίεσ και ςτάςεισ.  

Τζλοσ, το ςχολείο δεν περιορίηεται ςτθν παροχι γνϊςεων, αλλά επεκτείνεται ςτθν 
προϊκθςθ τθσ προςωπικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των μακθτϊν. Θ ιςχυρι πίεςθ 
προσ τουσ μακθτζσ για τθν απόκτθςθ ςτείρων γνϊςεων και τθν επίτευξθ υψθλϊν βακμϊν 
περιορίηει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε δραςτθριότθτεσ κοινωνικοποίθςθσ οι οποίεσ ευνοοφν τθν 
ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ.  
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5. Εμπλοκή/ςυμμετοχή των μαθητϊν ςτο μάθημα (παρακίνθςθ και ενκάρρυνςθ όλων 
των μακθτϊν, ςφνδεςθ τθσ διδακτζασ φλθσ με τισ εμπειρίεσ και τθν κακθμερινότθτα 
των μακθτϊν, διαφοροποίηςη τθσ διδαςκαλίασ ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ, τισ 
ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν, βακμόσ αυτενζργειασ και ςυνζργειασ των 
μακθτϊν ςτο μάκθμα, ενκάρρυνςθ μακθτϊν με χαμθλι αυτοπεποίκθςθ). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ εμπλοκι των μακθτϊν ςτο μάκθμα. Διαπιςτϊνεται αν 
ο εκπαιδευτικόσ ζχει το νου του ςτουσ μακθτζσ και αν κεντρίηει το ενδιαφζρον και 
τονϊνει τα κίνθτρα των μακθτϊν για το μάκθμα ςε όλεσ τισ χρονικζσ φάςεισ τθσ ωριαίασ 
διδαςκαλίασ, από τθν αρχικι προβλθματοποίθςθ και ψυχολογικι προετοιμαςία των 
μακθτϊν με μια δραςτθριότθτα «προκζρμανςθσ» για τθν ανάδειξθ τθσ νζασ ζννοιασ, τισ 
ενδιάμεςεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ και τθ ςυγκεφαλαίωςθ/ αξιολόγθςθ. Ενδεικτικά, 
οριςμζνα κίνθτρα που διεγείρουν τθν επικυμία των μακθτϊν για τθ μάκθςθ είναι θ 
ουςιαςτικότθτα του μακιματοσ για τθν επιτυχία ςτθν κοινωνικι  ηωι, θ αναγνϊριςθ τθσ 
εξυπνάδασ από τουσ ςυνομθλίκουσ (ιδιαίτερα ςτουσ εφιβουσ), θ εςωτερικι ικανοποίθςθ 
από τθ μάκθςθ, θ ζκπλθξθ, ο καυμαςμόσ, θ απορία και θ χαροφμενθ διάκεςθ για το ίδιο 
το μάκθμα και θ πνευματικι περιζργεια για καινοφργιεσ γνϊςεισ.  

Εξακριβϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ ακοφει με προςοχι τουσ μακθτζσ όταν εξωτερικεφουν 
τισ απορίεσ τουσ, αν θ διδαςκαλία ζχει αφετθρία τισ ανθςυχίεσ και τα άμεςα 
ενδιαφζροντά τουσ κι αν ενκαρρφνει τθ διατφπωςθ ςχολίων και ερωτιςεων. Ο 
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει τθν ετοιμότθτα απονομισ πρόςφορων ανταμοιβϊν και 
αν με προκλθτικζσ ερωτιςεισ, επίκαιρα ερεκίςματα, επαίνουσ, παραινζςεισ, 
ενκαρρυντικζσ προςδοκίεσ και άλλουσ κατάλλθλουσ τρόπουσ παρακίνθςθσ και κετικισ 
ανατροφοδότθςθσ που προςφζρονται για το μάκθμα και τθν θλικία, να παςχίηει να 
πετφχει τθν ενεργθτικι εμπλοκι όλων των μακθτϊν ςτθ μακθςιακι διαδικαςία (Tardif, 
1997). 

Θ μάκθςθ είναι μια ςχζςθ ανάμεςα ςτο μακθτι και το γνωςτικό αντικείμενο. Οι 
αλλθλεπιδράςεισ ςτθν τάξθ γίνονται κυρίωσ με βάςθ το περιεχόμενο. Ο αξιολογθτισ 
παρατθρεί με λεπτι προςοχι το βακμό πραγματικισ ςυμμετοχισ, νοθτικισ εναςχόλθςθσ, 
πρόκυμθσ διανοθτικισ ςυμβολισ των μακθτϊν ςτισ γνωςτικζσ αλλθλεπιδράςεισ 
εκπαιδευτικοφ-μακθτϊν και μακθτϊν-μακθτϊν.  

Επιπλζον, εξετάηεται αν ο εκπαιδευτικόσ προβαίνει ςε διαφοροποίθςθ του βακμοφ 
δυςκολίασ των δραςτθριοτιτων ανάλογα με τισ ικανότθτεσ των μακθτϊν. Είναι κοινι 
παιδαγωγικι παραδοχι ότι κάκε μακθτισ διακζτει τισ δικζσ του βιολογικζσ, νοθτικζσ, 
ςυναιςκθματικζσ, γλωςςικζσ και κοινωνικοπολιτιςμικζσ ιδιαιτερότθτεσ, που τον 
διαφοροποιοφν από τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ του. Θ απόλυτθ εξατομίκευςθ 
τθσ εργαςίασ για κάκε μακθτι χωριςτά είναι αδφνατθ. Σε γενικζσ γραμμζσ οι μακθτζσ τθσ 
τάξθσ χωρίηονται ςε τρεισ κατθγορίεσ: τουσ λιγότερο ικανοφσ, τουσ ικανοφσ και τουσ 
περιςςότερο ικανοφσ. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βελτιϊςουν τθ μάκθςθ για όλουσ 
τουσ μακθτζσ και ιδιαίτερα για εκείνουσ που δυςκολεφονται περιςςότερο.  

Δφο ςυνικεισ τρόποι διαφοροποίθςθσ είναι ωσ προσ το αποτζλεςμα και ωσ προσ τθν 
εργαςία. Ωσ προσ το αποτζλεςμα δίνονται ίδιεσ εργαςίεσ ςε όλουσ τουσ μακθτζσ, όμωσ 
οριςμζνοι μακθτζσ προχωροφν περιςςότερο και ταχφτερα τερματίηοντασ ςε διαφορετικό 
ςθμείο. Ωσ προσ τθν εργαςία οι μακθτζσ τθσ ίδιασ τάξθσ μοιραςμζνοι ςε μικρότερεσ 
ομάδεσ μποροφν να καταγίνονται με διαφορετικζσ δραςτθριότθτεσ που είναι 
προςαρμοςμζνεσ ςτισ ικανότθτζσ τουσ ι να  αςχολοφνται με μια διαφορετικι πτυχι του 
εξεταηόμενου κζματοσ, ανάλογα με τα ενδιαφζροντα και τισ δυνατότθτζσ τουσ (Tomlinson, 

2004  Hopf, 1982  Ραντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013). Ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να 
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μεριμνιςει προετοιμάηοντασ ςυμπλθρωματικι εργαςία για τουσ μακθτζσ που τελειϊνουν 
νωρίτερα (για παράδειγμα θ τελευταία δραςτθριότθτα του φφλλου εργαςίασ).  

Με το προαναφερόμενο κριτιριο διαπιςτϊνεται θ φπαρξθ υποςτθρικτικισ βοικειασ ςτθν 
τάξθ με θρεμία, υπομονι, προκυμία και ρεαλιςτικζσ προςδοκίεσ για τουσ μακθτζσ με 
μακθςιακζσ δυςκολίεσ και τθν οργάνωςθ διαφοροποίθςθσ ι εξατομίκευςθσ τθσ 
διδαςκαλίασ (ωσ προσ το περιεχόμενο, τισ μεκόδουσ, τα μζςα, το ενδιαφζρον, τισ ατομικζσ 
ικανότθτεσ, το βακμό δυςκολίασ τθσ διδαςκαλίασ και το γνωςτικό ςτυλ ικανοποιϊντασ 
μζςω ποικιλίασ δραςτθριοτιτων τισ ανάγκεσ των οπτικϊν, ακουςτικϊν και κιναιςκθτικϊν 
τφπων μακθτϊν, κ.λπ.). Μπορεί να εμπλουτίηεται το μάκθμα για τουσ ταλαντοφχουσ 
μακθτζσ, όπωσ δραςτθριότθτεσ εικαςτικϊν, κεάτρου, κ.λπ. κακϊσ και για τουσ 
χαριςματικοφσ μακθτζσ όπωσ δραςτθριότθτεσ «ανοιχτοφ» τφπου που αξιϊνουν φανταςία 
και δθμιουργικότθτα. 

Τζλοσ, ςφμφωνα με το κριτιριο αυτό εξετάηεται αν ο εκπαιδευτικόσ δίνει προςοχι ςτουσ 
μακθτζσ που εμφανίηουν αδυναμίεσ ςυγκζντρωςθσ, διςτακτικότθτα, απροκυμία, κ.λπ. 
παρζχοντασ ζνα πρόςφορο μακθςιακό περιβάλλον το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ 
τουσ και διαπιςτϊνεται αν επαινοφνται οι φιλόπονεσ προςπάκειεσ των μακθτϊν με 
κλονιςμζνθ ι εφκραυςτθ αυτοεκτίμθςθ.  

 

6. Σαφήνεια ςτην επικοινωνία (οδθγίεσ, επεξθγιςεισ και διευκρινίςεισ, κατανοθτόσ 
προφορικόσ και γραπτόσ λόγοσ, γνωςτοποίθςθ επιδιωκόμενων διδακτικϊν ςτόχων). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ ςαφινεια και ακρίβεια του εκπαιδευτικοφ λόγου ςε 
ςυνάρτθςθ με το περιεχόμενο (διευκρινίςεισ, αποφυγι παρανοιςεων, κατανοθτι γλϊςςα 
κατά τθ λεκτικι επικοινωνία, κ.λπ). Διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ χρθςιμοποιεί 
παραδείγματα, αν επαναλαμβάνει ό,τι είναι δφςκολο, αν υπογραμμίηει τα βαςικά ςθμεία, 
αν παρζχει λεπτομζρειεσ με ςαφείσ εκφράςεισ, αν οι ερωτιςεισ του είναι ξεκάκαρεσ, κ.λπ.  

Θ μάκθςθ που είναι μεςτι ςε νοιματα κα πρζπει να είναι προςανατολιςμζνθ ςε ςτόχουσ. 
Ζτςι οι κφριεσ ζννοιεσ και δεξιότθτεσ, τισ οποίεσ κα πρζπει να μάκουν οι μακθτζσ, 
μετατρζπονται ςε τρεισ-τζςςερισ κεματικοφσ ι εννοιολογικοφσ άξονεσ (μακθςιακά-
διδακτικά ςθμεία). Οι ςτόχοι του μακιματοσ κα πρζπει να αποςαφθνίηονται ςτουσ 
μακθτζσ ςτθν αρχι του μακιματοσ, ϊςτε εκείνοι να φτάνουν ςτθν επίτευξι τουσ ςτο 
τζλοσ του μακιματοσ νιϊκοντασ τθ χαρά τθσ κατάκτθςισ τουσ. Στθν αρχι του μακιματοσ 
ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να γράψει ςτον πίνακα τουσ μακθςιακοφσ ςτόχουσ και να 
περιγράψει με ευκρίνεια τι περιμζνει να δει ι να ακοφςει από τουσ μακθτζσ. Θ ςαφισ 
διατφπωςθ των διδακτικϊν ςτόχων βοθκά ςτθν επιλογι των μακθςιακϊν 
δραςτθριοτιτων, τθν αξιολόγθςθ τθσ επίτευξισ τουσ, τθν οριοκζτθςθ του πλαιςίου 
δράςθσ των μακθτϊν και γενικότερα τον καλφτερο ςχεδιαςμό του μακιματοσ 
(Μαυρόπουλοσ, 2006). 

Οι εντολζσ και οι οδθγίεσ που δίνει ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να είναι ςφντομεσ, 
ςυνοπτικζσ, ακριβείσ και διατυπωμζνεσ με ςαφινεια. Πταν ανακοινϊνονται, κα πρζπει ο 
εκπαιδευτικόσ να ζχει εξαςφαλίςει τθν πλιρθ προςοχι τθσ τάξθσ (δεν ξεκινά αν δεν ζχει 
επιτφχει απόλυτθ ςιωπι). Για να γίνουν πλιρωσ κατανοθτζσ ακολουκοφν ερωτιςεισ των 
μακθτϊν και απαντιςεισ του εκπαιδευτικοφ.  

Ο εκπαιδευτικόσ και οι μακθτζσ ςχθματίηουν ζνα διδακτικό ςυμβόλαιο που αποτελείται 
από τουσ ρθτοφσ ι υπόρρθτουσ εκιμικοφσ κανόνεσ που αφοροφν τθ διδαςκαλία και τθ 
μάκθςθ. Θ ςυνζπεια του εκπαιδευτικοφ είναι κεμελιϊδθσ. 
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Στισ περιπτϊςεισ που ενδείκνυται θ επαγωγικι μορφι επεξεργαςίασ του γνωςτικοφ 
αντικειμζνου ο εκπαιδευτικόσ μεταβαίνει από τα απλά ςτα ςφνκετα, από τα εφκολα ςτα 
δφςκολα, από τα κοντινά ςτα μακρινά, από τα ςυγκεκριμζνα ςτα αφθρθμζνα, κ.λπ.  

 

7. Διδακτική ευελιξία (αξιοποίθςθ του απρόοπτου, αναπροςαρμογι του ςχεδιαςμοφ αν 
προκφψει ανάγκθ, διάγνωςθ του βακμοφ δυςκολίασ τθσ διδαςκαλίασ και του ρυκμοφ 
μάκθςθσ των μακθτϊν, χειριςμόσ των λακϊν και των παρανοιςεων, ζνταξθ ςτο 
μάκθμα τθσ οπτικισ των μακθτϊν). 

Συχνά οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ ηθτοφν περιςςότερθ ελευκερία και ευελιξία ςχετικά 
με τισ επιλογζσ που αφοροφν ςτο ςχεδιαςμό, τθ διεξαγωγι και τθν αξιολόγθςθ τθσ 
διδαςκαλίασ. Σφμφωνα με τα ερευνθτικά δεδομζνα θ διδαςκαλία δεν ακολουκεί μια 
ευκφγραμμθ πορεία με ίδια αλλθλουχία και ίδια προδιαγεγραμμζνα βιματα. Ιδιαίτερα, οι 
απαντιςεισ των μακθτϊν ςε ερωτιςεισ που αναφζρονται ςε προςωπικζσ απόψεισ, 
υποκζςεισ, εκτιμιςεισ, προτάςεισ και αξιολογιςεισ, επιδζχονται πολλαπλζσ ορκζσ 
απαντιςεισ, οι οποίεσ δεν είναι δυνατόν να προβλεφτοφν από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Οι 
εκπαιδευτικοί ζχουν ςυνικωσ ςτο μυαλό τουσ ζνα πλάνο μακιματοσ, το οποίο μόλισ 
αρχίςει θ διδαςκαλία το τροποποιοφν για να εντάξουν τισ αντιδράςεισ των μακθτϊν. Θ 
ικανότθτά τουσ να αντιμετωπίηουν άγνωςτεσ και δφςκολεσ καταςτάςεισ δεν εξαρτάται 
μόνο από τισ γνωςτικζσ ικανότθτεσ και διδακτικζσ ςτρατθγικζσ, αλλά και από τισ γνωςτικζσ 
και μεταγνωςτικζσ ςτάςεισ και ςυνικειεσ που ζχουν αναπτφξει.   

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ ετοιμότθτα του εκπαιδευτικοφ να λαμβάνει 
αποφάςεισ ςε περιπτϊςεισ απροςδόκθτων διδακτικϊν καταςτάςεων, να διαχειρίηεται 
αποτελεςματικά κρίςιμα διδακτικά ςυμβάντα και απρόβλεπτεσ αντιδράςεισ των 
μακθτϊν προβαίνοντασ ακόμα ςε ανακεϊρθςθ υποςτόχων που οδθγοφν ςτθ μερικι 
αναμόρφωςθ του Σχεδίου Μακιματοσ, αν προκφψει ανάγκθ. Εξετάηεται θ ευαιςκθςία 
του εκπαιδευτικοφ ςτθ ςυνειδθτοποίθςθ του βακμοφ δυςκολίασ τθσ διδαςκαλίασ του, ο 
τρόποσ χειριςμοφ των λακϊν, των γνωςτικϊν κενϊν και ατελειϊν, των εναλλακτικϊν 
αντιλιψεων ι παρανοιςεων, των εμποδίων διδακτικισ ι επιςτθμολογικισ φφςθσ και θ 
εκτφλιξθ του μακιματοσ ςφμφωνα με το επίπεδο τθσ τάξθσ. Συνεκτιμάται θ γνωςτικι 
ευκαμψία του εκπαιδευτικοφ, δθλαδι θ ικανότθτά του να ςυλλαμβάνει ζγκαιρα τισ 
εξελίξεισ και να αναπροςαρμόηει τισ επιδιϊξεισ του ςτα νζα δεδομζνα. Μπορεί να 

εντάςςει ςτο μάκθμα αςυνικιςτεσ προκλιςεισ και ανοιχτά προβλιματα (Kosyvas, 2010  
Kosyvas, 2013). Δραςτθριότθτεσ με ανοιχτζσ ερωτιςεισ προκαλοφν ςτουσ μακθτζσ 
αμθχανία και κυμθδία, όμωσ κινθτοποιοφν τθν κριτικι και δθμιουργικι τουσ ςκζψθ. 

Επιπλζον, διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ ςτρζφει τθν προςοχι του ςτουσ 
ςυλλογιςμοφσ και τισ ςτρατθγικζσ των μακθτϊν, αν εντάςςει τισ ερωτιςεισ των μακθτϊν 
ςτθ ροι του μακιματοσ, αν δζχεται διαφορετικζσ απόψεισ και αν λαμβάνει υπόψθ του 
τον τρόπο ςκζψθσ των μακθτϊν παρζχοντασ προςεκτικι ανατροφοδότθςθ ςτα 
επιχειριματα, τισ κρίςεισ, τισ διαφωνίεσ και τισ προτάςεισ τουσ. Ο εκπαιδευτικόσ κα 
πρζπει να διακζτει αρκετό χρόνο ςτουσ μακθτζσ να διατυπϊνουν τισ ςκζψεισ τουσ 
προφορικά ι γραπτά και να αιτιολογοφν τισ ιδζεσ τουσ. Οι αυκόρμθτεσ ςτιγμιαίεσ 
εμπνεφςεισ των μακθτϊν που αναδεικνφονται κατά τθ ηωντανι και πολυδφναμθ διδακτικι 
αλλθλεπίδραςθ είναι πικανό να οδθγιςουν τθ διδαςκαλία ςε κζματα που ενδιαφζρουν 
τουσ μακθτζσ, τα οποία δεν είχε προβλζψει ο εκπαιδευτικόσ κατά το ςχεδιαςμό τθσ 
διδαςκαλίασ. Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχει θ αναπροςαρμογι από τον εκπαιδευτικό μιασ 
αρχικισ ερϊτθςθσ ςτθν οποία οι μακθτζσ αδυνατοφν να απαντιςουν ςε άλλεσ επιμζρουσ 
ερωτιςεισ μικρότερθσ δυςκολίασ.  
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Τζλοσ, ιδιαίτερθ βαρφτθτα ζχει θ ικανότθτα ςυνάφειασ του εκπαιδευτικοφ. Ο 
εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να είναι ςε κζςθ να ςυςχετίηει και να ταξινομεί τισ επιμζρουσ 
απαντιςεισ των μακθτϊν ανάλογα με τθ ςυγγζνεια και τθ ςυνφφανςι τουσ, να μπορεί να 
διακρίνει το ουςιϊδεσ από το επουςιϊδεσ και να προβαίνει ςτθν επιτυχι ενςωμάτωςι 
των πλζον πρόςφορων ςτοιχείων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία.  

 

8. Παιδαγωγικό/μαθηςιακό κλίμα (προϊκθςθ πνεφματοσ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ, 
αλλθλοςεβαςμοφ και ειλικρινϊν ςχζςεων, ςτάςθ εκπαιδευτικοφ και μακθτϊν 
απζναντι ςτο μάκθμα, προςδοκίεσ για μάκθςθ και επιτεφγματα). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογείται θ ποιότθτα του παιδαγωγικοφ κλίματοσ που ζχει 
αναπτυχκεί ςτθν τάξθ και διαπιςτϊνεται θ ςτάςθ του εκπαιδευτικοφ ςτθ διαμόρφωςθ και 
διατιρθςθ ηεςτοφ κλίματοσ και ευχάριςτων ςχζςεων με τουσ μακθτζσ. Το κλίμα είναι ςε 
μεγάλο βακμό δθμιοφργθμα τθσ προςωπικότθτασ του εκπαιδευτικοφ και μεταδίδεται 
αδιόρατα ςτουσ μακθτζσ. Σφμφωνα με τθν Ραιδαγωγικι, θ ςχζςθ δαςκάλου-μακθτι και θ 
ποιότθτα των διαπροςωπικϊν ςχζςεων (αίςκθμα αςφάλειασ, αποδοχισ, αμοιβαίασ 
εμπιςτοςφνθσ, αλλθλοςεβαςμοφ, ειλικρινϊν ςχζςεων, προςωπικισ ευκφνθσ, 
αλλθλοβοικειασ, δθμοκρατικοφ διαλόγου, ελεφκερθσ ζκφραςθσ απόψεων και 
ςυναιςκθμάτων, χαράσ, παιγνιδιοφ) χρωματίηουν το περιεχόμενο των διαδικαςιϊν 
μάκθςθσ και αγωγισ.  

Επιπλζον, εξετάηεται θ ανάπτυξθ αποτελεςματικϊν γνωςτικϊν αλλθλεπιδράςεων 
εκπαιδευτικοφ-μακθτϊν και μακθτϊν-μακθτϊν, θ δθμιουργία μακθςιακϊν προςδοκιϊν, 
όπωσ βιϊματα επιτυχίασ και θ ικανοποίθςθ των μακθτϊν από τθν εργαςία τουσ. Οι 
προςδοκίεσ του εκπαιδευτικοφ δεν κα πρζπει να είναι οφτε υπζρμετρεσ και 
εξωπραγματικά υψθλζσ οφτε πολφ χαμθλζσ, αλλά ςτα μζτρα των μακθτϊν. Στο πλαίςιο 
ενόσ υποςτθρικτικοφ επικοινωνιακοφ περιβάλλοντοσ ο εκπαιδευτικόσ δείχνει το 
ενδιαφζρον του και ενιςχφει τθ κετικι αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν. Ενκαρρφνει τουσ 
μακθτζσ να εκφράηουν απορίεσ και να υποβάλουν ερωτιςεισ αποςυνδζοντασ τθν 
υποβολι ερωτιςεων από τθν αξιολόγθςι τουσ. Συμπάςχει κακθμερινά με τουσ μακθτζσ 
και τουσ βοθκά να πετφχουν.  

Θ επίδραςθ ευνοϊκοφ και ευζλικτου μακθςιακοφ κλίματοσ ςτθν προαγωγι των 
ανκρϊπινων ςχζςεων διδάςκοντοσ και μακθτϊν διευκολφνεται από ποικίλα 
χαρακτθριςτικά και ιδιότθτεσ, όπωσ αντιαυταρχικότθτα, δθμοκρατικι και ιςότιμθ 
αντιμετϊπιςθ, οικειότθτα, προςινεια, κατανόθςθ, ειλικρίνεια, γνθςιότθτα, 
αυκεντικότθτα, μετριοφροςφνθ, γαλινια διάκεςθ, ευχάριςτο χαμόγελο, χιοφμορ, κ.λπ. 
Ιδιαίτερθ ςυμβολι ζχει θ γλϊςςα του ςϊματοσ του εκπαιδευτικοφ και θ μθ λεκτικι 
επικοινωνία (φυςικότθτα και άνεςθ κινιςεων, διαφορετικόσ τόνοσ φωνισ ανάλογα με τισ 
περιςτάςεισ, νεφματα, κακαρότθτα προφορικοφ λόγου, μθ μονοτονία, θρεμία). Ο 
εκπαιδευτικόσ μεταδίδει κετικζσ ςτάςεισ, όπωσ ανεξαρτθςία ςκζψθσ, πρωτοτυπία, 
ενκουςιαςμό για τθν ομορφιά του μακιματοσ, ευγζνεια, ευπρζπεια, ςεβαςμό, γνιςιο 
ενδιαφζρον για τθ μάκθςθ, αγάπθ για τα παιδιά, κ.λπ. Το καλό μακθςιακό κλίμα διαλφει 
το φόβο, τθ δυςπιςτία και το ςτιγματιςμό. 

Τζλοσ, το κλίμα ςυνδζεται με αποδοχι τθσ πολιτιςμικισ διαφορετικότθτασ και τον τρόπο 
διαχείριςθσ τθσ γλωςςικισ πολυμορφίασ από τον εκπαιδευτικό. Διαπιςτϊνεται θ 
αποτροπι ςχθματιςμοφ προκαταλιψεων και θ προςπάκεια εξάλειψθσ των διακρίςεων και 
του αποκλειςμοφ. Πςο περιςςότερο οι μακθτζσ κατανοοφν τα ςτερεότυπα, τόςο λιγότερο 
αρνθτιςμό ζχουν για τισ άλλεσ ομάδεσ. 
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9. Διαχείριςη τησ τάξησ (ικανότθτα αποτελεςματικισ διεφκυνςθσ τθσ τάξθσ από τον 
εκπαιδευτικό, πρόλθψθ προβλθμάτων πεικαρχίασ, επίλυςθ διαφορϊν, διαχείριςθ 
ηθτθμάτων ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν). 

Με το κριτιριο αυτό αξιολογοφνται οι ικανότθτεσ του διδάςκοντοσ να διευκφνει 
αποτελεςματικά τθν τάξθ του χωρίσ να γίνεται απολυταρχικόσ, να αξιοποιεί 
διαφορετικοφσ ρυκμοφσ, μεκόδουσ και δραςτθριότθτεσ που ταιριάηουν ςτθ μεγάλθ 
ανομοιογζνεια και τισ ζντονεσ γνωςτικζσ διαφορζσ των μακθτϊν. Ραρατθροφνται οι 
τεχνικζσ εποπτείασ των μακθτικϊν ομάδων από τον εκπαιδευτικό και ο τρόποσ 
ςυντονιςμοφ των ςυηθτιςεων ςε ολόκλθρθ τθν τάξθ. Η διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ 
είναι κεμελιϊδθσ για τθ μάκθςθ.  

Διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ επιβραβεφει και ανταμείβει τθν επικυμθτι 
ςυμπεριφορά. Σφμφωνα με τα ερευνθτικά αποτελζςματα είναι προτιμότερο ο 
εκπαιδευτικόσ να εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτθν επικυμθτι ςυμπεριφορά παρά ςτθν 
ανεπικφμθτθ. Αντιδράςεισ που ενζχουν το ςτοιχείο τθσ ειρωνείασ, τθσ προςβολισ, του 
ςτιγματιςμοφ και τθσ εκδίκθςθσ τραυματίηουν το κλίμα τθσ τάξθσ και αποκαρρφνουν τουσ 
μακθτζσ από τθν επίτευξθ του μακθςιακοφ ζργου τουσ. 

Ιδιαίτερθ ςθμαςία ζχουν οι ςτρατθγικζσ του εκπαιδευτικοφ για τθν αντιμετϊπιςθ 
απειλθτικϊν ςυμβάντων και επειςοδίων με απείκαρχεσ ςυμπεριφορζσ που εκτραχφνουν 
τθν κατάςταςθ τθσ τάξθσ (κόρυβοσ, φαςαρία, αταξία, ζλλειψθ ςεβαςμοφ προσ τουσ 
ςυμμακθτζσ και τον εκπαιδευτικό, αγζνεια, ανυπακοι, βία, υβριςτικι γλϊςςα, κ.λπ.). Για 
τθ διατιρθςθ τθσ απρόςκοπτθσ διεξαγωγισ του μακιματοσ και τθν παιδαγωγικι 
διαχείριςθ τθσ τάξθσ απαιτείται λεπτι παρατιρθςθ κάκε μακθτι και προςεκτικι ανάλυςθ 
των πικανϊν αιτίων, όπωσ δυςπροςαρμοςτικότθτα ςτο ςχολικό περιβάλλον, 
ςυναιςκθματικζσ, διαςπαςτικζσ και νευροαναπτυξιακζσ διαταραχζσ (π.χ. ξεςπάςματα 
κυμοφ, διάςπαςθ προςοχισ, υπερκινθτικότθτα, παρορμθτικι ςυμπεριφορά, κ.λπ.). Αξίηει 
να μνθμονευτεί ότι οι ζφθβοι δίνουν λόγο ςτουσ ςυνομθλίκουσ τουσ παρά ςτον 
εκπαιδευτικό.  

Διαπιςτϊνεται ο τρόποσ παρακολοφκθςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν από τον 
εκπαιδευτικό, θ εποπτεία του χϊρου με το βλζμμα, θ εκπομπι μθ λεκτικϊν κετικϊν 
μθνυμάτων, θ πρόλθψθ προβλθμάτων πεικαρχίασ, θ επίλυςθ διαφορϊν και διενζξεων 
δίνοντασ πρϊτοσ το καλό παράδειγμα με αυτοζλεγχο, υπομονι, ψυχραιμία, κατάλλθλθ 
αποφόρτιςθ και αποκλιμάκωςθ. Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι ο εκπαιδευτικόσ κα 
πρζπει να κλιμακϊνει τισ ποινζσ που επιβάλλει ςτουσ μακθτζσ που παρεκκλίνουν από τθν 
τιρθςθ των κανόνων, ανάλογα με τθν θλικία και τθ φφςθ των παραπτωμάτων και να 
παρζχει επαρκι χρόνο προςαρμογισ για τθ μεταςτροφι τθσ ςυμπεριφοράσ 
(Ματςαγγοφρασ, 2001). Θ απουςία τθσ προςοχισ, του επαίνου και τθσ ενκάρρυνςθσ του 
εκπαιδευτικοφ είναι μια πρϊτθ μορφι τιμωρίασ. Ακολουκεί το αυςτθρό βλζμμα, θ 
παρατιρθςθ και θ επίπλθξθ με ακλόνθτο τόνο φωνισ κακϊσ και θ ζκφραςθ 
αποδοκιμαςίασ προσ τθν ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά, αλλά όχι προσ τον ίδιο το μακθτι. Οι 
ποινζσ αποτελοφν τθν ζςχατθ λφςθ, αποδίδονται με ςφνεςθ, με  πνεφμα ιςότθτασ και 
δικαιοςφνθσ και οι μακθτζσ κα πρζπει να πείκονται για τθν αναγκαιότθτα τθσ επιβολισ 
τουσ. Ρρϊτιςτοσ ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να αποκτιςουν αυτοπεικαρχία και αν είναι 
δυνατόν ο εκπαιδευτικόσ να διευκφνει τθν τάξθ του χωρίσ να προςφεφγει ςε ποινζσ.  

Ο εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να κζτει ςτουσ μακθτζσ με φιλικό και ευγενικό τρόπο ςαφι 
όρια και απλοφσ κανόνεσ και να ανακζτει ςτουσ “άτακτουσ“ τρζχοντα κακικοντα, ρόλουσ 
και υπευκυνότθτεσ ανάλογα με τισ ψυχοκινθτικζσ και ςυναιςκθματικζσ ιδιαιτερότθτζσ 
τουσ. Θ ενοχλθτικι ςυμπεριφορά είναι ςυχνά αποτζλεςμα ζλλειψθσ ορίων ςτθ ηωι τουσ. 
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Ακόμα και οι δυςκολότεροι μακθτζσ μποροφν να μεταμορφωκοφν χάρθ ςτθν 
αυτοπεποίκθςθ που αποκτοφν όταν αναλαμβάνουν αρμοδιότθτεσ.  

Τζλοσ κατά τθ διαχείριςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν λαμβάνεται υπόψθ: 

- θ προςιλωςθ των μακθτϊν ςτουσ κανονιςμοφσ τθσ τάξθσ και του ςχολείου (οι μακθτζσ 
κάκονται ιςυχα ςτισ κζςεισ τουσ, ακοφν και δεν διακόπτουν ο ζνασ τον άλλο, ηθτοφν 
άδεια για να ςθκωκοφν από τθ κζςθ τουσ, ςζβονται τουσ κανόνεσ του διαλόγου). 

- θ ςυμμετοχι τουσ (Ρόςοι είναι πακθτικοί; Ρόςοι εμπλζκονται ενεργά; κ.λπ.). 

- ο βακμόσ αυτονομίασ.  
 

10. Αξιολόγηςη των μαθητϊν ςε όλεσ τισ φάςεισ τησ διδαςκαλίασ (διαγνωςτικι - 
διαμορφωτικι - τελικι, εφαρμογι ποικίλων και κατάλλθλων ςτρατθγικϊν 
αξιολόγθςθσ, ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν και προϊκθςθ μεταγνωςτικϊν 
δεξιοτιτων, αποτίμθςθ των μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ διδαςκαλίασ). 

Θ αξιολόγθςθ των μακθτϊν είναι ςυνυφαςμζνθ με τθ διδαςκαλία και εξυπθρετεί τθ 
μάκθςθ. Θ παραδοςιακι αξιολόγθςθ επικεντρϊνεται ςτθν κρίςθ και  βακμολογικι 
αποτίμθςθ τθσ αξίασ των μακθτϊν. Επιχειρεί κυρίωσ να εντοπίςει όςα δεν γνωρίηουν οι 
μακθτζσ και λιγότερο όςα γνωρίηουν. Θ αξιολόγθςθ είναι θ διαδικαςία ςυγκζντρωςθσ 
πλθροφοριϊν για τισ γνϊςεισ, τισ ικανότθτεσ και τισ ςτάςεισ των μακθτϊν. Θ επεξεργαςία 
των ςτοιχείων οδθγεί ςτθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων και δείχνει το δρόμο για τον 
προςανατολιςμό που κα πρζπει να πάρει θ διδαςκαλία, ϊςτε να βελτιωκεί θ μάκθςθ των 
μακθτϊν. Θ αξιολόγθςθ είναι πλιρωσ ενςωματωμζνθ ςτθ διδαςκαλία, ζχει ςυνοχι με 
αυτιν και οι μζκοδοι αξιολόγθςισ τθσ είναι εναρμονιςμζνεσ με τθ διδαςκαλία.  

Θ αξιολόγθςθ κα πρζπει να ςυνδζεται με τθν εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ των 
αξιολογικϊν κριτθρίων ςτουσ μακθτζσ. Συνικωσ θ αξιολόγθςθ ακολουκεί μετά από τθ 
ςυςτθματοποίθςθ, ςυγκεφαλαίωςθ, αναςκόπθςθ ι εμπζδωςθ των κφριων ςθμείων του 
μακιματοσ. Ο εκπαιδευτικόσ επανζρχεται ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και υπενκυμίηει 
ςτουσ μακθτζσ τισ γνϊςεισ ι τισ δεξιότθτεσ που κα ζπρεπε να ζχουν κατακτιςει. Ραρζχει 
ςτουσ μακθτζσ τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουν τι ζχουν καταλάβει ωσ εκείνθ τθ ςτιγμι. Στισ 
ςχετικζσ ςυηθτιςεισ οι μακθτζσ εξθγοφν πϊσ βρικαν τισ απαντιςεισ ςτα ερωτιματα, 
μοιράηονται τισ λφςεισ τουσ με τουσ ςυμμακθτζσ τουσ και ςκζφτονται πϊσ οι νζεσ γνϊςεισ 
και δεξιότθτεσ που απζκτθςαν ςτο μάκθμα μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε άλλεσ περιοχζσ. 

Θ αξιολόγθςθ μπορεί να είναι διαγνωςτικι, διαμορφωτικι ι ακροιςτικι (Κωνςταντίνου, 

2000  Καςςωτάκθσ, 1994). Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι μιλάμε για αξιολόγθςθ με 
ςτόχο τθ μάκθςθ και όχι για αξιολόγθςθ τθσ μάκθςθσ. Με άλλα λόγια δεν αξιολογείται 
απλϊσ τι ζχουν πετφχει οι μακθτζσ, αλλά πϊσ μποροφν να βελτιωκοφν. Είναι αυτονόθτο 
ότι θ αξιολόγθςθ δεν ταυτίηεται με τθ βακμολόγθςθ και τθν ποςοτικι μζτρθςθ τθσ 
επίδοςθσ, αλλά αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ. Θ ςυλλογι 
πλθροφοριϊν και τεκμθρίων για τθ μακθςιακι πρόοδο των μακθτϊν είναι πολφτιμθ και 
δίνει τροφι για τθ ςυνζχεια. Η αξιολόγθςθ ωσ ζλεγχοσ τθσ επίτευξθσ των ςτόχων 
ςυνοδεφει κάκε διδακτικι πρακτικι χωρίσ να αποτελεί υποχρεωτικά τθν τελευταία 
φάςθ τθσ. Μάλιςτα κατά τα τελευταία χρόνια κερδίηει ζδαφοσ θ άποψθ ςφμφωνα με τθν 
οποία θ αξιολόγθςθ λειτουργεί παρωκθτικά και ανατροφοδοτικά μόνο αν γίνεται 
ταυτόχρονα με τθ διδαςκαλία και όχι ςτο τζλοσ τθσ. Θ αξιολόγθςθ είναι θ αδιάκοπθ και 
ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ όλθσ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν κατά τθ διεξαγωγι του 
μακιματοσ.  
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Σθμειϊνεται αν ο ζλεγχοσ τθσ επιτυχίασ διαδραματίηει ρόλο ανατροφοδότθςθσ που 
πλθροφορεί τον εκπαιδευτικό κατά πόςο οι μακθτζσ είναι ςε κζςθ να παρακολουκιςουν 
το μάκθμα και αν αξιοποιείται θ διαρκισ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, για να βοθκιςει τουσ 
μακθτζσ να αναπτφξουν ικανότθτεσ αυτοαξιολόγθςθσ και ετερο-αξιολόγθςθσ. Επιπλζον, 
εκτιμάται αν προςφζρει άμεςθ και ουςιαςτικι ανατροφοδότθςθ ςε όλεσ τισ φάςεισ τθσ 
διδαςκαλίασ, ϊςτε οι ίδιοι οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ, ανάλογα με τθν θλικία τουσ, να 
προβαίνουν ςε αυτοαξιολόγθςθ, να αναπτφςςουν μεταγνωςτικζσ ικανότθτεσ και να 
αποκομίηουν βιϊματα επιτυχίασ ενιςχφοντασ τθν αυτοπεποίκθςι τουσ. Μεταγνϊςθ είναι 
θ διαδικαςία που βοθκά τουσ μακθτζσ να ζχουν ςυνειδθτό ζλεγχο τθσ μάκθςισ τουσ 
(ςυνειδθτοποιοφν τισ δυςκολίεσ τουσ, ζχουν επίγνωςθ των ςθμαντικϊν ςτοιχείων που 
ζμακαν, ςυγκρίνουν τθν αποτελεςματικότθτα διαφορετικϊν τρόπων, ελζγχουν πόςο 
κατανόθςαν τθ διδαςκαλία, αναλογίηονται πϊσ κα μποροφςαν να βελτιϊςουν τθ μάκθςι 
τουσ, κ.λπ.).  

Επιπρόςκετα, εκτιμάται αν οι επαναλιψεισ απαντοφν ςτισ ανάγκεσ του ςχεδιαςμοφ τθσ 
διδαςκαλίασ ι ζχουν επιφανειακό και αποςπαςματικό χαρακτιρα. Διερευνάται θ 
αξιοποίθςθ ποικιλίασ μορφϊν αξιολόγθςθσ που υπερβαίνουν τισ κακιερωμζνεσ γραπτζσ 
δοκιμαςίεσ και διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ εφαρμόηει εναλλακτικζσ μορφζσ 
αξιολόγθςθσ, όπωσ είναι θ παρατιρθςθ, ο φάκελοσ εργαςιϊν, το θμερολόγιο, θ 
αυτοαξιολόγθςθ, θ ςυνζντευξθ και θ ομαδοςυνεργατικι εργαςία ςτθν τάξθ. 

Επιπλζον, διαπιςτϊνεται αν ο εκπαιδευτικόσ ανακζτει εργαςίεσ για το ςπίτι (εξάςκθςθ, 
κλιμάκωςθ, ποςότθτα, διαπίςτωςθ αυτονομίασ, πρόκλθςθ), αν αυτζσ ςυμβαδίηουν με το 
επίπεδο των μακθτϊν και αν διεκπεραιϊνονται από όλουσ τουσ μακθτζσ. Ο εκπαιδευτικόσ 
εξθγεί με ποιον τρόπο θ εργαςία που γίνεται ςτο ςπίτι εδραιϊνει και διευρφνει τισ 
γνϊςεισ που αποκτικθκαν ςτο ςχολείο. Διενεργοφνται παρατθριςεισ για τον τρόπο 
διόρκωςθσ των κατ’ οίκον εργαςιϊν (ζλεγχοσ τετραδίων, γενικι αναςκόπθςθ και 
εποικοδομθτικι ανταλλαγι επιχειρθμάτων, ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ πάνω ςτα βαςικά λάκθ 
που παρατθρικθκαν, μθ εξαντλθτικι διόρκωςθ, διδακτικι αξιοποίθςθ μιασ εργαςίασ που 
προκάλεςε ςφγχυςθ ι παρανόθςθ, ενεργθτικότθτα των μακθτϊν ςτθ φάςθ τθσ 
διόρκωςθσ). Θ ανατροφοδότθςθ από τον εκπαιδευτικό πρζπει να είναι ουςιαςτικι και να 
προςφζρει υποςτιριξθ ςτουσ μακθτζσ. Για να διευκολφνεται θ γριγορθ διόρκωςθ των 
κατ’ οίκον εργαςιϊν από τον εκπαιδευτικό κα μποροφςε να ηθτθκεί από τουσ μακθτζσ να 
τθροφν διπλά τετράδια (Χατηθδιμου, 2001). Διαπιςτϊνεται αν θ εξζταςθ του 
προθγοφμενου μακιματοσ είναι ουςιαςτικι, περιλαμβάνει προετοιμαςμζνεσ ερωτιςεισ 
που αςκοφν τουσ μακθτζσ ςτθν ικανότθτα προφορικϊν απαντιςεων και αποβλζπει ςτθν 
ανατροφοδότθςθ των μακθτϊν. Σφμφωνα με τθν κακιερωμζνθ διδακτικι πρακτικι, πριν ο 
εκπαιδευτικόσ προχωριςει ςτο καινοφργιο μάκθμα τθσ θμζρασ, κάνει εξζταςθ του παλιοφ. 
Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ παραδοςιακοφ τφπου προφορικι εξζταςθ ωσ εργαλείο 
πεικαρχικοφ ελζγχου (φόβθτρο) μετακζτει χρονικά τθ διαπίςτωςθ τθσ επίτευξθσ των 
μακθςιακϊν ςτόχων για τισ προςεχείσ θμζρεσ ςτρεβλϊνοντασ τθν παιδαγωγικι 
αυτοτζλεια του ωριαίου μακιματοσ, ενϊ μετατοπίηει τθν ευκφνθ αποκλειςτικά ςτον ίδιο 
το μακθτι υποβακμίηοντασ τθν προςωπικότθτά του (Κωνςταντίνου, 2000). Θ εν λόγω 
μζκοδοσ ζχει επικρικεί για ζλλειψθ εγκυρότθτασ και αξιοπιςτίασ (λίγεσ ερωτιςεισ, 
αδυναμία εκτίμθςθσ του εφρουσ των γνϊςεων, βακμολογία με βάςθ τθ γενικι εντφπωςθ). 
Θα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι θ ςχολικι τάξθ είναι χϊροσ μάκθςθσ και όχι εξζταςθσ. Θ 
αξιολόγθςθ του ωριαίου μακιματοσ διενεργείται με ςτόχο τθ μάκθςθ. Σφμφωνα με αυτι 
τθν παιδαγωγικι αντίλθψθ θ πρόταξθ τθσ εξζταςθσ του ωριαίου μακιματοσ ζχει νόθμα 
ςτθν περίπτωςθ που ο εκπαιδευτικόσ επιδιϊκει να βοθκιςει τουσ μακθτζσ να 
αξιοποιιςουν τισ γνϊςεισ του περαςμζνου μακιματοσ και τα προχπάρχοντα γνωςτικά 
ςχιματα ςτθν οικοδόμθςθ και επεξεργαςία του νζου μακιματοσ. Τζλοσ, εκτιμάται αν ο 
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εκπαιδευτικόσ διαμορφϊνει τισ γραπτζσ δοκιμαςίεσ με κζματα ςαφι, μελετθμζνου 
εφρουσ γνϊςεων/ δεξιοτιτων και κλιμακοφμενθσ δυςκολίασ (Βαλςαμάκθ-άλλθ, 1979). 

 

11. Εςωτερική ςυνοχή τησ διδαςκαλίασ και διαχείριςη του διδακτικοφ χρόνου (ομαλι 
μετάβαςθ από κζμα ςε κζμα, ςφμφωνα με τθ λογικι του μακιματοσ και τθ δυναμικι 
τθσ τάξθσ, ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτον προβλεπόμενο χρόνο, ιςορροπία ςτθν 
κατανομι των δραςτθριοτιτων, ςυνετι χρονικι χριςθ των εποπτικϊν μζςων).          

Με το παρόν κριτιριο εξετάηεται αν το μάκθμα αποτελεί μια ηωντανι κατάςταςθ που ρζει 
κατά ςυνεκτικό, αβίαςτο, φυςικό και απρόςκοπτο τρόπο. Ιδιαίτερα, ςτο κφριο μζροσ του 
μακιματοσ οι καινοφργιεσ γνϊςεισ κα πρζπει να μετουςιωκοφν ςε ρζουςεσ και 
ςυςχετιηόμενεσ μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ που ζχουν ςαφι κατεφκυνςθ, ρυκμό, 
ποικιλία και πρόκλθςθ για τουσ μακθτζσ. Θ διδαςκαλία δεν αποτελεί τυχαία παρουςίαςθ 
μεμονωμζνων, αδιευκρίνιςτων και άςχετων ςτοιχείων, αλλά εξελίςςεται ομαλά, χωρίσ 
κενά, ςυγχφςεισ και αδιζξοδα.  

Διαπιςτϊνεται επίςθσ αν θ διδαςκαλία διζπεται από τθν αρχι τθσ ολότθτασ, δθλαδι αν οι 
διδακτικζσ-μακθςιακζσ δραςτθριότθτεσ ςυναπαρτίηουν ζνα αδιάςπαςτο ςφνολο, που 
ολοκλθρϊνεται μζςα ςτα πλαίςια τθσ διδακτικισ ϊρασ. Θ διδαςκαλία δεν λαμβάνει τθ 
μορφι τθσ ςταδιακισ προςφοράσ και απομνθμόνευςθσ μεμονωμζνων ςτοιχείων, αλλά τθ 
μορφι τθσ ςυνολικισ προςζγγιςθσ του γνωςτικοφ αντικείμενου, μζςα από τισ ζννοιεσ, τισ 
ςχζςεισ και τισ δομζσ που τθ χαρακτθρίηουν. Αποτιμάται θ οργάνωςθ και ςυνοχι τθσ 
διδαςκαλίασ, ο νοθματικόσ ειρμόσ του λόγου του εκπαιδευτικοφ, θ ςφλλθψθ του 
μακιματοσ με δομι, κατάλλθλθ ροι, ςυνδετικοφσ αρμοφσ, αλλθλουχία, θ ιεράρχθςθ και 
λογικι ςυςχζτιςθ των εννοιολογικϊν αξόνων, ο βακμόσ ζμφαςθσ ι βαρφτθτασ ανάμεςα 
ςτα επιμζρουσ διδακτικά ςθμεία, θ ομαλι μετάβαςθ από τθ μια δραςτθριότθτα ςτθν 
άλλθ και θ διενζργεια χριςιμων ςυνκζςεων.  

Επιπλζον, αξιολογείται θ ςυνοχι μεταξφ των παιδαγωγικϊν αρχϊν και των μακθςιακϊν 
δραςτθριοτιτων όπωσ αυτζσ διατυπϊνονται ςτο Σχζδιο Μακιματοσ ςε διαςφνδεςθ με  
τουσ επιδιωκόμενουσ διδακτικοφσ ςτόχουσ, το περιεχόμενο τθσ διδαςκαλίασ, τα 
χρθςιμοποιοφμενα υλικά, τθ ςχεδιαςμζνθ ακολουκία διδακτικϊν ενεργειϊν με βάςθ το 
επίπεδο των μακθτϊν και το ΑΡΣ. Θα πρζπει να επιςθμανκεί ότι οι διδακτικοί ςτόχοι 
ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία για τισ επιλογζσ του εκπαιδευτικοφ και προςδίδουν ςυνοχι και 
οργάνωςθ ςτθ διδαςκαλία.  

Ραρατθροφνται οι χρονικζσ φάςεισ τθσ διδαςκαλίασ, τα διδακτικά ςθμεία, θ λογικι τθσ 
διαδοχισ που εφαρμόηεται και ο ρυκμόσ του μακιματοσ. Ο δίκαιοσ καταμεριςμόσ του 
χρόνου που αφιερϊνει ο εκπαιδευτικόσ ςτθν αρχι, ςτθ μζςθ και ςτο τζλοσ βοθκά ϊςτε 
όλεσ οι φάςεισ να ζχουν τθν ίδια αποτελεςματικότθτα και να αντιςτοιχοφν ςτθ φυςικι 
πορεία εξζλιξθσ του μακιματοσ. Θ ανατροφοδότθςθ ςτο μζςο του μακιματοσ, θ οποία 
τονίηει ςτα δυνατά ςθμεία του μακιματοσ και τα ςθμεία που επιδζχονται βελτίωςθ είναι 
μια πολφτιμθ ςτρατθγικι που εςτιάηει εκ νζου τουσ μακθτζσ ςτο μακθςιακό ςτόχο μζςα 
από μια μικρι ςυγκεφαλαίωςθ.  

Επιπλζον, ελζγχεται αν επιτυγχάνεται θ ολοκλιρωςθ του μακιματοσ ςτον 
προβλεπόμενο χρόνο και εξακριβϊνεται θ χρονικι ιςορροπία ςτθν κατανομι των 
δραςτθριοτιτων κακϊσ κι αν αφιερϊνεται αρκετόσ χρόνοσ ςτθ μάκθςθ ςε ςφγκριςθ με 
κζματα πεικαρχίασ και διαχείριςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν. Θ ολοκλιρωςθ των 
διδακτικϊν δραςτθριοτιτων ςτα προγραμματιςμζνα χρονικά πλαίςια είναι κακοριςτικόσ 
παράγοντασ για τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ.  
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Διαπιςτϊνεται θ ςφγκριςθ του χρόνου ομιλίασ του εκπαιδευτικοφ και των μακθτϊν, θ 
πικανι μονοπϊλθςθ του χρόνου από λίγουσ μακθτζσ και θ αφιζρωςθ χρόνου ςτισ 
διαφορετικζσ ομάδεσ μακθτϊν, θ κατανομι του χρόνου ομιλίασ (ποιοσ μιλά περιςςότερο, 
ο εκπαιδευτικόσ ι οι μακθτζσ;) κακϊσ και πόςο μεγάλεσ ανιςότθτεσ υπάρχουν ςτο χρόνο 
των ικανότερων και των λιγότερο ικανϊν μακθτϊν. Επιπλζον, εκτιμάται θ κατανομι του 
διδακτικοφ χρόνου με βάςθ τθ δυςκολία και τθ ςπουδαιότθτα των εννοιϊν και τθ 
διάκεςθ επαρκοφσ χρόνου για τθν ανταλλαγι επιχειρθμάτων ςτθν τάξθ. Θ βακφτερθ 
ςκζψθ, ςε αντίκεςθ προσ τθ γριγορθ ι επιφανειακι ςκζψθ, απαιτεί περιςςότερο χρόνο. 

Τζλοσ, ο αξιολογθτισ λαμβάνει γνϊςθ για τθ διαχείριςθ του χρόνου και το «κυνιγι» του 
χαμζνου χρόνου (ο εκπαιδευτικόσ εςτιάηει ςτα ουςιϊδθ ι αναλϊνεται ςε αςιμαντεσ 
λεπτομζρειεσ, τι κάνουν οι μακθτζσ που ζχουν ολοκλθρϊςει τθν απαιτοφμενθ εργαςία;). 
Εξετάηει τον χρόνο ςυγκεφαλαίωςθσ, τθ διενζργεια χριςιμων ςυνκζςεων, τθν 
επεξεργαςία δεδομζνων και τθ διατφπωςθ βαςικϊν ςθμείων και ςυμπεραςμάτων. Τζλοσ, 
εκτιμά πόςο χρόνο αφιερϊνουν οι μακθτζσ για τισ κατ’ οίκον εργαςίεσ και αν ο χρόνοσ 
αυτόσ είναι παραγωγικόσ.  

 

12. Ανάλυςη τησ διδαςκαλίασ και αναςτοχαςμόσ (ο εκπαιδευτικόσ, με τθ βοικεια του 
ςχολικοφ ςυμβοφλου, προβαίνει ςε ανάλυςθ και αναςτοχαςμό επί τθσ διδαςκαλίασ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ «Σομείσ / Κριτιρια Παρατιρθςθσ – Αποτίμθςθσ - 
Ανατροφοδότθςθσ Διδαςκαλίασ», επιςθμαίνει δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ, 
αποτιμά το βακμό ανταπόκριςθσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ, 
ερμθνεφει τουσ λόγουσ πικανισ απόκλιςθσ από το αρχικό ςχζδιο μακιματοσ). 

Κατά τισ τρεισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, παρατθρείται εςτίαςθ του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ 
ςτον αποτελεςματικό, αναςτοχαηόμενο και καινοτόμο εκπαιδευτικό, ο οποίοσ είναι ςε κζςθ 
να εκτελεί αποτελεςματικά τα επαγγελματικά του κακικοντα, να αξιολογεί και να 
επαναπροςδιορίηει διαρκϊσ τθ διδακτικι δράςθ του, να υπερβαίνει τισ πρακτικζσ του και 

να βρίςκεται ςε πορεία ςτοχαςμοφ για τθ βελτίωςθ του ζργου του (Schön, 1987  Pollard, 

2002   Σαλτερισ, 2006  Φρυδάκθ, 2009  Ανδρεαδάκθσ & Καδιανάκθ, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να προβοφν ςε ανάλυςθ και αναςτοχαςμό τθσ διδαςκαλίασ 
τουσ. Θα πρζπει να ςκεφτοφν ςχετικά με τθ διδαςκαλία, τθ μάκθςθ, το δικό τουσ ρόλο, το 
ρόλο των μακθτϊν τουσ, το εκπαιδευτικό πλαίςιο και τουσ παράγοντεσ που το 
προςδιορίηουν. Αξιοποιοφν εποικοδομθτικά τθν πρακτικι γνϊςθ που αποκτοφν μζςω τθσ 
εμπειρίασ τουσ, ανακαλφπτουν με ποιον τρόπο λειτουργοφν και ςυνειδθτοποιοφν τθν 
προςωπικι εκπαιδευτικι κεωρία τουσ, τισ παγιωμζνεσ αντιλιψεισ τουσ και τισ κακθμερινζσ 
πρακτικζσ τουσ (Ματςαγγοφρασ, 1998). Ρροοδευτικά, αναγνωρίηουν τισ προςωπικζσ 
ανεπάρκειεσ και τισ αδυναμίεσ τουσ. Επιπλζον, ο αναςτοχαςμόσ ςυνδζεται με τθν ανάπτυξθ 
μεταγνωςτικϊν δεξιοτιτων και ςτρατθγικϊν, ζχει χαρακτιρα αυτοαξιολόγθςθσ και 
αποτελεί ζνα μζςο παρακίνθςθσ του εκπαιδευτικοφ για τθν αλλαγι οριςμζνων διαςτάςεων 
τθσ διδαςκαλίασ του. Ράνω απ’ όλα χρθςιμοποιείται από τον εκπαιδευτικό για τθ 
ςυνειδθτι επανεξζταςθ των αντιλιψεων που ςυγκροτοφν τθν προςωπικι κεωρία του και 
τθν ανακεϊρθςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν του.  

Θ προςωπικι κεωρία των εκπαιδευτικϊν είναι ζνα κεωρθτικό ςφςτθμα ιδεϊν, 
πεποικιςεων, παραδοχϊν, αξιϊν, ςτάςεων, το οποίο, ςυνικωσ ευρίςκεται ςε λανκάνουςα 
μορφι, επειδι διαμορφϊκθκε από τα βιϊματα που είχαν οι εκπαιδευτικοί ωσ μακθτζσ και 
τθ διδακτικι εμπειρία τουσ. Αποτελεί ζνα κεωρθτικό ςφςτθμα που εδραιϊνεται κατά τθ 
διάρκεια τθσ μακροχρόνιασ τριβισ τουσ με το επάγγελμα και ςυχνά υπερτερεί από τισ 
ςφγχρονεσ κεωρίεσ διδαςκαλίασ και μάκθςθσ με τισ οποίεσ εξοικειϊνονται ςτα 
επιμορφωτικά ςεμινάρια. Θ εν λόγω πρωτογενισ και ακατζργαςτθ κεωρία είναι 
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αποςπαςματικι, ανεξζλεγκτθ και ςε μεγάλο βακμό αςυνείδθτθ. Ραρότι θ προςωπικι 
κεωρία βρίςκεται ςε αςυςτθματοποίθτθ μορφι, διαμορφϊνει τθ διδακτικι ςυμπεριφορά 
των εκπαιδευτικϊν και τον τρόπο με τον οποίο ερμθνεφουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ θ 
οποία αφορά τα κζματα τθσ εκπαίδευςθσ (Ματςαγγοφρασ, 1998). Στθν περίπτωςθ που ο 
διδάςκων ενςτερνιςτεί πλιρωσ παγιωμζνεσ πρακτικζσ και ςταματιςει να τισ κζτει προσ 
επαναξιολόγθςθ, θ προςωπικι κεωρία μπορεί να εδραιωκεί και να λειτουργιςει 
αναςταλτικά προσ τισ καινοτομίεσ, ενιςχφοντασ το ςυντθρθτιςμό, τθ δυςκαμψία και τθν 
αναποφαςιςτικότθτα ςτισ επιλογζσ που απαιτεί θ ςφγχρονθ διδαςκαλία. Αντίκετα, θ 
προςωπικι κεωρία μπορεί να αποδειχκεί αξιόπιςτοσ οδθγόσ για τον εκπαιδευτικό κακϊσ ο 
ίδιοσ αμφιςβθτεί τισ διδακτικζσ πρακτικζσ του, επιλζγει εναλλακτικζσ πρακτικζσ υπό το φωσ 
ςφγχρονων κεωριϊν και ερευνθτικϊν ευρθμάτων, κζτει ςε πειραματικό ζλεγχο νζεσ 
προτάςεισ, ανακεωρεί τα αποτελζςματα τθσ διδακτικισ πράξθσ και ανατροφοδοτεί το 
ςφςτθμα τθσ προςωπικισ του κεωρίασ (περιςςότερα βλζπε παρακάτω: «Μεταδιδακτικι 
ςυμβουλευτικι ςυνομιλία»).   

 

Βαθμολόγηςη των κριτηρίων του ειδικοφ εντφπου και ελεφθερη 
παρατήρηςη τησ τάξησ 

Θ επινόθςθ των 12 κριτθρίων παρατιρθςθσ τθσ τάξθσ ςυνάδει με τθν καρτεςιανι 
προςζγγιςθ. Θ εν λόγω προςζγγιςθ μειϊνει τθ ςυνκετότθτα του κόςμου ςε μια ςυςτάδα 
απλϊν ςτοιχείων, τα οποία μποροφν να μελετθκοφν ζνα ζνα (Rosnay, 2000).  Πμωσ θ 
αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ είναι πολυςχιδισ και πολυεπίπεδθ, γι’ αυτό οι ερευνθτζσ 
προςανατολίηονται προσ μια πολυδιάςτατθ προςζγγιςθ του κζματοσ. Μια ςωςτι 
αξιολόγθςθ των εκπαιδευτικϊν δεν κα μπορζςει ίςωσ ποτζ να γίνει με τθ βοικεια ενόσ 
οργάνου μοναδικοφ και κακολικοφ.  

Θ αυκαίρετθ και υποκειμενικι κρίςθ του αξιολογθτι απαλφνεται από τθν κακιζρωςθ μιασ 
ςυμβαςιακισ εκτίμθςθσ, που ανατρζχει ςε μια ςυςτοιχία οργάνων παρατιρθςθσ και 
μζτρθςθσ και προκαλεί ςτοχαςμό και κοινι ζρευνα. Για τθν προςζγγιςθ τθσ μεγαλφτερθσ 
δυνατισ “αντικειμενικότθτασ” προτείνεται θ εφαρμογι κλίμακασ κριτθρίων τα οποία 
αξιολογοφν τισ ςθμαντικότερεσ διαςτάςεισ τθσ διδαςκαλίασ. Τα εν λόγω κριτιρια 
περιγράφουν τθ μζγιςτθ επίτευξθ, είναι ςυγκεκριμζνα, ςαφι και κακοριςμζνα, 
εξαςφαλίηουν ακριβι ποςοτικοποίθςθ και αναπτφςςονται ςτο ςχετικό ζντυπο 
«Σομείσ/Κριτιρια Παρατιρθςθσ–Αποτίμθςθσ– Ανατροφοδότθςθσ τθσ Διδαςκαλίασ». Το 
αναπτυξιακό ςυνεχζσ για κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ κλιμακϊνεται από το κατϊτερο ςτο 
ανϊτερο, από το αςκενζςτερο προσ το ιςχυρότερο και εκφράηεται με τζςςερισ ποιοτικοφσ 
χαρακτθριςμοφσ (μθ ικανοποιθτικό επίπεδο, ικανοποιθτικό, πολφ καλό, εξαιρετικό) που 
αντιςτοιχοφν ςτουσ βακμοφσ: 1, 2, 3, 4. Θ ολοκλθρωμζνθ μετρικι κλίματα ςυγκροτείται 
από τζςςερισ βακμίδεσ, οι οποίεσ εκφράηονται περιγραφικά και ποςοτικά.  

Ραρά τθ μεταβλθτότθτα των καταςτάςεων οριςμζνοι εκπαιδευτικοί πετυχαίνουν τουσ 
ςτόχουσ τουσ καλφτερα από άλλουσ. Η αξιολόγθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου απαιτεί τθν 
υπεφκυνθ κρίςθ του. Σε κακζνα από τα 12 κριτιρια9 ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να 
βάλει βακμό 1, 2, 3 ι 4. Βακμολογεί τον εκπαιδευτικό κατ’ αναλογία με τον τρόπο που 
εκείνοσ βακμολογεί τουσ μακθτζσ του. Μάλιςτα ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ χωρίσ να ζχει ο 

                                                           
9
 Θ εμπειρία ζδειξε ότι τα 12 κριτιρια κζτουν πολφ υψθλό επίπεδο απαιτιςεων. Θα μποροφςε να 

μελετθκεί μια πρόταςθ αναπροςαρμογισ ςφμφωνα με τθν οποία εξαιρετικόσ είναι ο εκπαιδευτικόσ 
που διακρίνεται ςτα 10 από τα 12 (βακμολογοφνται μόνο εκείνα ςτα οποία επζδειξε τθν καλφτερθ 
επίδοςθ).   
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διδάςκων εκ των προτζρων γνωςτοποιιςει τα κριτιρια αξιολόγθςθσ ςτουσ 
διδαςκόμενουσ. Θ διαφορά είναι ότι ο εκπαιδευτικόσ ζχει μακροχρόνια και κακθμερινι 
επαφι με το μακθτι, ενϊ ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ τον βλζπει ςε προγραμματιςμζνεσ 
διδαςκαλίεσ. Οριςμζνα κριτιρια βακμολόγθςθσ των κριτθρίων είναι τα ακόλουκα: 

 Θ ςυμφωνία/αςυμφωνία του Σχεδίου Μακιματοσ και κατ’ επζκταςθ των ΑΡΣ και των 
διδακτικϊν εγχειριδίων με το εκάςτοτε ςχετικό κριτιριο.  

 Ο βακμόσ επίτευξθσ αποτελεςματικότθτασ, καταλλθλότθτασ, λειτουργικότθτασ, 
ποιότθτασ, πλθρότθτασ, ακρίβειασ, ορκότθτασ, ςυνζπειασ. 

 Θ ςυχνότθτα εμφάνιςθσ ι θ χρονικι διάρκεια τθσ επιτυχοφσ ςυμπεριφοράσ ςε κάκε 
κριτιριο. 

 Ο διαχρονικόσ ζλεγχοσ (διαπίςτωςθ προόδου από τθν πρϊτθ ςτθ δεφτερθ 
παρατιρθςθ). 

Οι βακμοί παρζχουν ελάχιςτθ πλθροφόρθςθ για τθν ποιότθτα τθσ διδαςκαλίασ. Θ 
ςχθματοποιθμζνθ κλίμακα μζτρθςθσ του ςχεδίου δομθμζνθσ παρατιρθςθσ δεν μπορεί να 
ςυλλάβει όλεσ τισ αποχρϊςεισ και τισ πτυχζσ μιασ ηωντανισ διδαςκαλίασ οφτε να 
οριοκετιςει μετριςιμεσ μεταβλθτζσ για τισ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ.  Κάκε διδαςκαλία 
είναι μοναδικι και διαφορετικζσ διδαςκαλίασ δεν μποροφν να αξιολογοφνται με τθν ίδια 
κλίμακα και τα ίδια κριτιρια. Επίςθσ υπάρχει δυςκολία ςτθ μοριοδότθςθ των κριτθρίων 
αφοφ για τθν επιτυχία τθσ διδαςκαλίασ δεν μετζχουν όλα τα κριτιρια με τθν ίδια 
βαρφτθτα. Γι’ αυτό θ απονομι βακμϊν ςφμφωνα με το προαναφερόμενο πλζγμα των 12 
κριτθρίων δεν κα πρζπει να αποτελεί τθν κλίνθ του Ρροκροφςτθ. Θ ςυμπλιρωςθ των 
κριτθρίων ςτθν τυποποιθμζνθ εςχάρα παρατιρθςθσ είναι χριςιμθ υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι δεν περιορίηει πολφ τθν ελεφκερθ παρατιρθςθ και τθ ςυλλογι χριςιμων ποιοτικϊν 
δεδομζνων. Θ ςυςτθματικι παρατιρθςθ ςυμπλθρϊνεται από τθν άτυπθ παρατιρθςθ, 
κατά τθν οποία ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ αποκομίηει μια πλθρζςτερθ εικόνα για όςα 
ςυμβαίνουν ςτθν τάξθ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ και κρατά βοθκθτικζσ 
ςθμειϊςεισ. Ρροτείνεται ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ να ςυγκεντρϊςει το ενδιαφζρον του ςτα 
δυνατά και ςτα αδφνατα ςθμεία τθσ διδαςκαλίασ (προβλιματα που μποροφν να 
βελτιωκοφν) κακϊσ και ςε ερωτιματα και παρατθριςεισ που πρζπει να ςυηθτθκοφν κατά 
τθ διάρκεια τθσ μεταδιδακτικισ ςυμβουλευτικισ ςυνομιλίασ. Κατά τθν ελεφκερθ 
παρατιρθςθ προζχει θ γενικι εικόνα τθσ διδαςκαλίασ (επιςτθμονικό αντικείμενο, 
διδακτικζσ αποφάςεισ, ςτόχοι, κινθτοποίθςθ, βιωματικι κατάςταςθ που ρζει 
απρόςκοπτα). Ζνασ απλόσ και λειτουργικόσ τρόποσ ςυλλογισ δεδομζνων ελεφκερθσ 
παρατιρθςθσ κατά τθ διδαςκαλία είναι μια λευκι ςελίδα να χωριςτεί ςε τρείσ περιοχζσ: 
δυνατά ςθμεία, αδφνατα ςθμεία και ερωτιματα-παρατθριςεισ (βλ. ςτο τζλοσ αυτοφ του 
κείμενου το ενδεικτικό ζντυπο: “ΦΤΛΛΟ ΕΛΕΤΘΕΡΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ 
ΣΗΝ ΣΑΞΗ”). Μετά τθ διδαςκαλία ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ μπορεί να αξιοποιιςει τισ 
βοθκθτικζσ ςθμειϊςεισ του, για να ςυμπλθρϊςει το ειδικό εργαλείο των κριτθρίων. Το 
ζντυπο αυτό ςε ςυνδυαςμό με τισ αξιοςθμείωτεσ διαπιςτϊςεισ του από τθν ανοιχτι 
παρατιρθςθ κα τον βοθκιςουν ςτθ ςφνταξθ των ςχολίων αξιολόγθςθσ/ 
ανατροφοδότθςθσ.  

 

Η μεταδιδακτική ςυμβουλευτική ςυνομιλία 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ με βάςθ τα προαναφερόμενα κριτιρια 
ςυμπλθρϊνεται με τθ ςυμβουλευτικι ςυνομιλία που πραγματοποιείται ανάμεςα ςτον 
εκπαιδευτικό και το ςχολικό ςφμβουλο. Για να είναι αποτελεςματικι θ αξιολόγθςθ κα 
πρζπει οι εκπαιδευτικοί να είναι δεκτικοί ςτθν αξιολόγθςθ και ο αξιολογθτισ να ακοφει με 
προςοχι τον αξιολογοφμενο και να κατανοεί αυτά που μπορεί να πει (Faubert, 2009). 
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Εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ αδυναμίασ, θ ςυνομιλία κα πρζπει να γίνεται αμζςωσ μετά τθν 
παρατιρθςθ. Βαςικοί ςτόχοι τθσ ςυμβουλευτικισ ςυνομιλίασ είναι:  

 Θ ςε βάκοσ κριτικι ανάλυςθ τθσ πρακτικισ και ο αναςτοχαςμόσ του εκπαιδευτικοφ για 
να διαπιςτϊςει αν οι προςωπικζσ διδακτικζσ κεωρίεσ και υποκζςεισ αντζχουν ςτθ 
δοκιμαςία τθσ πράξθσ. 

 Θ επιςιμανςθ των πλεονεκτθμάτων, αλλά και των αδυναμιϊν τθσ διδαςκαλίασ, που 
επιδζχονται βελτίωςθ. 

 Θ διαπίςτωςθ τθσ προόδου του εκπαιδευτικοφ ςτθ γραμμι του χρόνου (π.χ. 
προςπάκεια που καταβλικθκε από τθν πρϊτθ διδαςκαλία ςτθ δεφτερθ, από 
ςυνομιλία ςε ςυνομιλία). 

 Θ ενίςχυςθ τθσ αυτογνωςίασ του εκπαιδευτικοφ ωσ προσ τθν επιςτθμονικι και 
παιδαγωγικι κατάρτιςθ. 

Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ και ο εκπαιδευτικόσ ωσ ενεργά ςυνυποκείμενα ςυηθτοφν ανοιχτά 
και με κριτικό πνεφμα τισ ιδζεσ τουσ προβαίνοντασ ςε από κοινοφ κριτικι ανάλυςθ, 
ςυνεκτίμθςθ και ςυναξιολόγθςθ τθσ διδαςκαλίασ. Ο εκπαιδευτικόσ αναςτοχάηεται πάνω 
ςτο ςχζδιο διδαςκαλίασ και τθν υλοποίθςι του λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 
«Σομείσ/Κριτιρια Παρατιρθςθσ – Αποτίμθςθσ - Ανατροφοδότθςθσ Διδαςκαλίασ», 
επιςθμαίνει τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία τθσ, κατανοεί ςε ποιο βακμό ανταποκρίκθκε 
ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διδαςκαλίασ και εξετάηει με κριτικό βλζμμα τισ 
διδακτικζσ του ενζργειεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνομιλίασ, ο εκπαιδευτικόσ ςτο πλαίςιο 
τθσ παιδαγωγικισ ελευκερίασ του κάνει ζναν ςφντομο απολογιςμό των εργαςιϊν τθσ 
τάξθσ, εκφράηει τισ εντυπϊςεισ του και τα ςυναιςκιματά του για τθ διδαςκαλία, 
αιτιολογεί τισ διδακτικζσ επιλογζσ του (ςτόχοι, κεματικοί άξονεσ, διδακτικά ςθμεία, 
δραςτθριότθτεσ, βιματα, ερωτιςεισ) και αποφαίνεται για τα μακθςιακά επιτεφγματα των 
μακθτϊν του. Μπορεί  να προβεί ςε ςυγκρίςεισ ανάμεςα ςτισ αρχικζσ υποκζςεισ του με 
τα αποτελζςματα τθσ διδακτικισ πράξθσ και να αναλογιςτεί το διάλογο που αναπτφχκθκε 
και τθ δικι του διδακτικι ςυμπεριφορά. Εκκζτει τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε, 
εκφράηει ελεφκερα τουσ διδακτικοφσ προβλθματιςμοφσ του για τθν αναηιτθςθ 
εναλλακτικϊν επιλογϊν και υποβάλλει τα ςυμπεράςματα και τισ προτάςεισ του. Αρκετζσ 
φορζσ οι κριτικζσ παρατθριςεισ του εκπαιδευτικοφ είναι περιςςότερο εφςτοχεσ από αυτζσ 
του ςχολικοφ ςυμβοφλου επειδι γνωρίηει τουσ μακθτζσ του και είναι ςε κζςθ να κάνει 
ςυγκρίςεισ μεταξφ πολλϊν μακθμάτων. 

Ο εκπαιδευτικόσ μετακινείται από τθ διδακτικι δράςθ ςτον αναςτοχαςμό και τθν κριτικι 
ανάλυςθ τθσ διδαςκαλίασ του. Κάκε ςκζψθ για τθν αλλαγι τθσ διδαςκαλίασ προχποκζτει 
αυτοδιερεφνθςθ και αυτοζλεγχο. Θα μποροφςε ο εκπαιδευτικόσ να επανεξετάηει οικείεσ 
πρακτικζσ, και να ανοίξει χϊρο για νζεσ μορφζσ εμπειρίασ. Οι αποτυχίεσ και τα λάκθ 
αποτελοφν πολφτιμεσ ευκαιρίεσ μάκθςθσ. 

Οριςμζνεσ ενδεικτικζσ ερωτιςεισ του ςχολικοφ ςυμβοφλου που διευκολφνουν τον 
αναςτοχαςμό είναι οι ακόλουκεσ:  

 Σι νομίηεισ ότι οι μακθτζσ ζμακαν από το μάκθμα;  

 Η διδαςκαλία ικανοποίθςε τισ ανάγκεσ των μακθτϊν; Είχε ςυνοχι; 

 Πόςο καλά επιτεφχκθκαν οι διδακτικοί ςτόχοι;  

 Επαλθκεφκθκαν οι προςδοκίεσ ςου για τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτο μάκθμα;  

 Θα μποροφςεσ να είχεσ κάνει κάτι άλλο για τουσ μακθτζσ οι οποίοι δεν μακαίνουν 
αρκετά γριγορα;  

 Θα ικελεσ να είχεσ υποβάλει ςτουσ μακθτζσ άλλεσ ερωτιςεισ;  

 Σι κα ζκανεσ διαφορετικά τθν επόμενθ φορά;  

 Ποια ςθμεία του μακιματοσ κα επαναλάμβανεσ; 
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Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ με προςοχι αποτιμά τθ ςυμφωνία τθσ διδαςκαλίασ που 
πραγματοποιικθκε ςτθ ςχολικι τάξθ με το ςχεδιαςμό του μακιματοσ, επιςθμαίνει τισ 
επιτυχίεσ και τισ ικανότθτεσ του εκπαιδευτικοφ, αλλά και τα κενά, τισ αςτοχίεσ ι τισ 
αδυναμίεσ τθσ διδαςκαλίασ που παρατιρθςε και δίνει ςυμβουλζσ εςτιάηοντασ ςε 2-3 
ςαφείσ και ρεαλιςτικοφσ ςτόχουσ για τθν εξάλειψθ κοινά αποδεκτϊν αδυναμιϊν. Θ 
εξειδίκευςθ των υποδείξεων ποικίλλει ανάλογα με τα ζτθ υπθρεςίασ του εκπαιδευτικοφ, 
το είδοσ τθσ επιδιωκόμενθσ ςυμπεριφοράσ (γνωςτικι επάρκεια του εκπαιδευτικοφ, 
ζλεγχοσ πεικαρχίασ, κινθτοποίθςθ των μακθτϊν, διαφοροποίθςθ διδαςκαλίασ, 
αξιοποίθςθ εργαςτθρίου Φυςικισ, φροντιςτθριοποίθςθ και αςκθςιολογία, υπερβολζσ, 
ςτενότθτα και μονομζρεια διδακτικϊν προςεγγίςεων, κ.λπ.).    

Θ ςυνομιλία αξιολογθτι-αξιολογοφμενου ςυμβάλλει ςτο ςχθματιςμό μιασ κεμελιωμζνθσ 
εικόνασ για τθν απόδοςθ, τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθν ενίςχυςθ τθσ 
επαγγελματικισ αυτοπεποίκθςθσ του εκπαιδευτικοφ. Αποτελεί μια διαδικαςία 
αυτογνωςίασ και αυτοελζγχου, κατά τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ εντοπίηει τα αδφνατα 
ςθμεία τθσ διδαςκαλίασ του, βρίςκει τισ αιτίεσ και κζτει τθν κακθμερινι διδακτικι 
πρακτικι του ςε κριτικι ανάλυςθ διαςαφθνίηοντασ τισ αντιλιψεισ και τισ ςτάςεισ του με 
ςτόχο τθν οικειοκελι ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν επαγγελματικι του βελτίωςθ. Θ εν 
λόγω ςυμβουλευτικι ςυνομιλία αποτελεί μόνο τθν αρχι μιασ μακράσ διαδικαςίασ 
αναςτοχαςμοφ, κριτικισ αυτοανάλυςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ που αναλαμβάνει ο 
εκπαιδευτικόσ. Θ βαρφτθτά τθσ υπερβαίνει τισ γραπτζσ αξιολογικζσ εκκζςεισ.  

 

Η “ζκθεςη” αξιολόγηςησ/ανατροφοδότηςησ  

Βαςικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ αξιολόγθςθσ αποτελεί θ ποιότθτα τθσ γραπτισ 
ζκκεςθσ. Με τθν ολοκλιρωςθ των δφο διδαςκαλιϊν, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τον προςωπικό φάκελο του εκπαιδευτικοφ (portfolio) και τισ παρατθριςεισ των 
ςχολικϊν τάξεων καταχωρίηει θλεκτρονικά τθν ζκκεςι του και διατυπϊνει ςχόλια και 
προτάςεισ ανατροφοδότθςθσ (300 λζξεισ). Συμπλθρϊνει το μζροσ του εντφπου που φζρει 
τον τίτλο: χόλια-Προτάςεισ-Ανατροφοδότθςθ. Συνολική αξιολόγηςη: μετά τθν 
καταγραφι, τθν ανάλυςθ και ερμθνεία των ςτοιχείων που ςυνκζτουν τθ δραςτθριότθτα 
του εκπαιδευτικοφ ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κάνει μία ςυνολικι αποτίμθςθ τθσ όλθσ 
διαδικαςίασ, με βάςθ τουσ «Σομείσ / Κριτιρια Παρατιρθςθσ – Αποτίμθςθσ - 
Ανατροφοδότθςθσ Διδαςκαλίασ», προβαίνει ςε ανατροφοδοτικζσ προτάςεισ επικροτϊντασ 
τισ επικυμθτζσ διδακτικζσ πρακτικζσ αλλά και κάνοντασ ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ για όςεσ, 
κατά τθν άποψι του, χριηουν βελτίωςθσ και μεταςχθματιςμοφ. 

Στο εν λόγω κείμενο ςχολιάηονται από το ςχολικό ςφμβουλο τα πλζον ςθμαντικά ςτοιχεία 
που προκφπτουν από τισ δφο διδαςκαλίεσ. Το κείμενο αξιολόγθςθσ/ανατροφοδότθςθσ 
αφορά το ςφνολο των δραςτθριοτιτων του εκπαιδευτικοφ. Θα πρζπει να υπάρχει 
αντιςτοίχιςθ προσ τισ ικανότθτεσ του εκπαιδευτικοφ, όπωσ είναι θ επαγγελματικι 
υπευκυνότθτα, θ προετοιμαςία, θ διεξαγωγι τθσ διδαςκαλίασ, θ δθμιουργία μακθςιακοφ 
περιβάλλοντοσ, θ διαχείριςθ τθσ τάξθσ, ο βακμόσ μακθτικισ εμπλοκισ ςτθ μακθςιακι 
διαδικαςία, ο βακμόσ επίτευξθσ των προςδοκϊμενων μακθςιακϊν αποτελεςμάτων τθσ 
ενότθτασ, θ μεταδιδακτικι ςυνομιλία, κ.λπ.  

Ο αξιολογθτισ εςτιάηει το ενδιαφζρον του ςτθ διδαςκαλία και όχι ςτο πρόςωπο του 
διδάςκοντα. Αποφεφγει να χαρακτθρίςει τον διδάςκοντα ωσ επιτυχθμζνο ι αποτυχθμζνο, 
αλλά διατυπϊνει ςυςτάςεισ και ςυμβουλζσ εκφράηοντασ τθν κρίςθ του για τθ 
λειτουργικότθτα, αποτελεςματικότθτα, καταλλθλότθτα και ευελιξία των διδακτικϊν 
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ενεργειϊν, τθ διεφρυνςθ του μακιματοσ με τθν αξιοποίθςθ των ερεκιςμάτων των 
μακθτϊν, τθ ςυνζπεια με τουσ ςτόχουσ και τισ αρχζσ τθσ διδακτικισ μεκοδολογίασ, κ.λπ. 

Το κείμενο αξιολόγθςθσ/ανατροφοδότθςθσ ςυντάςςεται από το ςχολικό ςφμβουλο και 
παραδίδεται ςτον εκπαιδευτικό. Θ εν λόγω “ζκκεςθ” μπορεί να προκαλζςει νζεσ, πιο 
διειςδυτικζσ ςυνομιλίεσ με τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό. Ο εκπαιδευτικόσ ςε 
περίπτωςθ που διαπιςτϊςει ανακρίβειεσ κα πρζπει να ζχει δικαίωμα ζνςταςθσ, ςτθν 
οποία τεκμθριϊνει τισ ςχετικζσ αντιρριςεισ του.  

Τζλοσ, μετά τθ διαπίςτωςθ των αναγκϊν επιμόρφωςθσ γίνεται ο προςδιοριςμόσ του 
περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ (Κατςαροφ & Δεδοφλθ, 2008). Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ζχει 
υποχρζωςθ να ςυμβουλεφει τουσ εκπαιδευτικοφσ, να τουσ παρωκεί και να τουσ 
ενκαρρφνει να αναλάβουν «καλζσ πρακτικζσ». Με τθν ζκκεςθ μπορεί να ςυςτινεται ςτον 
εκπαιδευτικό θ αυτομόρφωςι του ςτθ ςφγχρονθ Ραιδαγωγικι, ςτο αντικείμενο τθσ 
επιςτιμθσ του και ςτθ διδακτικι γνϊςθ του αντικείμενου του. Επιπλζον, μπορεί να 
προτείνεται θ παρακολοφκθςθ δειγματικϊν διδαςκαλιϊν, προγραμμάτων ενδοςχολικισ ι 
διαςχολικισ επιμόρφωςθσ, βιωματικοφ κυρίωσ χαρακτιρα, που εκπονοφνται από τον ίδιο 
το ςχολικό ςφμβουλο, ι άλλουσ δθμόςιουσ φορείσ και ανταποκρίνονται ςτισ 
διαπιςτωμζνεσ ανάγκεσ του εκπαιδευτικοφ.  Επίςθσ, θ ομαδικι δράςθ των εκπαιδευτικϊν 
ςε επίπεδο ςχολικισ μονάδασ με τθ βοικεια Συντονιςτϊν μακθμάτων υπόςχονται τθν 
εναρμόνιςθ τθσ διδαςκαλίασ και τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν. Ραρζχει ακόμα ο 
ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςτον εκπαιδευτικό χριςιμο επιμορφωτικό και διδακτικό υλικό 
(υποδείγματα διαγωνιςμάτων, ςχζδια μακιματοσ, φφλλα εργαςίασ, επιςτθμονικι 
βιβλιογραφία, κ.λπ.) κακϊσ και ςυςτάςεισ για ιςτοεξερευνιςεισ ςτο διαδίκτυο.  

Ρρωταρχικι προχπόκεςθ για τθν επιτυχία τθσ αξιολόγθςθσ είναι θ εμπιςτοςφνθ του 
αξιολογοφμενου ςτισ ικανότθτεσ του αξιολογθτι. Το αξιολογικό ζργο του ςχολικοφ 
ςυμβοφλου δυςχεραίνεται από τθν παντελι ζλλειψθ κουλτοφρασ αξιολόγθςθσ. Θ 
επιςτθμονικι κατάρτιςθ ςτθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ είναι χριςιμθ, αλλά ζχει κυρίωσ 
κεωρθτικό χαρακτιρα. Αυτό που άμεςα προζχει είναι να αςκθκοφν οι  αξιολογθτζσ ςτθν 
πρακτικι τθσ αξιολόγθςθσ, να μοιράηονται τισ εμπειρίεσ τουσ και μετά από ςοβαρι μελζτθ 
και αναςτοχαςμό να βελτιϊνουν τθν εφαρμογι τθσ. Οι εξαντλθτικζσ ςυηθτιςεισ μεταξφ 
των αξιολογθτϊν ανά περιφζρεια, ειδικότθτα, ΠΠ ςχολείο κα ςυνειςφζρουν ςτον 
περιοριςμό των αποκλίςεων για τον τρόπο βακμολόγθςθσ των κριτθρίων και τθν 
ελεφκερθ παρατιρθςθ των τάξεων. Επιπλζον είναι επιβεβλθμζνθ θ διαμόρφωςθ 
ςυναντίλθψθσ για πολλζσ άλλεσ πρακτικζσ δυςκολίεσ, οι οποίεσ ανακφπτουν απροςδόκθτα 
κατά τθν εφαρμογι τθσ αξιολόγθςθσ. Η αποτελεςματικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου μακαίνεται και βελτιϊνεται μζςα από τθν πρακτικι. Δεν είναι ζμφυτο ταλζντο. Οι 
ςχολικοί ςφμβουλοι αποκτοφν κριτικι επίγνωςθ κακϊσ λαμβάνουν αξιολογικζσ 
αποφάςεισ. 

Θα πρζπει να τονιςτεί ότι απαιτείται ευελιξία του νζου αξιολογικοφ ςυςτιματοσ ϊςτε να 
προςφζρεται ςε ανακεωριςεισ με βάςθ τα ςφγχρονα ερευνθτικά δεδομζνα και τισ 
διεκνείσ εξελίξεισ. Το ζργο του αξιολογθτι είναι δφςκολο. Οριςμζνεσ ικανότθτεσ που κα 
πρζπει να διακρίνουν τον αξιολογθτι είναι: θ αντιλθπτικι ικανότθτα, θ ευκυκριςία, θ 
ευςυνειδθςία, θ γνϊςθ ποικιλίασ εργαλείων και μεκόδων αξιολόγθςθσ, θ ευςτροφία, κ.λπ. 
Θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ των αξιολογθτϊν ςτθ Συμβουλευτικι Ψυχολογία, τθ 
μεκοδολογία διενζργειασ κλινικισ παρατιρθςθσ τάξθσ και ςυνζντευξθσ και τθν 
αποςαφινιςθ ενόσ ςυμβολαίου εκπαιδευτικοφ-ςχολικοφ ςυμβοφλου κα είναι πολλαπλά 
ωφζλιμθ. 
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4. χολικόσ ςφμβουλοσ και παρακινθτικι αξιολόγθςθ 

Μπορεί θ αξιολόγθςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου να παρακινιςει τουσ εκπαιδευτικοφσ να 
βελτιϊςουν τθ διδαςκαλία τουσ; Θ απάντθςι μασ είναι καταφατικι, εφόςον θ 
διενεργοφμενθ αξιολόγθςθ ζχει παιδαγωγικό χαρακτιρα και διαπνζεται από ζνα όραμα 
που μοιράηονται οι εκπαιδευτικοί με τον ςχολικό ςφμβουλο. Για τον εκπαιδευτικό θ 
αξιολόγθςθ κα πρζπει να είναι κυρίωσ διαμορφωτικι, ανατροφοδοτικι και 
υποςτθρικτικι. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κα πρζπει να είναι “κριτικόσ φίλοσ”, που 
διαςφαλίηει τθν ειλικρίνεια, τθν αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τθ ςυλλογικι εποπτεία, τθ 
ςυνεργατικι διερεφνθςθ και τθν αναπτυξιακι ςυναξιολόγθςθ. Ζτςι θ αξιολόγθςθ μπορεί 
να οδθγιςει ςτθ βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου και όχι ςε βακμολογικζσ ςυγκρίςεισ 
και ανταγωνιςμοφσ που τραυματίηουν το ςχολικό κλίμα.   

Σφμφωνα με το νομικό πλαίςιο και τθν ιςτορία του κεςμοφ, ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ανικει 
ςτθν εκπαιδευτικι κοινότθτα, ςυνεργάηεται με τουσ εκπαιδευτικοφσ για τθν ομαλι πορεία 
τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ πράξθσ, τθν προϊκθςθ ςφγχρονων διδακτικϊν μεκόδων 
και τθν κακοδιγθςθ και ςτιριξθ του ζργου τουσ. Ζνα από τα κακικοντα του ςχολικοφ 
ςυμβοφλου είναι να παρευρίςκεται ςτισ ςχολικζσ τάξεισ, κακϊσ διδάςκουν οι 

εκπαιδευτικοί το γνωςτικό αντικείμενο τθσ επιςτιμθσ τουσ (Γιοκαρίνθσ, 2000  
Καράμθνασ, 2012). Θ εποπτεία τθσ διδαςκαλίασ δεν κα πρζπει να είναι μονομερισ, αλλά 
να αποςκοπεί ςτθ ςυνεκτίμθςθ και ςυναποτίμθςθ των διδακτικϊν και παιδαγωγικϊν 
ικανοτιτων και εμπειριϊν των εκπαιδευτικϊν και να βοθκά ςτθν επαγγελματικι τουσ 
ανάπτυξθ. 

Οι εκπαιδευτικοί γίνονται καλφτεροι και αποτελεςματικότεροι κακϊσ μακαίνουν από τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ. Το ίδιο τα ςχολεία γίνονται καλφτερα μζςα από τθν επικοινωνία των 
εκπαιδευτικϊν με τισ πρακτικζσ άλλων ςχολείων. Θ απομόνωςθ είναι εχκρόσ τθσ 
βελτίωςθσ και τθσ αλλαγισ. Θ αξιολόγθςθ είναι κατά βάςθ ςυνεργατικι υπόκεςθ, που 
αμφιςβθτεί το μονιρθ επαγγελματικό βίο του διδάςκοντοσ (εγϊ και οι μακθτζσ μου), 
ενκαρρφνει τθν εξωςτρζφεια και τθν αμοιβαία βελτίωςθ και ςυμβαδίηει με τθν ανάπτυξθ 
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Γι’ αυτό θ ατομικι αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ από το 
ςχολικό ςφμβουλο κα πρζπει να υπθρετεί τθ ςυλλογικότθτα και τθν επικοινωνία, 
προάγοντασ το ςφνολο του εκπαιδευτικοφ ζργου και των αλλαγϊν που ςυντελοφνται ςτισ 
ςχολικζσ μονάδεσ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ διδαςκαλίασ του εκπαιδευτικοφ παρζχει 
χριςιμεσ πλθροφορίεσ ςτθ ςχολικι μονάδα για τθν επάρκειά τθσ και τθν ανταπόκριςι τθσ 
προσ τα ΑΡΣ, τα βιβλία εκπαιδευτικοφ, τα διδακτικά εγχειρίδια του μακθτι και τισ οδθγίεσ 
διαχείριςθσ τθσ διδακτζασ φλθσ ςτισ ςχολικζσ τάξεισ. Θ κρίςθ του ςχολικοφ ςυμβοφλου 
ηθτείται από τισ εκπαιδευτικζσ αρχζσ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.), ζχει πιςτοποιθτικό χαρακτιρα και 
οδθγεί ςτθν πικανι κατοχφρωςθ τθσ πενταετοφσ παραμονισ των ενδιαφερόμενων 
εκπαιδευτικϊν ςτο Ρ.Ρ.Σ. Θ υπευκυνότθτα του εκπαιδευτικοφ και θ επαγγελματικι του 
ςυνείδθςθ κα ζπρεπε να ζχει το προβάδιςμα ζναντι τθσ υπαγορευμζνθσ εξωτερικισ 
λογοδοςίασ. Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ςτθρίηει τθν αυτοαξιολόγθςθ και τθν αυτόβουλθ 
επαγγελματικι βελτίωςθ του εκπαιδευτικοφ ςτο πλαίςιο του προγραμματιςμοφ τθσ 
ςχολικισ μονάδασ, όπου οι εκπαιδευτικοί βρίςκουν νόθμα μζςα από τθ ςυνεργαςία και τθ 
ςυλλογικι λογοδοςία (Κόςυβασ, 2014β).  

Επιπρόςκετα, με τθν παρατιρθςθ τθσ διδακτικισ διαδικαςίασ αξιολογείται θ ποιότθτα τθσ 
διδαςκαλίασ που ςυντελείται ςτθν τάξθ με πρωταρχικό ςτόχο τθν ανάπτυξθ ςυνκθκϊν 
που ευνοοφν τθ μάκθςθ και προάγουν τισ επιδόςεισ των μακθτϊν. Βεβαίωσ θ αξιολόγθςθ 
χρωματίηεται από το γενικό πλαίςιο και τθν κουλτοφρα ελζγχου που επιδιϊκεται. Ραρότι θ  
αξιολόγθςθ των Ρ.Ρ.Σ. είναι τελικι και ελεγκτικι και όχι διαμορφωτικι, υπάρχουν 
δυνατότθτεσ που βοθκοφν τουσ εκπαιδευτικοφσ να επανεξετάςουν τισ διδακτικζσ 
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ςτρατθγικζσ τουσ και να βελτιϊςουν τθν αποτελεςματικότθτα τθσ διδαςκαλίασ τουσ. 
Ράντωσ θ αξιολόγθςθ κα ςυμβάλει ςτθν καλυτζρευςθ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ αν 
ςυνδυαςτεί με τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ηθτιματα Αναλυτικϊν 
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, διδακτικισ μεκοδολογίασ και εκπαιδευτικισ αξιολόγθςθσ. Ρροσ 
τθν κατεφκυνςθ ςφνδεςθσ τθσ αξιολόγθςθσ με τθν επιμόρφωςθ και τθν ανάπτυξθ του 
αναςτοχαςτικοφ διαλόγου, υλοποιιςαμε ζνα ετιςιο πειραματικό πρόγραμμα με τθ 
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν μακθματικισ ειδικότθτασ που υπθρετοφςαν ςε δφο Ρ.Ρ.Σ. 
(Κόςυβασ, 2014α). Το εν λόγω πρόγραμμα επαγγελματικισ ανάπτυξθσ, όπωσ παρατιρθςε 
υπεφκυνοσ τθσ Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ., «παρεκκλίνει από τουσ ςτόχουσ, αφοφ δεν ενδιαφζρει να 
βοθκιςουμε τουσ αξιολογοφμενουσ να γίνουν καλφτεροι δάςκαλοι, αλλά μόνο να 
ξεχωρίςουμε τουσ ικανοφσ από τουσ ανίκανουσ, για να αποφαςίςουμε ποιοι εκπαιδευτικοί 
κα μείνουν ςτα Π.Π.. και ποιοι κα φφγουν». Σφμφωνα με τθν αςκοφμενθ εκπαιδευτικι 
πολιτικι θ αξιολόγθςθ είναι ςυνϊνυμθ με τον αςφυκτικό διοικθτικό ζλεγχο και τθν 
επιβαλλόμενθ λογοδοςία, που απορροφοφν δυςανάλογα το χρόνο και τθν ενζργεια των 
ςχολικϊν ςυμβοφλων ςε βάροσ του ςυμβουλευτικοφ και υποςτθρικτικοφ ζργου τουσ. Με 
τθν παγίωςθ πρακτικϊν τυποποίθςθσ και διδακτικισ ομοιομορφίασ είναι πικανό να 
αλλοιωκεί ο επιςτθμονικόσ χαρακτιρασ τθσ αξιολόγθςθσ και να τρωκεί θ 
αντικειμενικότθτα, θ εγκυρότθτα και θ αξιοπιςτία τθσ. 

Ράνω απ’ όλα ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ δεν κα πρζπει να διολιςκιςει ςτο ρόλο του 
επικεωρθτι που παραπζμπει ςε άλλεσ εποχζσ. Δεν κα πρζπει απλϊσ να διεκπεραιϊνει  
βιαςτικζσ αξιολογικζσ κρίςεισ, μόνο από τυπικι υπθρεςιακι υποχρζωςθ. Θ παιδαγωγικι 
αξιολόγθςθ κα πρζπει να προετοιμάηεται με ςυνετά και μελετθμζνα βιματα ςε βάκοσ 
χρόνου, όπου προεξάρχουν θ αναηιτθςθ ςυναίνεςθσ, θ ςυναξιολόγθςθ, θ επικοινωνία των 
προςϊπων, θ διαμορφωτικι διαπροςωπικι αλλθλεπίδραςθ και θ βελτίωςθ των ςχζςεων. 
Θ ςυμβουλευτικι αξιολόγθςθ δεν αποτελεί μια γραφειοκρατικι διαδικαςία, αλλά είναι 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ διδακτικισ-μακθςιακισ διαδικαςίασ και πολφτιμθ πθγι 
προβλθματιςμοφ και αλλαγισ για τον εκπαιδευτικό. Θ εν λόγω αξιολόγθςθ παρζχει ςτουσ 
εκπαιδευτικοφσ χριςιμθ ανατροφοδότθςθ για τισ ανάγκεσ τθσ διδαςκαλίασ, ευκαιρίεσ να 
γνωρίςουν νζεσ μεκόδουσ διδαςκαλίασ και τουσ ςυμβουλεφει πϊσ να κάνουν αλλαγζσ ςτισ 
τάξεισ τουσ. Θα πρζπει να είναι διαρκισ, να ρίχνει φωσ κατά περιοδικά διαςτιματα ςτισ 
παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πρακτικζσ κακϊσ εξελίςςονται ςτο χρόνο και να βοθκά τουσ 
εκπαιδευτικοφσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. Θ παρακολοφκθςθ τθσ τάξθσ 
επιςφραγίηεται από τθ μεταδιδακτικι ςυνομιλία, όπου ςε ςυνκικεσ αμεςότθτασ και 
ειλικρινοφσ προςωπικισ επικοινωνίασ ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ ακοφει τον εκπαιδευτικό και 
ωσ “κριτικόσ φίλοσ” εκκζτει τισ παρατθριςεισ του και δίνει παιδαγωγικζσ ςυμβουλζσ. Θ 
εποικοδομθτικι ςυηιτθςθ, θ αμοιβαία ακρόαςθ, θ ετεροκατανόθςθ, θ υπεφκυνθ 
ςυναξιολόγθςθ, θ γόνιμθ αλλθλεπίδραςθ και ανταλλαγι εμπειριϊν επιτρζπουν τθν 
ανάλυςθ των πικανϊν αιτιϊν αποτυχίασ ι ςχετικϊν ανεπαρκειϊν και τθν από κοινοφ 
αναηιτθςθ τρόπων βελτίωςθσ.  

Το προαναφερόμενο πλαίςιο ςυναξιολόγθςθσ διαμορφϊνει ζνα είδοσ επαγγελματικισ 
αυτοβιογραφίασ για τθ μελετθμζνθ ανανζωςθ, τον αναλογιςμό, τθν αυτογνωςία και τθ 
διαρκι αυτοβελτίωςθ. Αποτελεί τθν κινθτιρια δφναμθ για τθ βελτίωςθ του ίδιου του 
εκπαιδευτικοφ και του διδακτικοφ του ζργου. Με τθν αυτοαξιολόγθςθ ο εκπαιδευτικόσ 
δίνει λογαριαςμό ςτον εαυτό του και με τθν ανατροφοδοτικι ετεροαξιολόγθςθ 
κακρεφτίηεται ςτουσ άλλουσ.  
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(Ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ κατά τθ διάρκεια τθσ διδαςκαλίασ κρατά ςφντομεσ ςθμειϊςεισ 
που κα τον βοθκιςουν: α)  ςτθ ςυμπλιρωςθ του ειδικοφ εντφπου : ΣΟΜΕΙ / ΚΡΙΣΗΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ – ΑΠΟΣΙΜΗΗ - ΑΝΑΣΡΟΦΟΔΟΣΗΗ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ, β) ςτθ διεξαγωγι τθσ 
μεταδιδακτικισ ςυνομιλίασ με τον εκπαιδευτικό και γ) ςτθ  ςφνταξθ τθσ “ΕΚΘΕΗ” 
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