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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στις  μέρες  μας  ο  όρος  «Αξιολόγηση»  ακούγεται  παντού  και  για  τα  πάντα.  Όλοι
«Αξιολογούν»  όλους,  άλλοι  γιατί  αυτός  είναι  ο  ρόλος  τους,  άλλοι  γιατί  αισθάνονται  πως
αξιολογώντας αποφεύγουν έτσι να αξιολογηθούν και άλλοι γιατί θέλουν να ακολουθήσουν το
γενικότερο  κλίμα  της  εποχής.  Πολλοί  μάλιστα,  ιδιαίτερα  στις  μέρες  μας,  θέλουν  να
παρουσιάζουν  την  Αξιολόγηση  ως  μέσο  «εξόντωσης»  των  εργαζομένων,  από  εργαλείο
επαγγελματικής τους Ανάπτυξης και Ωρίμανσης που θα ‘πρεπε να είναι.

Η  Αξιολόγηση  είναι  κάτι  καινούριο;  Είναι  κάτι  που  επιβάλλεται;  Ποιοι  είναι,  ή
καλύτερα, ποιοι θα πρέπει να είναι οι σκοποί της; Χρειάζεται σχεδιασμό και μέθοδο για να
υλοποιηθεί; Από ποιους και με ποιες εγγυήσεις μπορεί να εφαρμοστεί; Είναι μερικά από τα
ερωτήματα που μας απασχόλησαν αναλαμβάνοντας την εκπόνηση αυτής της εργασίας.

Η έννοια της Αξιολόγησης είναι ευρεία και ο καθένας μπορεί να δώσει έναν ορισμό
ανάλογα με τη θεωρητική βάση από την οποία προσεγγίζει το θέμα ή τον τομέα στον οποίο
αναφέρεται. Προσπάθειά μας στην παρούσα εργασία είναι να περιορίσουμε την μελέτη της,
στον τομέα της Επαγγελματικής  Αξιολόγησης των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις και στην
Εκπαίδευση (Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Η Αξιολόγηση μπορεί  να  είναι  θεσμοθετημένη  από την  πολιτεία,  μπορεί  όμως  να
στηρίζεται σε άγραφους κανόνες ή να προκύπτει από εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου να
γίνεται συνεχώς καλύτερος ως άτομο ή ως μέλος του συνόλου.  

Αξιολόγηση  μπορεί  να  κάνει  το  ίδιο  το  άτομο  στον  εαυτό  του  (Αυτοαξιολόγηση),
προκειμένου  να  σταθμίσει  τις  δυνάμεις  του,  να  επαναπροσδιορίσει  τη  στάση  του,  να
ανανεώσει τον τρόπο δράσης του σε σχέση με τον εαυτό του ή το περιβάλλον μέσα στο οποίο
ζει και εργάζεται. Η Αξιολόγηση μπορεί άτυπα να γίνει στο άτομο και από το περιβάλλον, π.χ.
από συγγενικά πρόσωπα, φίλους, συναδέλφους κλπ. Το άτομο ενδιαφέρεται για τη γνώμη των
άλλων γι’ αυτό και η καλοπροαίρετη κριτική πάντα δημιουργεί προβληματισμό σ’ αυτό.

Η Αξιολόγηση από αρχαιοτάτων χρόνων είναι  συνυφασμένη με την επαγγελματική
ανάπτυξη και σταδιοδρομία του ατόμου. Ο «καλός», κατά κοινή ομολογία, τεχνίτης ήταν (και
είναι) καταξιωμένο μέλος στην κοινωνική ομάδα. Όλοι ήθελαν (και θέλουν) τον «καλό εργάτη»
στη δουλειά τους. Αυτό όμως μπορούσε να δημιουργήσει στο άτομο που θεωρείτο «καλό»
στην εργασία του αλαζονική συμπεριφορά. Κάποιοι υποστηρίζουν πως η έννοια του «καλού»
δεν  είναι  κάτι  στατικό και  ότι  και  οι  άλλοι  μπορούν να γίνουν «καλύτεροι»  με  κατάλληλη
βοήθεια, επαναπροσδιορισμό των στόχων τους και επανεκπαίδευση.

Με λίγα λόγια ταξινομώντας όσες γνώμες βρει κάποιος για την Αξιολόγηση, διακρίνει
κυρίως δύο αντιτιθέμενες αντιλήψεις.

Στην πρώτη αντίληψη,  που συνδέεται  με μια συντηρητική ιδεολογία,  τη  διαφύλαξη
δηλαδή απαράγραπτων ιδεών και αρχών, τον ανταγωνιστικό τρόπο ζωής και την επιλογή των
αρίστων (αυταρχικό – ελιτίστικο μοντέλο), οι εκλεκτοί επικρατούν. Με την ενεργητικότητα και
τις ικανότητές τους ορθά επιβάλλονται, ωφελούνται οι ίδιοι αλλά ωφελούν και τους άλλους. Ο
διαρκής και αυστηρός έλεγχος των υφισταμένων είναι βασικό γνώρισμα αυτής της αντίληψης,
με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα, τις διαρκείς προσπάθειες των πολλών και την ευημερία
του συνόλου.

Η  δεύτερη  αντίληψη  ξεκινά  από  τις  θέσεις:  ανέλιξη  του  συνόλου,  άρση  των
ανισοτήτων,  συνεργατική  προσπάθεια,  βοήθεια  των  μη  προνομιούχων,  ενθάρρυνση  των
αδυνάτων,  βελτίωση  του  συλλογικού  έργου,  αύξηση  της  αποτελεσματικότητας  –
παραγωγικότητας και βέβαια αξιολόγηση μόνο των μετρήσιμων στοιχείων του παραγόμενου
έργου του αξιολογουμένου (προγραμματισμός, πορεία έργου – εφαρμογή, σπουδές, κυρίως δε
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τα αποτελέσματα της προσπάθειας), αποφυγή κρίσεων μη μετρήσιμων στοιχείων – γενικών
αφορισμών  (π.χ.  ευσυνειδησία,  ήθος  κλπ).  Τελικός  στόχος  σ’  αυτό  το  συλλογικό,
αντιαυταρχικό, χειραφετικό μοντέλο αξιολόγησης είναι η ευημερία και η πρόοδος του συνόλου.

Στην  πρώτη  περίπτωση  η  Αξιολόγηση  βασίζεται  περισσότερο  σ’  ένα  μηχανιστικό
μοντέλο, όπου τα πάντα είναι  μετρήσιμα,  ακόμη και  η προσωπικότητα του ανθρώπου και
«καλός» είναι εκείνος που συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο βαθμό.

Στην  δεύτερη  περίπτωση,  η  Αξιολόγηση  βασίζεται  σ’  ένα  κριτικό  –  αναπτυξιακό
μοντέλο,  όπου  όλοι  είναι  «εν  δυνάμει»  ικανοί  και  το  άτομο  αντιμετωπίζεται  ως  μία
προσωπικότητα διαρκώς εξελισσόμενη.

Στον χώρο των Επιχειρήσεων το παραγόμενο προϊόν μπορεί εύκολα να μετρηθεί, π.χ.
ο εργάτης που παράγει περισσότερα μέτρα ύφασμα της ίδιας ποιότητας και στον ίδιο χρόνο,
είναι  «καλύτερος»  από  πριν  ή  από  κάποιον  άλλο.  Πως  μπορεί  όμως  να  θεωρηθεί  ένας
Εκπαιδευτικός «καλύτερος»; Πως μπορεί να μετρηθεί αντικειμενικά το «προϊόν» που παράγει;
Ποια κριτήρια καθορίζουν την «αξία» του προϊόντος αυτού;

Θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε  την Ελληνική πραγματικότητα στον χώρο
των Επιχειρήσεων και της Εκπαίδευσης, αναζητώντας κάποιες απαντήσεις στα παραπάνω
ερωτήματα,  παραθέτοντας  τις  απόψεις  άλλων  και  προσεγγίζοντας  θεωρητικά  αλλά  και
πρακτικά το θέμα.
 Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με τους τομείς των Επιχειρήσεων και της Εκπαίδευσης,
χώρους στους οποίους και ανήκουμε επαγγελματικά. Η ενασχόλησή μας με το θέμα θα μας
δώσει χρήσιμα στοιχεία για την μετέπειτα επαγγελματική μας εξέλιξη.

Κατά τον σχεδιασμό της Εργασίας μας, αποφασίσαμε να εξετάσουμε διάφορες πτυχές
της Αξιολόγησης του προσωπικού παράλληλα στις Επιχειρήσεις (Ασπρούλια Διονυσία) και
στην Εκπαίδευση (Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος),  έτσι  ώστε  να μπορούν να διακριθούν οι
όποιες ομοιότητες και διαφορές, παρουσιάζοντας τη δομή των συστημάτων αξιολόγησης και
τα ισχύοντα στην καθημερινή Ελληνική πραγματικότητα, με κριτική στάση.

Στο  τέλος  προσπαθήσαμε  να  συνδέσουμε  την  Αξιολόγηση  κατ’  αρχήν  με  την
προσωπική  ανάπτυξη  και  εξέλιξη  του  Ατόμου  αλλά  και  τη  βελτίωση  του  παραγόμενου
προϊόντος, διατυπώνοντας και κάποιες απόψεις και σκέψεις για μια δυναμική Αξιολόγηση με
βασικό  σκοπό  την  Πρόοδο  και  την  Εξέλιξη  του  ατόμου,  προσαρμοσμένη  στα  σύγχρονα
δεδομένα.

Κατά την εκπόνηση της εργασίας, αν και είχαμε να ασχοληθούμε με ένα θέμα πολύ
ενδιαφέρον και επίκαιρο, αισθανθήκαμε να πιεζόμαστε λόγω του περιορισμένου χρόνου που
είχαμε στη διάθεση μας για να εμβαθύνουμε περισσότερο αλλά και διότι η μετοίκηση του ενός
εκ των δυο μας εκτός Αθηνών δυσκόλεψε την συχνότητα της συνεργασίας μας.

Τέλος, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά την κυρία Ηλιοπούλου
για την πολύτιμη βοήθειά της στην επιλογή του θέματος, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της
εργασίας μας καθώς και όσους μας διευκόλυναν στην αναζήτηση σχετικής Βιβλιογραφίας.
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ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Πρώτο

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αν  μπορούσαμε  να  δημιουργήσουμε  μια  ειδυλλιακή  εικόνα  από  μία  αίθουσα
διδασκαλίας, όπου όλα λειτουργούν με απόλυτη αρμονία και το μόνο που κυριαρχεί είναι η
αναζήτηση  της  Γνώσης  μεταξύ  μαθητών  και  Δασκάλου,  σε  συνθήκες  Ανθρώπινης  και  σε
βάθος Επικοινωνίας, τότε και μόνο η αναφορά στη λέξη Αξιολόγηση θα αμαύρωνε την εικόνα
αυτή.

Από  τη  στιγμή  που  ο  καθηγητής  διαφοροποιεί  τους  μαθητές,  μοιράζοντάς  τους
ορισμένους  βαθμούς  –  ετικέτες  που  εκφράζουν  αριθμητικά  την  επίδοση  του  καθενός,  ο
σεβασμός  και  η  αγάπη  προς  αυτόν  πολύ  συχνά  διαβρώνονται  από  παράπονα  και
μνησικακίες,  ενώ  η  σύμπνοια  μεταξύ  των  μαθητών  δηλητηριάζεται  από  την  αμοιβαία
καχυποψία, το φθόνο και την ανταγωνιστική νοοτροπία. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με την
αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  μ’  ένα  σύστημα  «βαθμολόγησής»  τους  με  το  οποίο  ένας
εκπαιδευτικός ανάλογα με το «βαθμό» θα κρίνεται και θα συγκρίνεται η επαγγελματική του
σταδιοδρομία αλλά ίσως και η αμοιβή του. Ικανός θα είναι εκείνος που θα δίνει  μια καλή
παράσταση  ενώπιον  των  Αξιολογητών  του  ή  εκείνος  που  καθημερινά,  σιωπηλά  και  με
Αξιοπρέπεια,  προσφέρει  αγόγγυστα και  τις  περισσότερες  φορές  αβοήθητος  τον εαυτό του
στους μαθητές του; 

Η  Αξιολόγηση  είναι  κάτι  ευρύτερο  από  τη  Βαθμολόγηση.  Βαθμολόγηση  είναι  η
αριθμητική έκφραση της προσπάθειας του ατόμου, ενώ Αξιολόγηση είναι  η στάθμιση των
δυνατοτήτων  που  διαθέτει  το  άτομο,  της  προσπάθειας  που  καταβάλλει  και  βέβαια  των
αποτελεσμάτων  που  πετυχαίνει.  Επιπλέον  με  την  αξιολόγηση  σταθμίζεται  το  έργο  του
εκπαιδευτικού  και  γενικότερα,  η  προσφορά  του  σχολείου.  Επομένως  έστω  κι  αν  στην
καθημερινή  πράξη  τείνουμε  να  ταυτίσουμε  την  έννοια  της  αξιολόγησης  με  την  έννοια  της
βαθμολόγησης,  δεν  πρέπει  να  λησμονούμε  ότι  μια  διαδικασία  ορθολογικής  και  εύστοχης
αξιολόγησης, είναι όχι μόνο εκδήλωση έμπρακτης δικαιοσύνης αλλά και βασική προϋπόθεση
αυτογνωσίας για τον εκπαιδευτικό ως άτομο και για το σχολείο ως σύστημα.

14



Β. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

1) Το Καλό, το Καλύτερο και το Μέτριο στη Ζωή

Οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις της ζωής, σε συνδυασμό με τις προσδοκίες των
ανθρώπων, καθιστούν αναγκαία την εξέταση της ποιοτικής διάστασης των φαινομένων και
των  πραττομένων.  Οι  άνθρωποι  δεν  είναι  ουδέτεροι  έναντι  των  άλλων  ανθρώπων,  των
πραγμάτων ή των φαινομένων. Έχουν προτιμήσεις,  επιλέγουν και αποφεύγουν. Η επιλογή
είναι  βασική  λειτουργία  της  ζωής  και  αποτελεί  έκφραση  αφ’  ενός  της  ιδιαιτερότητας  των
αναγκών  και  των  επιθυμιών  του  καθενός  και  αφετέρου  εκδήλωση  των  αξιών  του  και
συγχρόνως συνιστά άσκηση της πρωτογενούς ελευθερίας της βούλησης. Το πόρισμα σχετικά
με το καλό ή το μέτριο, το καλύτερο ή το άριστο, αποτελεί προϊόν αξιολογικής κρίσης του κάθε
ανθρώπου και ζωή χωρίς αξιολογική κρίση δεν είναι νοητή.

2) Η Ανάγκη της Βελτίωσης, της Υπέρβασης

Οι άνθρωποι δεν αρκούνται στις αξιολογικές κρίσεις, νοιώθουν έντονα την ανάγκη να
βελτιώσουν τη θέση τους, επιζητούν επειγόντως την υπέρβαση της (υπάρχουσας) κατάστασής
τους.  Η  τάση  των  ανθρώπων  να  διαφέρουν,  να  διαφοροποιούνται  από  τους  άλλους
συνανθρώπους τους, εκδηλώνει επιτακτικές ανάγκες τους. Η τάση δε προς το υπέρτερο είναι
βασική ίσως και οργανική υπαρξιακή ανάγκη. Αλλά και αυτό το πόρισμα περί του υπέρτερου,
είναι προϊόν συγκρίσεως και αξιολογήσεως.

3) Μέτρα Σύγκρισης και Κριτήρια Επιλογής

Για  να συγκρίνει  και  να  κρίνει  ο  άνθρωπος χρειάζεται  κριτήρια,  ειδικά  μέτρα  και
σταθμά. Χωρίς αυτά είναι αδύνατη κάθε επιλογή, επιλογή δε χωρίς κριτήρια φαίνεται και είναι
αυθαίρετη και αστήρικτη και άρα αδικαιολόγητη. Η θέσπιση ή η αποδοχή κριτηρίων κάνει
δυνατή την αξιολόγηση.  Τα κριτήρια όμως μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποιότητα
(ικανότητες) και τις προθέσεις (επιθυμίες) των ανθρώπων αλλά και τον επιδιωκόμενο  σκοπό
που εξυπηρετεί κάθε φορά η Αξιολόγηση. Δημιουργείται άρα το πρόβλημα της σχετικότητας
των  κριτηρίων.  Κι’  αυτό  βεβαίως  μας  οδηγεί  στην  εξέταση  του  υποκειμενισμού,  της
αντικειμενικότητας και του διυποκειμενισμού των αξιών, των σκοπών και των κριτηρίων των
ανθρώπων.

4) Η Επιλογή των Άξιων και των Αξιότερων

Στη βάση των κριτηρίων,  τα οποία θεσπίζουν οι άνθρωποι,  γίνεται η επιλογή των
άξιων, των ικανών, των αξιότερων, σε σχέση με τους λιγότερο άξιους ή τους υποδεέστερους. Η
επιλογή αυτή αποτελεί κανόνα ζωής και έχει καταδειχθεί στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά και σ’
αυτή του φυτικού και ζωικού βασιλείου, όπου εκεί βέβαια κυριαρχούν οι νόμοι της Βιολογίας
και το ένστικτο,  ότι όταν παραβιάζεται, οι συνέπειες είναι οδυνηρές και αναπόφευκτες. Εάν
περιοριστούμε  στις  ανθρώπινες  κοινωνίες,  θα  αναγκαστούμε  να  θέσουμε  το  ζήτημα  της
αξιοκρατίας (την αρχή των αξιότερων) και της μετριοκρατίας (την αρχή των μετρίων).  Είναι
κοινώς αποδεκτό πως επιλέγοντας τους αξιότερους το κοινωνικό σύνολο ωφελείται. Αλλά και
από τους αξιότερους πάλι μπορούμε να επιλέξουμε τους αξιότερους κ.ο.κ. 

Είναι επίσης κοινώς αποδεκτό πως η Κοινωνία έχει ανάγκη τη συμβολή όλων των
μελών της για να εξελιχθεί και να προοδεύσει. Κάνοντας αυτό το διαχωρισμό των ανθρώπων
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σε  «αξιότερους»  –  «μέτριους»  ή  «κακούς»,  πρέπει  παράλληλα  να  αναθεωρούμε  και  τα
κριτήρια της αξιολόγησης. Αν μπορούσαμε να κατατάξουμε τους ανθρώπους με βάση π.χ την
επαγγελματική τους επιλογή, σε μια κατανομή όμοια με αυτή των φυσικών μεγεθών (καμπύλη
GAUSS),  θα  παρατηρούσαμε  πως  οι  «Αξιότεροι»  καταλαμβάνουν  μια  μικρή  περιοχή  στο
«άκρο» της κατανομής, οι «Μέτριοι» το μεγαλύτερο μέρος της «συνωστισμένοι» γύρω από τον
άξονα του μέσου όρου και οι «κακοί» βέβαια το άλλο άκρο της. Οι Αξιότεροι βέβαια είναι πολύ
ωφέλιμοι, όπως κατά τη γνώμη μας και οι «κακοί» ως μέλη του συνόλου (άλλωστε η ύπαρξη
των αξιοτέρων στην όποια κατανομή, οφείλεται στην ύπαρξη των υπολοίπων). Οι «μέτριοι»
όμως είναι πολυπληθέστεροι και ως εκ τούτου «επικρατέστεροι». 

Εδώ είναι που τίθεται για μας το κύριο ερώτημα σχετικά με το ρόλο της αξιολόγησης.
Αξιολόγηση είναι ένα σύστημα που απλά κατανέμει τους ανθρώπους με μαθηματικό τρόπο και
τους  τοποθετεί,  τον  καθένα  σε  συγκεκριμένη  θέση,  σε  μια  ημιτονοειδή  καμπύλη,  ή  ένα
σύστημα δυναμικό που βοηθά τους ανθρώπους να κινούνται μέσα στην όποια κατανομή αλλά
και να εξελίσσουν τον ίδιο τους τον εαυτό, να αναπτύσσονται, να ωριμάζουν. Έτσι ο άξιος θα
μπορεί να γίνει  αξιότερος αλλά όχι «περιθωριοποιημένος» από το σύνολο, οι μέτριοι ή οι
¨κακοί¨ θα μπορούν να γίνουν άξιοι κ.ο.κ. Επίσης ο καθένας θα μπορεί να αξιολογείται σε
σχέση  με  τον  εαυτό  του  σε  διάφορα  στάδια  της  Προσωπικής  και  Επαγγελματικής  του
ανάπτυξης.  Η Αξιολόγηση μπορεί και  πρέπει να αναδειχθεί ως μοχλός για την εξέλιξη του
ανθρώπου και της κοινωνίας και κάθε οργανισμός που εξελίσσεται είναι ζωντανός και μπορεί
να προσβλέπει στο μέλλον.

Γ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

1) Το Παιδαγωγικό Κύκλωμα

Ένας  απλός  και  παράλληλα  επεξηγηματικός  τρόπος  να  εξετάσει  κανείς  την
αξιολόγηση από παιδαγωγικής σκοπιάς, είναι να αναφερθεί στο «Παιδαγωγικό Κύκλωμα».1Το
Παιδαγωγικό  Κύκλωμα  είναι  μια  δέσμη  ενεργειών,  μία  ακολουθία  λειτουργιών  που  είναι
απαραίτητες για την επιτέλεση του εκπαιδευτικού έργου. Οι λειτουργίες αυτές είναι:
α). Η διάγνωση του μορφωτικού προβλήματος.
β).  Η σκοποθεσία δηλαδή η διαμόρφωση και η διατύπωση των σκοπών του εκπαιδευτικού
έργου.
γ). Ο προγραμματισμός δηλαδή η επιλογή η διάρθρωση και η συγκρότηση των υλικών, των
μέσων και των μεθόδων για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών σκοπών.
δ).  Η επενέργεια, η μορφωτική επέμβαση, η ενεργοποίηση δηλαδή των μέσων υλοποίησης
(διδασκαλία κ.ά.).
ε). Η αξιολόγηση, η διακρίβωση του βαθμού επιτυχίας των σκοπών.
στ).  Η ανατροφοδότηση δηλαδή η επανένταξη της όλης επεμβατικής διαδικασίας και  της
διαμορφωτικής διεργασίας.

Πιο  συνοπτικά,  η  μορφωτική  πορεία  και  διεργασία  μπορεί  να  χωριστεί  σε  τρία
στάδια:  1.  Το  προετοιμαστικό,  στο  οποίο  γίνεται  η  διάγνωση,  η  σκοποθεσία  και  ο
προγραμματισμός,  2.  το  επεμβατικό,  στο  οποίο  συντελείται  το  μορφωτικό  ενέργημα  και
εκδηλώνεται η αντίδραση (ανταπόκριση) και 3.  το αξιολογικό, στο οποίο περιγράφονται τα
αποτελέσματα,  γίνεται  σύγκριση σκοπών – αποτελεσμάτων και  επιχειρείται  ο  έλεγχος της
όλης διαδικασίας.

Όταν εξετάζουμε λοιπόν την εκπαιδευτική αξιολόγηση, εστιάζουμε την προσοχή μας
σε ένα από τα τρία αυτά στάδια της αγωγικής – διαμορφωτικής διεργασίας, δηλαδή σ’ ένα

1 Βλ. Π. Πολυχρονόπουλος.  «Το Παιδαγωγικό Κύκλωμα: Συμβολή στην Θεωρητική και Εμπειρική Μελέτη της
Αγωγικής Λειτουργίας».
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από τα τρία συστατικά στοιχεία της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Επομένως η αποσπασματική
θεώρηση  μας  οδηγεί,  εάν  γίνει  χωριστά  από  τα  άλλα  δύο  συστατικά  στοιχεία  της
εκπαιδευτικής πράξης, σε ελλιπή και μονομερή συμπεράσματα, αν όχι εντελώς λανθασμένα.
Γι’  αυτό  η  συνδυασμένη  εξέταση  των  τριών  μερών  είναι  απαραίτητη,  εκτός  και  αν
συγκεκριμένοι επιστημονικοί λόγοι επιβάλλουν την ειδική, επιμέρους εξέταση της αξιολόγησης.

2) Το Εκπαιδευτικό Τρίγωνο

Για  λόγους  ευχρηστίας  ίσως  είναι  αναγκαίο  να  απλοποιηθεί  το  μοντέλο  του
παιδαγωγικού  κυκλώματος  και  να  συντεθεί  ένα  απλούστερο  μοντέλο,  το  οποίο  θα
χρησιμοποιεί κάθε εκπαιδευτικός (άλλως τι είδους εκπαιδευτικός θα ήταν), στην καθημερινή
εκπαιδευτική  πράξη  του.  Το  μοντέλο  αυτό  το  ονομάζουμε  «εκπαιδευτικό  τρίγωνο»  και
αποτελείται από τρία μέρη: 1. την σκοποθεσία, 2. την διδασκαλία και 3. την αξιολόγηση.

Δ. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ

1) Οι Κοινωνικές Λειτουργίες των Σχολείων

Τα  σχολεία  σ’  όλο  τον  κόσμο  επιτελούν  τέσσερες  κύριες  λειτουργίες:  1.  την
μορφοποιητική, 2. την  κοινωνικοποιητική, 3. την  επιλεκτική και 4. την  κατανεμητική. Η
Μορφοποίηση και η Κοινωνικοποίηση επιτελούν τις ειδικότερες λειτουργίες της μόρφωσης και
της διαμόρφωσης των μαθητών, την διάπλαση τους δηλαδή ως ελευθέρων ανθρώπων και ως
πολιτών μιας συγκεκριμένης κοινωνίας ανθρώπων. Η Επιλογή και η Κατανομή επιτελούν τις
ειδικότερες λειτουργίες της προώθησης – απόρριψης και του διαχωρισμού (τοποθετήσεως σε
συγκεκριμένη θέση) των μαθητών, είτε στην εκπαιδευτική ιεραρχία (τάξεις και είδη σχολείων),
είτε  στην  κοινωνική  κατανομή  των  ρόλων  και  των  λειτουργιών  (επαγγέλματα   και
επιχειρήσεις),  αναλόγως  της  ανταποκριτικότητας  των  προσόντων  και  της  δυνατότητας
προσφοράς και απόδοσης έργου.

2) Το Συνεργατικό και το Συγκρουσιακό Στοιχείο στην Επιλογή

Στη σχολική και την κοινωνική επιλογή ενυπάρχουν συγχρόνως το συνεργατικό και
το  συγκρουσιακό στοιχείο.  Στην πρώτη περίπτωση γίνεται  δεκτό και  άρα σεβαστό,  ότι  ο
καλύτερος  επιφέρει  καλύτερα  για  όλους  αποτελέσματα,  είναι  δηλαδή  η  επιλογή  αμοιβαία
επωφελής. Στην δεύτερη περίπτωση αμφισβητείται και άρα δεν γίνεται σεβαστό, ότι ο άλλος (ο
έτερος) είναι υπέρτερος (εμού), είτε όντως αμφισβητείται η «υπερτερότης», είτε αναγνωρίζεται,
αλλά αφού αυτό συνεπάγεται τον δικό μου αποκλεισμό, δεν γίνεται δεκτή η επιλογή και έτσι
χρησιμοποιούνται,  ως αντίμετρα, μέσα τα οποία αναιρούν ή υπονομεύουν την αξιοκρατική
επιλογή.

Η  επιλογή  έχει  ως  εγγενές  στοιχείο  την  σύγκρουση,  λόγω  του  αναγκαστικού
αποκλεισμού που συνεπάγεται. Η κοινωνική και εν μέρει και η εκπαιδευτική αξιολόγηση, εφ’
όσον άλλους περι-λαμβάνει και άλλους από-κλείει, φέρνουν τους ανθρώπους σε σύγκρουση
μεταξύ τους. Γι’ αυτό η όποια αξιολόγηση εφαρμόζεται πρέπει να μελετάται καλά έτσι που να
ελαχιστοποιεί  τις  συγκρούσεις.  Η επιλογή όμως ως στοιχείο  της ίδιας της ζωής,  δεν είναι
δυνατόν  να  καταργηθεί  ή  να  συγκαλυφθεί  από   κανέναν,  ούτε  από  καμία  ιδεολογία  ή
κοσμοθεωρία,  ούτε  και  από  καμία  νομοθεσία  ή  νουθεσία  αρκεί  να  γίνει  με  αντικειμενικά
κριτήρια, απολύτως αξιοκρατική και αδιάβλητη.
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3) Κοινωνική Χρήση και Κατάχρηση της Αξιολόγησης.

Όταν γίνεται αξιοκρατική επιλογή, τότε η επιλογή είναι λειτουργική, ασχέτως της τυχόν
αμφισβήτησης ή της σύγκρουσης επιθυμιών ή συμφερόντων. Στην περίπτωση αυτή έχουμε
σωστή χρήση της αξιολόγησης επιλογής. Όταν όμως γίνεται αναξιοκρατική επιλογή, τότε η
επιλογή  είναι  δυσλειτουργική  για  το  κοινωνικό  σύνολο  και  βέβαια  στην  περίπτωση  αυτή
έχουμε κακή χρήση της αξιολόγησης, άρα κατάχρησή της. Δύο κακές χρήσεις της αξιολόγησης
είναι η κατάχρηση και η κατάργησή της. Και οι δύο περιπτώσεις συμβαίνουν συχνά στην
χώρα μας.

Όπως είναι γνωστό, πολλές φορές στη χώρα μας έχει γίνει καταχρηστική χρήση της
εκπαιδευτικής  αξιολόγησης,  αλλά  κυρίως  της  κοινωνικής  επιλογής.  Στο  όνομα  άλλων
εξωεκπαιδευτικών παραγόντων, έχουν αποκλεισθεί πολλά άτομα υπέρτερα από εκπαιδευτική
άποψη ενώ έχουν επιλεγεί άτομα εμφανώς υποδεέστερα. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει και
μετά την εφαρμογή της «αντικειμενικής» διαδικασίας πρόσληψης των εκπαιδευτικών μέσω του
ΑΣΕΠ.  Στην  περίπτωση  αυτή  η  εκπαιδευτική  αξιολόγηση  χρησιμοποιείται  ως  μηχανισμός
κοινωνικού ελέγχου, αποκλεισμού των ανεπιθύμητων και τιμωρίας των αντιπάλων.

Από την άλλη  πάλι  η  πλήρης κατάργηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης,  επέφερε
σοβαρές βλάβες στον εκπαιδευτικό μηχανισμό, μέχρι του σημείου να τον απορυθμίσει. Το ότι
όμως  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  καταφέρνει  για  πολλά  χρόνια  να  επιβιώνει  ουσιαστικά
αφημένο στην τύχη του και στο έλεος των απρογραμμάτιστων πειραματισμών, το καταφέρνει
χάρη στην αφοσίωση και την αυτοθυσία των λειτουργών του, των εκπαιδευτικών.

Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ2

1) Εκπαιδευτικές και Κοινωνικές Πρακτικές

«Όσο και εάν η αξιολόγηση παραπέμπει συνειρμικά στην αξιολόγηση της επίδοσης
των μαθητών», «όσο και εάν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ως διοικητική αξιολόγηση με
εξωεκπαιδευτικούς  στόχους  τα  προηγούμενα  χρόνια,  οδήγησε  σε  εκκαθαρίσεις,
χειραγωγήσεις,  εξευτελισμούς  και  τραυμάτισε  βαθιά  το  σώμα  των  εκπαιδευτικών  (κάτι
αντίστοιχο  με  το  γνωστό  «φακέλωμα»  και  τις  γνωστές  επιτροπές  νομιμοφροσύνης)»,  το
ερώτημα που τίθεται είναι ποιος χρειάζεται και ποιος φοβάται την αξιολόγηση;

Η  Αξιολόγηση  αποτελεί  μία  από  τις  μορφές  εκτίμησης  της  λειτουργίας  ενός
οργανισμού. Και το σχολείο ή το εκπαιδευτικό σύστημα είναι ένας οργανισμός.

Όπως το εκπαιδευτικό σύστημα έτσι και η αξιολόγηση δεν αιωρούνται ή τουλάχιστον
δεν θα πρέπει να αιωρούνται στο κενό. Το Εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολείο πρέπει να
έχει  μια  ταυτότητα,  η  οποία πρέπει  να  προσδιορίζεται  όχι  μόνον με  κοινωνικο-οικονομικά
αλλά και ιστορικά κριτήρια.

Για  κάθε  αξιολόγηση  χρειάζεται  να  προσδιορίζεται  καταρχήν  το  υποκείμενο,  το
αντικείμενο και ο στόχος της: ποιος; Ποιόν ή τι; Για ποιόν σκοπό αξιολογεί; Και βέβαια στο
αντικείμενο  περιλαμβάνονται  και  οι  στόχοι  που  το  προσδιορίζουν  ως  αντικείμενο  της
αξιολόγησης  (και  που  δεν  ταυτίζονται  με  τους  στόχους  της  ίδιας  της  αξιολόγησης).  Στη
συνέχεια τίθεται το θέμα του εργαλείου: Πως; Με ποιες μεθόδους, με ποιες τεχνικές μπορεί να
γίνει η αντικειμενικότερη, η εγκυρότερη, η πιο αξιόπιστη αξιολόγηση;

Οι  δυσκολίες  ως  προς  την  αντικειμενικότητα  δεν  λύνονται  με  την  υιοθέτηση  ενός
απόλυτου σχετικισμού, ούτε οι δυσχέρειες ως προς την εγκυρότητα και την αξιοπιστία με την
απόρριψη κάθε αξιολόγησης. Κάθε αξιολόγηση συνιστά μία προσέγγιση που μπορεί και αυτή

2 Μαρία ΗΛΙΟΥ, Εισήγηση στο 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Σ.Ε (27, 28, 29-9-90)
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να αξιολογηθεί. Και η μετα-αξιολόγηση λειτουργεί ως μια πρόσθετη εγγύηση για πολλαπλές
παρεμβάσεις.

α. Εκπαιδευτικές πρακτικές

1. Η αξιολόγηση του μαθητή.

Ενώ όλοι οι ανά τον κόσμο αλλά και την Ελλάδα μεγάλοι παιδαγωγοί, συμφωνούν
πως το ισχύον σύστημα αξιολόγησης-βαθμολόγησης αμφισβητείται, εν τούτοις εξακολουθούν
να συμμετέχουν στη χρήση και την κατάχρησή του στις σχολικές αίθουσες. Μόνο που από
καιρό  σε  καιρό  με  δημόσιες  δηλώσεις  έκφρασης  αγωνίας  με  περισσό  φαρισαϊσμό
προσπαθούν  να  εξαγνιστούν.  Αλλά  και  οι  εκπαιδευτικοί,  ενώ  αμφισβητούν  την
αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης-βαθμολόγησης, εντούτοις δεν θέτουν επιτακτικά το θέμα
μιας  διαφορετικής  αξιολόγησης.  Ίσως  η  αβεβαιότητα  που  υπάρχει  στο  σώμα  των
εκπαιδευτικών τα τελευταία κυρίως χρόνια,  να έχει  «πείσει» τους εκπαιδευτικούς πως δεν
είναι «αρμόδιοι» να προτείνουν και να απαιτήσουν αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και
την  αξιολόγηση  προς  την  κατεύθυνση  των  σύγχρονων  παιδαγωγικών  και  κοινωνικο-
οικονομικών αναγκών.

2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Η  Αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  ως  διοικητικό  μέτρο,  έχει  δοκιμαστεί  και  στο
παρελθόν και  έχει  αποτύχει.  Πόσο διαφορετικά  θα λειτουργήσει  το  νέο  σύστημα  για  την
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,  όταν  σχεδιάστηκε  επιτελικά και  δεν  αποτελεί  προϊόν ενός
διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα και  άλλες  κοινωνικές  ομάδες,  όταν οι  αξιολογητές
επιλέγονται  με  Διοικητικά  κριτήρια  και  όταν  ο  εκπαιδευτικός  από  συν-λειτουργός  στην
αξιολόγηση  γίνεται  αντικείμενό  της.  Είναι  σε  θέση  το  Αξιολογικό  σύστημα  ενώ  αξιολογεί,
ταυτόχρονα και να αξιολογείται;  Πως αντιδρά στην κριτική που δέχεται;  Είναι ευέλικτο και
εξελίξιμο; Η Αξιολόγηση πρέπει να γίνεται από μάχιμους εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν καλά
την σημερινή πραγματικότητα μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας και να έχουν όραμα για το
σχολείο  του  αύριο.  Η  αξιολόγηση  δεν  μπορεί  να  γίνει  με  αφετηρία  την  εικονική
πραγματικότητα  ή  τα  «επί  χάρτου»,  καινοφανή,  αλλά  ανεδαφικά  αναλυτικά  προγράμματα
σχεδιασμένα από μια επιτελική ομάδα «πεφωτισμένων παιδαγωγών».

Την  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου  πρέπει  να  κάνουν  και  οι  ίδιοι  οι
εκπαιδευτικοί  (Αυτοαξιολόγηση)  αλλά  και  οι  μαθητές  ως  συνιστώσες  της  εκπαιδευτικής
κοινότητας.

3. Η Αξιολόγηση του σχολείου.

Και η αξιολόγηση ενός σχολείου γίνεται από μέσα (εσωτερική ή αυτό-αξιολόγηση) ή
απ’ έξω (εξωτερική), ή με μεγαλύτερη εγκυρότητα και αξιοπιστία, με συνδυασμό εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης. Η αυτοαξιολόγηση, κατά τον P. Laderriere, «μπορεί να βοηθήσει
αποκαλύπτοντας  είτε  στο  άτομο  είτε  στο  ίδρυμα  τι  είναι  ικανό  να  πραγματοποιήσει
αξιοποιώντας κατά τον καλύτερο τρόπο τις ικανότητές του».
Για την Ελλάδα, αν η πρωτοβουλία από τη μεριά του απλού εκπαιδευτικού για την αξιολόγηση
του σχολείου παρουσιάζει αυξημένες δυσκολίες, ένας διευθυντής σχολείου ή ένας σχολικός
σύμβουλος θα μπορούσε να οργανώσει, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου,
μία διαδικασία αξιολόγησης σε πολλά επίπεδα:
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 Στο επίπεδο της πληροφόρησης για τη λειτουργία του σχολείου,
 Στο επίπεδο της έρευνας-δράσης με στόχο την παρέμβαση (για τα σχολικά βιβλία, την

εφαρμογή μιας εγκυκλίου κλπ),
 Στο επίπεδο της θεσμικής ανάλυσης.

Αλλά,  δυστυχώς,  η  ένδεια  των  εκπαιδευτικών  πρακτικών  στη  χώρα  μας  αφομοιώνει  στο
χαμηλότερο δυνατό επίπεδο τις δυνατότητες αξιολόγησης και αυτογνωσίας.  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το «υπόδειγμα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»,
που έστειλε Σχολικός Σύμβουλος, με βάση βέβαια τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία για την
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τις αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων3, προς
τους Διευθυντές των δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων της περιφέρειάς του. Στο υπόδειγμα
γίνεται αναφορά στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ για το σχεδιασμό του διδακτικού έργου
στην αρχή του διδακτικού έτους και στη συνέχεια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
στο τέλος του διδακτικού έτους.

Το  «υπόδειγμα»  περιλαμβάνει  εννέα  ενότητες:  1.  Εποπτικά  και  Οπτικοακουστικά
μέσα διδασκαλίας, 2. Σχολικές βιβλιοθήκες, 3. Συνεργασία με τους γονείς των μαθητών, 4.
Σχολικές εκδηλώσεις (οι οποίες βέβαια θεωρούνται από τους περισσότερους διευθυντές αλλά
και πολλούς εκπαιδευτικούς, ως «χαμένος χρόνος» και κάθε άλλο παρά διευκολύνουν τους
εκπαιδευτικούς που με μεράκι αναλαμβάνουν τέτοιες εκδηλώσεις), 5. Ανάπτυξη εξωσχολικής
πολιτιστικής ζωής - αθλητικές εκδηλώσεις, 6. Επικοινωνία του σχολείου με το περιβάλλον, 7.
Φοίτηση μαθητών – Πίνακας, 8. Αξιολόγηση της εργασίας στην τάξη, 9. Πίνακας μαθητών με
μαθησιακές δυσκολίες. 

Οι ενότητες αναλύονται σε επιμέρους θέματα ερωτήματα, από την απλή ανάγνωση
των οποίων προκύπτει ότι κυριαρχούν τα ποσοτικά στοιχεία, καθώς και το ενδιαφέρον να
καταγραφούν, πάλι ποσοτικά, τυχόν αποκλίσεις από τις πιεστικά κατευθυντήριες οδηγίες που
διοχετεύθηκαν εκ των άνω. Γίνεται έτσι φανερό ότι, για μια ακόμη  φορά, αυτό που επιδιώκεται
είναι  κυρίως  ο  γραφειοκρατικός  έλεγχος  της  συμμόρφωσης  των  εκπαιδευτικών  «εις  τας
υποδείξεις» και πολύ λιγότερο η «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου».

Στην  ενότητα  για  τις  σχολικές  βιβλιοθήκες  το  ενδιαφέρον  περιορίζεται  στο  αν
ορίστηκαν υπεύθυνοι, εάν αγοράστηκαν νέα βιβλία και πόσα, ενώ δεν αναφέρεται τίποτα για
το πώς λειτουργεί η βιβλιοθήκη και για το εάν και πως αξιοποιείται η ύπαρξή της από τους
μαθητές. Στην ενότητα για την αξιολόγηση της εργασίας στην τάξη φαίνεται καθαρά το πώς
προσλαμβάνεται η έννοια της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα υψηλά επίπεδα της
εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Η ενότητα αναλύεται στα εξής: αν έγινε χρονικός προγραμματισμός
της  ύλης,  σε  ποιες  τάξεις  και  σε  ποια  μαθήματα  έγινε  τροποποίηση  του  αρχικού
προγραμματισμού με εξοικονόμηση χρόνου, ώστε να εξαντληθεί η ύλη σε όλα τα μαθήματα
μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

4. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Μία  συνολική  τέτοια  αξιολόγηση  δεν  είναι  δυνατή.  Θα  μπορούσαν  όμως  να
αναπτυχθούν συστήματα αξιολόγησης για επί μέρους συγκεκριμένα θέματα και πάντως για τις
εκπαιδευτικές αλλαγές  και μεταρρυθμίσεις  σε  όλα τα στάδια διαμόρφωσης και εφαρμογής
τους.

 Από  τους  εκπαιδευτικούς,  τα  ΑΕΙ  -  ΤΕΙ,  ερευνητικές  ομάδες,  το  Παιδαγωγικό
Ινστιτούτο,

 Από την Πολιτεία,  πολλά Υπουργεία Παιδείας  ευρωπαϊκών χωρών περιλαμβάνουν
Τμήματα ή Διευθύνσεις αξιολόγησης).

3 Βλ. σχετικό κεφάλαιο περί Σχολικών Συμβούλων.
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Γιατί εδώ δεν γίνεται; Ποιος δεν το επιθυμεί; Ποιος το φοβάται; Σε άλλες χώρες, οι
εκπαιδευτικές  μεταρρυθμίσεις  προετοιμάζονται  αργά,  με  προσοχή και  μελέτη,  συζητούνται
ευρύτατα, εφαρμόζονται σταδιακά, δοκιμάζονται και βέβαια αξιολογούνται.

Σήμερα, στο ξεκίνημα της νέας χιλιετίας,  όπου τα σύνορα πέφτουν, οι αποστάσεις
εκμηδενίζονται, τα κοινωνικο – οικονομικά δεδομένα μεταβάλλονται διαρκώς και χωρίς έλεγχο,
η τεχνολογία κυριαρχεί, η ανθρωπότητα αναζητά απεγνωσμένα μια νέα ταυτότητα. Οι σχέσεις
των ανθρώπων γίνονται πιο απρόσωπες, στον εργασιακό χώρο η ανασφάλεια κυριαρχεί και ο
επαγγελματικός χάρτης μεταβάλλεται διαρκώς. Μ’ αυτά τα δεδομένα, η εκπαίδευση αποτελεί
τον  ισχυρότερο,  ίσως,  μηχανισμό  που  διαθέτει  η  ανθρωπότητα  για  να  ανταποκριθεί  στα
αιτήματα και τις ανάγκες της νέας εποχής. Κι’ αυτό πρέπει να γίνει σύντομα αντιληπτό από
όλους για να μη χαθεί μία ακόμη ευκαιρία να προλάβουμε ως χώρα το τραίνο της παγκόσμιας
ανάπτυξης.  Το  εκπαιδευτικό  σύστημα  πρέπει  να  αναθεωρηθεί  και  να  εκσυγχρονιστεί  για
ανταποκριθεί  στα  αιτήματα  της  εποχής.  Τα  κυρίαρχα  αιτήματα  στα  οποία  πρέπει  να
ανταποκριθεί ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα, είναι να αποκτήσει ένα πιο ανθρώπινο
και κοινωνικό πρόσωπο, να στραφεί προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων (να μάθει τα άτομα πώς
να μαθαίνουν, καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής κλπ) και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Ήδη  πολλοί  Διεθνείς  Οργανισμοί  και  Εθνικές  Κυβερνήσεις  τα  τελευταία  χρόνια
μελετούν τις αρχές και αναζητούν τους σκοπούς ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.
Σ’ ένα τέτοιο εκπαιδευτικό σύστημα, ο ρόλος του Εκπαιδευτικού δεν μπορεί να είναι παθητικός
και αποδυναμωμένος. Ο δάσκαλος στη νέα χιλιετία δεν μπορεί να είναι ο διαχειριστής της
γνώσης, αλλά ο Λειτουργός με το ανθρώπινο πρόσωπο και την ικανότητα να διδάσκει στους
μαθητές του δεξιότητες ζωής, και πώς να αξιοποιούν τον ελεύθερο χρόνο τους, να καλλιεργεί
την κριτική σκέψη και την Εαυτογνωσία και να συμβουλεύεται με αυτούς για τις δύσκολες
εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους επιλογές.

Σύμφωνα με την Ουνέσκο4,  για να επιτύχει η εκπαίδευση στο έργο της πρέπει να
ενισχύσει  τις  ακόλουθες  μορφές  μάθησης,οι  οποίες  σ’  όλη  τη  διάρκεια  της  ζωής  του
ανθρώπου θα αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τους  Πυλώνες της γνώσης για τον επόμενο
αιώνα: «α) να μάθει στο άτομο πώς να μαθαίνει, δηλαδή πώς να αποκτά τα εργαλεία της
κατανόησης του κόσμου με την ευρεία έννοιά του, β) να του μάθει πώς να ενεργεί (πράττει),
έτσι ώστε να μπορεί να είναι παραγωγικό στο χώρο του, γ) να του μάθει πως μπορεί να ζει
μαζί με τους άλλους, δηλαδή πώς να συμμετέχει και να συνεργάζεται μαζί τους και δ) να του
μάθει  πώς  να  υπάρχει,  μάθηση  που  προκύπτει  από  τις  τρεις  προηγούμενες».  Επειδή  οι
παραπάνω τέσσερις πτυχές (πυλώνες) της γνώσης έχουν μεταξύ τους πολλά κοινά σημεία,
αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο.

β. Κοινωνικές Πρακτικές

Ποια είναι η σχέση των διαφόρων κοινωνικών φορέων με τις υπάρχουσες ή απούσες
πρακτικές αξιολόγησης που αφορούν διάφορες πτυχές της εκπαίδευσης;

1.  Η  συρρίκνωση  της  αξιολόγησης  με  βάση  την  αξιολόγηση  της  επίδοσης  των
μαθητών και μάλιστα μέσω της βαθμολόγησης που θεωρείται αβασάνιστα ότι εγγυάται την
επιλογή  τους  για  τα  επόμενα  στάδια  της  σχολικής-πανεπιστημιακής  τους  φοίτησης  και  η
επέκταση του ίδιου βαθμολογικού συστήματος αξιολόγησης στην επιλογή και την εξέλιξη των
εκπαιδευτικών,  θεωρείται  ως  κάτι  το  αυτονόητο.  Οι  στόχοι  που  τίθενται  μέσα  από  τη
νομιμοποιητική λειτουργία των εξετάσεων βρίσκουν σύμφωνο μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
Η εναλλακτική πρόταση κατάργησης όλων των εξετάσεων ή κατάργησης του κλειστού αριθμού
στα Πανεπιστήμια δεν θεωρείται  αρκετά σοβαρή στο μέτρο που δεν συνοδεύεται από την
4 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:  Ο  Θησαυρός  που  κρύβει  μέσα  της.  UNESCO Έκθεση  της  Διεθνούς  Επιτροπής  για  την
Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό την προεδρία του JACQUES DELORS.
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ανίχνευση των απαραίτητων προϋποθέσεων και δεν αντιμετωπίζει τα πιθανά αποτελέσματα
(θετικά και αρνητικά) τέτοιων αλλαγών. 

Από  την  άλλη  μεριά,  η  καθιέρωση  των  προσλήψεων  στο  δημόσιο  με  γραπτό
διαγωνισμό από το ΑΣΕΠ, διαίρεσε τους εκπαιδευτικούς σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα, στους
νεότερους που βλέπουν το θεσμό ως τη μόνη ελπίδα για μια θέση στο δημόσιο και από την
άλλη  τους  παλαιότερους,  που  επί  σειρά  ετών  προσέφεραν  στην  δημόσια  και  ιδιωτική
εκπαίδευση,  περιμένοντας  καρτερικά  κάποτε  να  διοριστούν.  Ανάλογες  διχαστικές  τάσεις
επικρατούν και στην Κοινή Γνώμη ίσως και λόγω της ελλιπούς ή κακής πληροφόρησης. Και
όλα αυτά από την αδυναμία της Πολιτείας να πραγματοποιήσει έναν ορθολογικό μακροχρόνιο
προγραμματισμό που θα περιελάμβανε τον σωστό και έγκαιρο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού
συστήματος, προγραμματισμό των εισακτέων στις  καθηγητικές σχολές,  περιορισμό, αν όχι
κατάργηση,  του  θεσμού  των  αναπληρωτών  και  ωρομισθίων,  μείωση  του  αριθμού  των
μαθητών  ανά  τμήμα  και  εν  πάση  περιπτώσει  ή  όποια  αλλαγή  του  συστήματος  των
προσλήψεων να έχει σταδιακή εφαρμογή προνοώντας και για τους εκπαιδευτικούς που η τύχη
ή η ατυχία τους κατέταξε στο περιθώριο αυτού του συστήματος.

2.  Υπάρχει  έλλειψη  σχετικής  πληροφόρησης  αλλά  και  έλλειψη  σχετικών
παραστάσεων;

Οργάνωση, μέτρηση, πρόβλεψη, προγραμματισμός, αξιολόγηση, διορθωτική πορεία,
ως έννοιες συνδέονται εύκολα με τις τεχνοκρατικές αντιλήψεις, ύποπτα ή εχθρικά συμφέροντα.
Ως πρακτικές είναι περίπου άγνωστες ή πάντως σπάνιες. Αυτό βέβαια συμβαίνει σε όλους
τους χώρους και όχι μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης.

3.  Η  αξιολόγηση  και  μάλιστα  η  αυτό-αξιολόγηση  είναι  έννοια  και  πρακτική  που
συνδέεται στενά με την κοινωνική συμμετοχή και την κοινωνική δημιουργικότητα, αλλά και με
την αίσθηση κοινωνικής ευθύνης.

Στη χώρα μας οι όποιες προσπάθειες για κοινωνική συμμετοχή των τελευταίων ετών,
δεν φαίνονται να έχουν πετύχει. Και ένας λαός, ιστορικά δοκιμασμένος, είναι σε αναζήτηση
ερμηνευτικών σχημάτων που θα τον  βοηθήσουν να αποδώσει  κάπου την ευθύνη  για  ό,τι
υπέστη,  για  ό,τι  υφίσταται.  Φοβάμαι  ότι  συχνά,  ορθότατες  κοινωνιολογικές  αναλύσεις,
συμβάλλουν στο να παροπλίζεται ο ενεργός πολίτης. Μόνο ο «ειδικός» μπορεί να έχει γνώμη.
Ίσως  θα έπρεπε  να  «αξιολογήσουμε»,  εάν  αυτή  η  νέα γνώση  αξιοποιείται  στο  χώρο  της
εκπαίδευσης, για μια ενεργό παρέμβαση ή οδηγεί συχνά σε ένα είδος παραίτησης μπροστά
στην προσφερόμενη διαπίστωση ότι για όλα τα στραβά φταίει κάποιος άλλος.
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Κεφάλαιο Δεύτερο

ΘΕΩΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ5

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Κάτω  από  τον  τίτλο  θεωρίες  επαγγελματικής  ανάπτυξης  εντάσσονται  δύο  ομάδες
θεωριών: εκείνες που ασχολούνται πραγματικά με την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου
και εκείνες που ασχολούνται μόνο με την εκλογή επαγγέλματος και τους παράγοντες που την
επηρεάζουν.

Διάγραμμα 1: Τομείς της Προσωπικότητας

Μία  μορφή  ομαδοποίησης  των  θεωριών  αυτών  φαίνεται  στο  διάγραμμα  2  που
ακολουθεί:

5 Βλ. ΕΥΣΤ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» τ. Β’
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Διάγραμμα 2: Γενική Ταξινόμηση των Θεωριών Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Β. ΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

«Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των θεωριών είναι ότι αποδίδουν την επαγγελματική
ανάπτυξη  και  εκλογή  κυρίως  σε  παράγοντες  όχι  ψυχολογικούς  ή  ατομικούς,  αλλά  σε
παράγοντες εξωτερικούς προς το άτομο. Τρεις κατηγορίες τέτοιων παραγόντων αποτελούν τη
βάση για τη διαμόρφωση τριών αντίστοιχα θεωριών επαγγελματικής εκλογής: α) παράγοντες
τύχης, β) παράγοντες οικονομικοί και γ) παράγοντες κοινωνικοί-πολιτιστικοί».

1) Η Θεωρία της Τύχης

Το περιεχόμενο της θεωρίας αυτής μπορεί να συνοψιστεί σε δύο επίπεδα σκέψης. Στο
πρώτο επίπεδο, θεωρείται ότι ο άνθρωπος έχει περιορισμένες δυνατότητες να προσαρμόσει
το περιβάλλον του στις δικές του ανάγκες και επιθυμίες, δεν μπορεί να το ελέγξει, άρα αυτό
που του απομένει,  είναι  να  προσαρμοστεί  στο περιβάλλον του όσο πιο ανώδυνα γίνεται.
Εξωτερικές δυνάμεις  έχουν δραματικές επιδράσεις στις αποφάσεις του ατόμου, ενώ ο μόνος
ρόλος που απομένει στο άτομο να διαδραματίσει είναι παθητικός.

Στο  δεύτερο  επίπεδο σκέψης  θεωρείται  ότι  οι  παράγοντες  που  συντελούν  στην
εκλογή του επαγγέλματος είναι πάλι κυρίως τυχαίοι. Η «τύχη» οδηγεί το άτομο στην εκλογή
του επαγγέλματος, ή ακολουθεί ένα επάγγελμα γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει άλλο, ή
καταφεύγει σε μια απασχόληση γιατί δεν έβρισκε άλλη. Το άτομο δηλαδή «οδηγείται» σ’ ένα
περιβάλλον, δεν το επιλέγει. 

Κύριοι θεωρητικοί που προβάλλουν αυτές τις θέσεις είναι οι  Miller και  Form (1951),
Caplow (1954), καθώς και οι Katz και Martin (1963).
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2) Οικονομικές Θεωρίες

Οι θεωρίες αυτές θεωρούν ως βάση της επαγγελματικής εκλογής του ατόμου τους
οικονομικούς  παράγοντες.  Η  εκλογή  του  επαγγέλματος  οφείλεται  στο  καθαρό όφελος  που
προσδοκά το άτομο από κάποιο επάγγελμα. Αυτό το καθαρό όφελος είναι η διαφορά των
οικονομικών  μειονεκτημάτων  από  τα  πλεονεκτήματα  που  ενυπάρχουν  σ’  ένα  επάγγελμα,
θεωρούμενη πάντα από τη σκοπιά του ατόμου.

Αυτή  η  άποψη  στηρίζεται  στην  προϋπόθεση  της  ελευθερίας  στην  εκλογή
επαγγέλματος. Είναι φανερό ότι δύο παράγοντες είναι καθοριστικοί σ’ αυτό το σημείο 1) οι
πληροφορίες που έχει το άτομο για κάποιο επάγγελμα και 2) το κόστος εκπαίδευσης γι’ αυτό
το επάγγελμα. 

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι ή αποκλειστικοί εκπρόσωποι αυτών των Θεωριών. Οι
οικονομικές  θεωρίες  επαγγελματικής  ανάπτυξης  είναι  μάλλον  φυσικό  δημιούργημα  της
«κλασσικής  οικονομικής  θεωρίας»  και  των αντιδράσεων  προς αυτήν.  Μερικοί,  που  έχουν
διατυπώσει απόψεις σαν τις παραπάνω, είναι οι Thomas (1965), Clark (1931), Parnes (1956)
και Rottemberg (1956).

3) Κοινωνικές – Πολιτιστικές Θεωρίες

Σύμφωνα μ’ αυτές τις θεωρίες, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί παράγοντες, ούτε ο νόμος
προσφοράς και ζήτησης της αγοράς εργασίας που δημιουργούν τη διάθεση προτίμησης ενός
επαγγέλματος,  αλλά  συντελούν  σ’  αυτό  και  κοινωνικοί  και  ατομικοί  παράγοντες.  Ο
καθοριστικός  παράγοντας  στην  εκλογή  επαγγέλματος  είναι  οι  κοινωνικές  και  πολιτιστικές
επιδράσεις που δέχεται το άτομο.6

Αντιπροσωπευτικές  θεωρίες  αυτής  της  ομάδας  είναι:  η  θεωρία  του  Lipsett και  η
θεωρία του Roberts.

Γ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Οι ψυχολογικές θεωρίες,  συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο ίδιο το άτομο και
τονίζουν το ρόλο του στην προσπάθεια για εξέλιξη και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι
ψυχολογικές θεωρίες είναι πολλές, μπορούν όμως να διαιρεθούν σε πέντε ομάδες με βάση την
κύρια έμφαση και τη θεωρητική τους κατεύθυνση, έτσι ώστε οι θεωρίες που ανήκουν στην
κάθε ομάδα να έχουν μέχρι ένα βαθμό κοινές αρχές.

1) Η Θεωρία των Χαρακτηριστικών και Παραγόντων

Η  Θεωρία  αυτή,  όπως  διατυπώθηκε  από  τον  Parsons (1909),  στηρίζεται  στην
ψυχολογία των ατομικών διαφορών και την ανάλυση των επαγγελμάτων και δίνει ιδιαίτερη
έμφαση  στην  αντιστοιχία  των  χαρακτηριστικών  του  ατόμου  και  των  χαρακτηριστικών
προδιαγραφών του επαγγέλματος. Η Θεωρία του Parson, στηρίζεται σε τρεις συντελεστές:

1. Κάθε  άτομο  έχει  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  τα  οποία  είναι  δυνατόν  να
διαπιστωθούν  και  να  μετρηθούν.  Αυτά  είναι  οι  δεξιότητες,  τα  ενδιαφέροντα  και  η
προσωπικότητα.

2. Κάθε  περιβάλλον  έχει  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,  τα  οποία  μπορούν  να
εντοπισθούν, να αναλυθούν και να περιγραφούν.

3. «Ο κατάλληλος άνθρωπος στην  κατάλληλη  θέση» δηλαδή εάν  προσαρμοστούν οι
ανάγκες  και  οι  δυνατότητες  του  ατόμου  με  τις  προσδοκίες  και  τις  απαιτήσεις  ενός

6 Για περισσότερα βλ. Hotchkiss και Borow,  1990.

25



επαγγελματικού χώρου, το άτομο αισθάνεται ικανοποίηση προσωπική και επαγγελματική και
αποδίδει περισσότερο. 

Η  διαδικασία  που  προτείνεται  από  αυτή  τη  θεωρία,  προκειμένου  να  γίνει  ο
συνδυασμός των χαρακτηριστικών  του  ατόμου και  των προδιαγραφών του  επαγγέλματος,
περιέχει πέντε συνολικά στάδια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να παρακαμφθούν, και είναι τα
εξής:
α)  «ανάλυση»  τόσο του ατόμου όσο και του περιβάλλοντος με σκοπό τον εντοπισμό των
χαρακτηριστικών τους,
β) «συνθετική επεξεργασία των δεδομένων» που προηγουμένως συγκεντρώθηκαν ώστε να
μετατραπούν σε κατανοητές και αξιοποιήσιμες πληροφορίες,
γ)  «διάγνωση»,  ή  οριστικοποίηση  της  ανάλυσης  και  επεξεργασίας.  Σ’  αυτό  το  στάδιο
βγαίνουν  τα  συμπεράσματα  αναφορικά  με  τα  αμοιβαία  χαρακτηριστικά  ατόμου  –
επαγγέλματος,
δ)  «σχέδια  δράσης  και  εφαρμογή  τους»,  καταστρώνονται  τα  σχέδια  δράσης  για  το
«ταίριασμα» του ατόμου με το κατάλληλο επάγγελμα, και γίνεται η ανάλογη προσπάθεια να
τεθούν σε εφαρμογή,
ε)  «παρακολούθηση  της  προσπάθειας  εφαρμογής»,  δηλαδή  της  υλοποίησης  των
αποφάσεων ή και της εφαρμογής του σχεδίου που καταστρώθηκε.

Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα μετά το 1959, η θεωρία του Parsons δέχεται έντονη
κριτική  κυρίως  σε  δύο  σημεία.  Πρώτον,  δε  γίνεται  αποδεκτή  η  κατανομή  των ατόμων  σε
επαγγέλματα με βάση το δείκτη νοημοσύνης και δεύτερον, δε γίνεται αποδεκτή η άποψη ότι η
επαγγελματική εκλογή είναι υπόθεση μιας στιγμιαίας απόφασης. 

2) Οι Ψυχοδυναμικές Θεωρίες

Οι ψυχοδυναμικές θεωρίες, μια και έχουν ως αφετηρία την Ψυχολογία του Βάθους,
είναι  λογικό  να  στηρίζονται  στις  βασικές  ψυχαναλυτικές  θέσεις  σχετικά  με  το  ρόλο  της
εργασίας στην ψυχική υγεία του ατόμου.  Ο ίδιος ο  Freund, όπως και   ο  Adler αργότερα,
πίστευε ότι αποτελεί ένδειξη ψυχικής υγείας η διάθεση και ικανότητα του ατόμου (ν’ αγαπά
και)  να  εργάζεται  αποτελεσματικά.  Άξονας  αναφοράς  σ’  αυτές  τις  θεωρίες  είναι  πάντα  η
βασική  αρχή  της  ψυχανάλυσης,  ότι  κάθε  δημιουργική  εκδήλωση  ή  επαγγελματική
δραστηριότητα δεν είναι  παρά εκδήλωση «μετουσίωσης»  (μετασχηματισμού)  απωθημένων
επιθυμιών και ενστίκτων, των εσωτερικών παρορμήσεων γενικά,  σε κοινωνικά παραδεκτές
μορφές συμπεριφοράς. 

Πέρα  όμως  από  το  μηχανισμό  της  μετουσίωσης,  καθοριστικό  ρόλο  στις
ψυχαναλυτικές απόψεις περί επιλογής επαγγέλματος παίζουν 1) οι αρχές της ευχαρίστησης-
ικανοποίησης και της πραγματικότητας και 2) ο μηχανισμός της ταύτισης.

Οι πιο γνωστές θεωρίες από το χώρο αυτό είναι των Bordin κ.ά (1963) και του Segal
(1961).

Σύμφωνα  μ’  αυτές  τις  θεωρίες,  τα  πρώτα  έξη  χρόνια  της  ζωής  του  ατόμου  είναι
αποφασιστικά στο σχηματισμό των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητας και τη
διαμόρφωση  των  αναγκών,  οι  οποίες  αργότερα  θα  μετασχηματιστούν  σε  επαγγελματική
συμπεριφορά – εκλογή επαγγέλματος. Οι  Bordin κ.ά.7 δίνουν έναν κατάλογο δέκα μορφών
συμπεριφοράς,  στις  οποίες  κατά τη  γνώμη τους εκδηλώνεται  η ανάγκη  ικανοποίησης των
ενστίκτων και κατάλογο με ψυχολογικές λειτουργίες που σχετίζονται με την έκφραση καθεμιάς
από τις 10 μορφές συμπεριφοράς, καθώς και κατάλογο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που
αντιστοιχούν στις μορφές συμπεριφοράς.

7 Βλ. Bordin κ.ά., 1984.
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Η  Ψυχαναλυτική  θεωρία  έχει  ένα  σοβαρό  μειονέκτημα:  περιορίζεται  σε  άτομα  τα
οποία αποκτούν ικανοποίηση από την εργασία, γιατί τη θεωρούν όχι απλά σαν βιοποριστικό
μέσο, αλλά σαν εκδήλωση προσωπικών τάσεων.

3) Θεωρίες Αναγκών

Δίνουν έμφαση στη σχέση της ικανοποίησης ατομικών αναγκών και επαγγελματικής
εκλογής. Αντιπροσωπευτικές είναι οι θεωρίες της Anne Roe (1956 και 1972) και του Hoppock
(1976).

α. Η Θεωρία του Hoppock

Ο  Hoppock (1976),  στην  προσπάθειά  του  να  ερμηνεύσει  την  επαγγελματική
συμπεριφορά του ατόμου, διατύπωσε μια σειρά (10) τοποθετήσεων που αποτελούν και τον
άξονα της θεωρίας του. 

Οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές είναι:
1. Τα άτομα επιλέγουν επαγγέλματα που ικανοποιούν τις ανάγκες τους.
2. Η επαγγελματική ανάπτυξη προχωρεί και η επαγγελματική επιλογή βελτιώνεται καθώς

γινόμαστε  πιο  ικανοί  να  προβλέπουμε  πόσο  καλά  ένα  πιθανό  επάγγελμα  θα
ικανοποιήσει τις ανάγκες μας.

3. Οι πληροφορίες για τον εαυτό μας (εαυτογνωσία) και τα επαγγέλματα, επηρεάζουν
την επαγγελματική μας επιλογή.

4. Η επαγγελματική ικανοποίηση εξαρτάται από το βαθμό στον οποίο η επαγγελματική
μας επιλογή καλύπτει τις ανάγκες που θέλουμε να καλύψει.

5. Η Επαγγελματική μας επιλογή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει,  αν πεισθούμε
πως η αλλαγή θα οδηγήσει σε καλύτερη ικανοποίηση των αναγκών μας.

4) Θεωρίες Εαυτοαντίληψης 

Κεντρικό θέμα σ’ αυτές τις θεωρίες είναι η αντίληψη που το άτομο έχει σχηματίσει για
τον εαυτό του (εαυτοαντίληψη) επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική ανάπτυξή του και κατόπιν
την  εκλογή,  δεδομένου  ότι  το  άτομο  επιλέγει  το  επάγγελμα  το  οποίο  προσεγγίζει  στην
εαυτοαντίληψη αυτή.

Η Θεωρία  Super (1963), η οποία αποτελεί εξελικτική θεωρία που βασίζεται σε τρεις
ψυχολογικές διαστάσεις: τη Διαφορική Ψυχολογία, την Εξελικτική Ψυχολογία και τη Θεωρία
της Εαυτοαντίληψης.

α. Η Θεωρία του Super 

Μέσα στη  θεωρία  του για  την επαγγελματική  ανάπτυξη  ο  Super έχει  στοιχεία  και
άλλων θεωριών, όπως τα εξελικτικά στάδια (περιόδους ζωής) της Charlotte Buchler, τη θεωρία
του  Bordin για την εαυτοαντίληψη και των κοινωνιολόγων  Miller και  Form για τα πρότυπα
σταδιοδρομίας. 

Η θεωρία του  Super διατυπώθηκε αρχικά με 10 προτάσεις (αρχές)  το 1953 και το
1957 μαζί με τον Bachrach, ο Super διατύπωσε άλλες 2 προτάσεις. Μια μικρότερη επέμβαση
(αλλαγή) υπέστη η θεωρία το 1984.
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Οι 12 αρχές της θεωρίας του Super περιληπτικά είναι:
1. Ο κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, ως προς την προσωπικότητα, τις κλίσεις, τις

ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του.
2. Με βάση την παραπάνω πρόταση, οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι για συγκεκριμένα

επαγγέλματα.
3. Κάθε  επάγγελμα  απαιτεί  συγκεκριμένες  ικανότητες,  αλλά  υπάρχει  ωστόσο  και

ποικιλία ατόμων και ποικιλία επαγγελμάτων που να αντιστοιχίζονται.
4. Η επαγγελματική  επιλογή  είναι  μια  συνεχής  διαδικασία,  γιατί  με  το  πέρασμα του

χρόνου, αλλάζουν τα δεδομένα και τα ενδιαφέροντα του ατόμου και η εαυτοαντίληψη γίνεται
πιο σταθερή.

5. Η διαδικασία της 4ης αρχής συνοψίζεται στα εξής 5 στάδια: α) της ανάπτυξης, β) της
διερεύνησης, γ) του κατασταλάγματος, δ) της συντήρησης και ε) της παρακμής.

6. Η επαγγελματική ζωή του ανθρώπου καθορίζεται από τους εξής παράγοντες: α) το
κοινωνικοοικονομικό  επίπεδο  των  γονέων,  β)  τις  νοητικές  ικανότητες  του  ατόμου,  γ)  την
προσωπικότητα και δ) τις ευκαιρίες στις οποίες εκτίθεται.

7. Το  άτομο  για  να  εξελιχθεί  σωστά  πρέπει  να  καθοδηγηθεί  με  τη  διευκόλυνση  της
διαδικασίας  ωρίμανσης  των  ενδιαφερόντων  και  ικανοτήτων  και  με  τον  έλεγχο  της
πραγματικότητας και της ανάπτυξης της εαυτοαντίληψης.

8. Η  επαγγελματική  ανάπτυξη  δεν  είναι  τίποτε  ‘άλλο  από  την  ανάπτυξη  της
εαυτοαντίληψης,  η  οποία  συντελείται  με  την  αλληλενέργεια  των  εξής  παραγόντων:  α)
κληρονομικότητα, β) ευκαιρία ανάληψης ρόλων, γ) την κριτική των ανωτέρω και ομοίων τους
ως προς τα αποτελέσματα ανάληψης ρόλων.

9. Η διαδικασία του συμβιβασμού εαυτοεικόνας και πραγματικότητας, κοινωνικών και
ατομικών  παραγόντων,  είναι  ανάληψη  ρόλων  (role playing)  είτε  φανταστικών  είτε
πραγματικών.

10. Η επαγγελματική  ικανοποίηση και  οι  ικανοποιήσεις  της  ζωής,  εξαρτώνται  από τις
διεξόδους που δίνει το άτομο στα ενδιαφέροντά του και τις αναζητήσεις του.

11. Η ικανοποίηση που ο καθένας εξασφαλίζει από την εργασία του, είναι ανάλογη με την
έκταση πραγμάτωσης της εαυτοαντίληψής του και

12. Το επάγγελμα βοηθά στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου.
Η θεωρία του Super, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της εαυτοαντίληψης. Ο κάθε

άνθρωπος,  ταιριάζει  με  βάση  τα  ατομικά  του  χαρακτηριστικά  τα  χαρακτηριστικά  που
απαιτούνται από τα επαγγέλματα και αποκτά την αναγκαία εκπαίδευση γι’ αυτά που επιλέγει.
Ο  Super πιστεύει ότι  οι  άνθρωποι δεν έχουν μόνο μία εαυτοαντίληψη, αλλά συστοιχίες –
σύνολα  αντιλήψεων.  Διακρίνει  τις  διαστάσεις  της  εαυτοαντίληψης  που  αναφέρονται  στην
προσωπικότητα του  ατόμου και  τις  μεταδιαστάσεις  της  που είναι  η  σαφήνεια,  η  δομή,  η
σταθερότητα και η εαυτοεκτίμηση

5) Η Τυπολογική Θεωρία του Holland

Αυτή  είναι  θεωρία  προσωπικότητας  και  διατυπώθηκε  από  τον  Holland (τελευταία
μορφή της η του 1985).

Ο Holland για τη διατύπωση της θεωρίας του στηρίχθηκε σε έξι βασικές αρχές:
1. Η εκλογή του επαγγέλματος είναι έκφραση της προσωπικότητας.
2. Τα test ενδιαφερόντων είναι στην ουσία test προσωπικότητας.
3. Τα  επαγγελματικά  στερεότυπα  προσφέρονται  για  αξιόπιστες  ψυχολογικές  και

κοινωνικές ερμηνείες.
4. Τα μέλη ενός επαγγέλματος έχουν όμοιες προσωπικότητες και παρόμοια προσωπική

εξέλιξη.
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5. Εφόσον  οι  άνθρωποι  σ’  ένα  επαγγελματικό  περιβάλλον  έχουν  όμοιες
προσωπικότητες, είναι επόμενο να αντιδρούν σε πολλές καταστάσεις και προβλήματα
κατά παρόμοιο τρόπο.

6. Η επαγγελματική ικανοποίηση, σταθερότητα και επιτυχία εξαρτώνται από το βαθμό
αρμονικότητας μεταξύ της προσωπικότητας του ατόμου και του επαγγελματικού του
περιβάλλοντος.
Στηρίχθηκε επίσης σε τέσσερις υποθέσεις, που αποτελούν και το κέντρο της θεωρίας

του, οι οποίες είναι:
1).  Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  μπορούν να  καταταγούν  σε  έναν  από τους  παρακάτω έξι
τύπους προσωπικότητας:

α) ρεαλιστικός (R)
β) διανοητικός ( I )
γ) καλλιτεχνικός (A)
δ) κοινωνικός (S)
ε) επιχειρηματικός (E)
στ)συμβατικός (C)

2). Υπάρχουν αντίστοιχα έξι κατηγορίες περιβάλλοντος που σε κάθε ένα εξ αυτών αντιστοιχεί
και ένας τύπος προσωπικότητας.
3) Οι άνθρωποι προτιμούν τα περιβάλλοντα εκείνα, τα οποία διευκολύνουν την έκφραση της
προσωπικότητάς  τους,  την  δραστηριοποίηση  των  ικανοτήτων  τους  ή  την  έκφραση  και
πραγμάτωση των αξιών τους.
4)  Η  τελική  συμπεριφορά  ενός  ατόμου  καθορίζεται  από  την  αλληλοεπίδραση  των
χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του και των χαρακτηριστικών του περιβάλλοντος.

Εκτός από τα ανωτέρω, ο Holland εισάγει στην θεωρία του μερικές συμπληρωματικές
έννοιες, λόγω του ότι η συμπεριφορά καθορίζεται από την αλληλεπίδραση προσωπικότητας
και περιβάλλοντος. Αυτές είναι:
Συνέπεια: είναι ο βαθμός συγγένειας μεταξύ τύπων και περιβαλλόντων.
Διαφοροποίηση: είναι ο βαθμός που ένα περιβάλλον ή άτομο είναι με σαφήνεια καθορισμένο
(απόλυτη καθαρότητα ως προς τα χαρακτηριστικά).
Ταυτότητα: είναι  ο  βαθμός  καθαρότητας  και  σταθερότητας  ως  προς  τους  σκοπούς,  τα
ενδιαφέροντα και τα ταλέντα που έχει το κάθε άτομο ή ως προς τους στόχους, τα καθήκοντα
και τις αμοιβές του κάθε περιβάλλοντος.
Σύμπτωση: είναι η απαίτηση του κάθε διαφορετικού τύπου προσωπικότητας για διαφορετικό
περιβάλλον π.χ ο επιχειρηματικός το επιχειρηματικό κ.ο.κ.
Λογισμός: ο οποίος αναφέρεται στην εξαγωνική διάταξη των τύπων προσωπικότητας και των
περιβαλλόντων.

Ο  Holland κάνει και μια ακόμη σημαντική διάκριση όσον αφορά τις επαγγελματικές
επιλογές ανάμεσα στο:
Πεδίο: το οποίο αναφέρεται στις δραστηριότητες που συνδέονται με το επάγγελμα και το 
Επίπεδο  επαγγελμάτων: το  οποίο  αναφέρεται  στην  κοινωνική  ιεράρχηση  των
επαγγελμάτων.

Στο  διάγραμμα  3  που  ακολουθεί,  φαίνεται  η  εξαγωνική  διάταξη  των  τύπων
προσωπικότητας και περιβαλλόντων κατά τον Holland. 
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Διάγραμμα 3: Το Εξάγωνο με τους τύπους του Holland

(Holland, 1985)
(Οι αριθμοί δείχνουν το βαθμό συνάφειας μεταξύ των τύπων)

6)  Εξελικτικές Θεωρίες

Οι εξελικτικές θεωρίες υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου
είναι διαδικασία ανάπτυξης και θεωρούν την επαγγελματική εκλογή ως φυσικό αποτέλεσμα
αυτής της ανάπτυξης. Η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια συνεχής, διαμήκης, μακρόχρονη
διαδικασία,  που  αρχίζει  στην  πρώιμη  παιδική  ηλικία  και  συμπληρώνεται  μετά  την
επαγγελματική αποκατάσταση, σταθεροποίηση και προσαρμογή του ατόμου.

Οι θεωρίες αυτές στηρίζονται στην Εξελικτική Ψυχολογία. Μερικές, οι πιο γνωστές απ’
αυτές, είναι του Gingberg, του Super8, των Tiedeman και O’ Hara της Gottfredson κ.ά. 

7) Θεωρίες Μάθησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Στις  θεωρίες  αυτές  η  κεντρική  θέση  είναι  ότι  η  επαγγελματική  συμπεριφορά,  είτε
θεωρηθεί ανάπτυξη είτε εκλογή, είναι στην ουσία της μια διαδικασία μάθησης. Οι πιο γνωστές
Θεωρίες Μάθησης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης είναι του O’ Hara, του Miller, του Krumboltz
και η κοινωνικογνωστική θεωρία του Bandura.

8 Βλ. και Θεωρίες εαυτοαντίληψης στην παρούσα εργασία.
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α. Η Θεωρία Κοινωνικής Μάθησης του Krumboltz

Κατά τον  Krumboltz (1976),  η επαγγελματική ανάπτυξη και  εκλογή είναι  μια σειρά
αλληλοεξαρτώμενων αποφάσεων – επιλογών, διαδικασία που αρχίζει από την παιδική ηλικία
και δεν τελειώνει παρά με την έλευση της γεροντικής ηλικίας.

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων
από το άτομο, σχετικά με τη σταδιοδρομία είναι:

α. Οι Γενετικές καταβολές
β. Οι Περιβαλλοντικές συνθήκες
γ. Οι Δεξιότητες απόκτησης έργου και
δ. Οι Παρελθούσες μαθησιακές εμπειρίες οι οποίες διακρίνονται σε:

Λειτουργικές μαθησιακές εμπειρίες όπως είναι:
 τα προηγούμενα,
 η συμπεριφορική απόκριση και 
 οι συνέπειες. 

Ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των παραπάνω, προκύπτουν οι
Συνειρμικές μαθησιακές εμπειρίες όπως είναι:

 Εαυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις σχετικά με την επάρκεια ως προς το έργο,
 Εαυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις σχετικά με τα ενδιαφέροντα,
 Εαυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις σχετικά με τις προσωπικές αξίες,
 Συναισθηματικογνωστικές προδιαθέσεις και
 Αποφάσεις.

Οι προτιμήσεις των ατόμων είναι κυρίως αποτέλεσμα μάθησης και πιο συγκεκριμένα
αυτής που προτείνεται από τη θεωρία της κοινωνικής μάθησης (μίμηση προτύπων, επαγωγική
ενίσχυση κτλ.).

Για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  Συμβουλευτικής  με  βάση  τη  θεωρία  της
κοινωνικής  μάθησης,  οι  δημιουργοί  της  θεωρίας,  (Mitchell και  Krumboltz,  1984),  δίνουν
ορισμένες οδηγίες προς τον ειδικό που θα ασχοληθεί με την επαγγελματική Συμβουλευτική
(Σύμβουλο),  που  στην  περίπτωση  της  Αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών  είναι  ο  «Σχολικός
Σύμβουλος». 
1. Κατ’ αρχήν εντοπίζονται τα προβλήματα (από τον Σύμβουλο), που μπορεί να προκύψουν αν
οι εαυτοπαρατηρητικές γενικεύσεις,  ή οι γενικεύσεις όσον αφορά τον κόσμο συνολικά, δεν
είναι ακριβείς. 
2. Αφού βρεθεί το περιεχόμενο και η διαδικασία με την οποία δημιουργήθηκαν οι πεποιθήσεις
και οι γενικεύσεις του ατόμου, (στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, πως δημιουργήθηκαν οι
όποιες αντιλήψεις υπάρχουν για την αξιολόγηση τους αξιολογητές και το Αξιολογικό σύστημα
γενικότερα), αυτό που πρέπει στη συνέχεια να κάνει ο (Σχολικός) Σύμβουλος είναι να βρει αν
οι  πεποιθήσεις  αυτές  είναι  πραγματικά  βασικές  ,  όσον  αφορά  στο  πρόβλημα  που
αντιμετωπίζει. 

β. Η Κοινωνικογνωστική Θεωρία του Bandura

Οι  Βασικές  φιλοσοφικές  και  θεωρητικές  τάσεις της  συγκεκριμένης  θεωρίας,
στρέφονται προς;

 Τα Έμφυτα χαρακτηριστικά του ατόμου,
 Τις γνωστικές ικανότητες που έχει,
 Την αντίληψη που έχει το άτομο για την ανθρώπινη ύπαρξη,
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 Την  Αλληλεπιδραστική ύπαρξη  (συμπεριφοράς,  γνωστικών  προσωπικών
συντελεστών και περιβαλλοντικών επιδράσεων),

 Την Επίτευξη της μάθησης: α) μέσω παρατήρησης, β) μέσω ενεργοποίησης,
 Την Πρόγνωση, 
 Η Ρύθμιση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται με:
α) εξωτερική παρώθηση (εξωτερικά κίνητρα)
β) αυτορρύθμιση κατόπιν:
1. ετεροπαρατήρησης
2. προσωπικής κρίσης και
3. αυτοαντίδρασης.
 Η Αυτεπάρκεια (η κρίση του κάθε ατόμου ως προς την ικανότητά του να επιτύχει ένα

συγκεκριμένο επίπεδο συμπεριφοράς) προκύπτει από:
1. την εμπειρία από την προσωπική δραστηριοποίηση,
2. την επαγωγική εμπειρία,
3. την προφορική πειθώ,
4. την ψυχοσυναισθηματική και φυσιολογική κατάσταση.
 Η ατομική ρύθμιση της συμπεριφοράς επιτυγχάνεται μέσω δύο πηγών παρώθησης:
α) την πρόγνωση και 
β) την στοχοθεσία.

8) Θεωρίες Λήψης Αποφάσεων

Υπάρχουν  διάφορες  θεωρητικές  και  εμπειρικές  προσεγγίσεις  του  θέματος  «Λήψη
Αποφάσεων».  Στους  Isaacson και  Brown (1993),  γίνονται  αναφορές  σε  πηγές,  οι  οποίες
διακρίνουν τα διάφορα μοντέλα σε 1) περιγραφικά (πως συνήθως παίρνονται οι αποφάσεις)
και 2) κανονιστικά (πως πρέπει να παίρνονται οι αποφάσεις).9

Αντιπροσωπευτικές  θεωρίες  λήψης  αποφάσεων  είναι  των  Hilton,  Gelatt,  Kaldor &
Zytowski και Vroom.

Δ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ

Αν και ο περιορισμός των μεταβλητών είναι κάτι που ενδείκνυται σε μια καλή θεωρία,
υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι είναι πολλές οι κατηγορίες παραγόντων που επηρεάζουν τη
λήψη  επαγγελματικών  αποφάσεων,  είτε  άμεσα  είτε  έμμεσα,  είτε  μεμονωμένα  είτε  με  την
αλληλεπίδρασή  τους.  Αυτό  δημιούργησε  την  τάση  παρουσίασης  γενικών  θεωρητικών
σχημάτων,  σχετικά  με  την  επαγγελματική  συμπεριφορά του  ατόμου.  Μερικά  από αυτά τα
γενικά θεωρητικά σχήματα είναι η θεωρία των Blau κ.ά., η θεωρία των Super και Bachrach, η
θεωρία του Bill Law, η θεωρία των Ζωντανών Συστημάτων (Ford και Ford 1987) και η θεωρία
της Αντιστοίχισης (Lofquist και Dawis, 1991).

9 Βλ. ενδεικτικά O’ Hara 1968, Gelatt 1962, 1972 και 1973, Κάντας 1985, Hilton 1962 κτλ.

32



Ε. ΕΚΛΕΚΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(Ε.Δ.Ε.Θ.Ε.Α)10

1) Βασικές Θέσεις

1.  Η  επαγγελματική  ανάπτυξη  του  ατόμου  είναι  η  ανάπτυξή  του,  στο  πλαίσιο  του
επαγγελματικού τομέα της προσωπικότητας του. (Διάγραμμα 1) Ορίζεται δε ως η «συνεχής
δυναμική εξελικτική πορεία κατά την οποία διαμορφώνεται και συνεχώς αναδιαμορφώνεται η
επαγγελματική συμπεριφορά του ατόμου».(Διάγραμμα 4) Η πορεία αυτή διαρκεί όσο και η
ζωή του ατόμου.

Διάγραμμα 4: Υποθετική Έκταση της Επαγγελματικής Ανάπτυξης

2.  Η  περίοδος  β  καλύπτει  το  διάστημα  που το  άτομο  ασκεί  συγκεκριμένο  επάγγελμα.  .Η
διάρκεια των 3 περιόδων (α,β,γ) εξαρτάται από την προσωπική πορεία του κάθε ατόμου. Η
εξέλιξη μέσα στο επάγγελμα ή στα επαγγέλματα, είναι η επαγγελματική εξέλιξη του ατόμου και
ένα μέρος της επαγγελματικής του ανάπτυξης.
3. Η εφαρμογή της συμβουλευτικής στον εκπαιδευτικό χώρο μπορεί και απαιτείται να γίνεται
με δυναμική βάση. Αντίθετα, κάποτε και κυρίως σε άλλους χώρους μπορεί να έχει στατική
χροιά.
4.  Κάτω  από  ιδανικές  συνθήκες,  η  επιλογή  της  απασχόλησης  είναι  έκφραση  της
προσωπικότητας του ατόμου (εξωτερίκευση του επαγγελματικού εγώ του).
5. Το «επαγγελματικό εγώ του ατόμου αντανακλά την εκλογή εκείνη που εκπροσωπεί» αυτό
που  το  άτομο  θα  ήθελε  να  είναι  και  αυτό  που  η  κοινωνία  του  επιτρέπει  να  είναι
(συμβιβασμός).
6. Ένας επαγγελματικός ρόλος μπορεί κάλλιστα να αντιπροσωπεύει περισσότερο αντιδράσεις
αποφυγής και λιγότερο αντιδράσεις προσέγγισης (τρόπος ζωής).

10 Βλ. Δημητρόπουλος Ε. «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ» τ. Β’., 2000.
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7.  Η  σπουδαιότητα του  επαγγελματικού  ρόλου του ατόμου ποικίλλει  από ασήμαντη  μέχρι
κεντρική (ιδιότητες)
8.  Η  επαγγελματική  εκλογή  στηρίζεται  συνήθως  σ’  ένα  ελλιπές  σύστημα  πληροφόρησης
(ανεπαρκείς πληροφορίες).
9. Οι κοινωνικοί παράγοντες ποικίλλουν (σ’ ότι αφορά τον καθορισμό του «επαγγελματικού
εγώ»  του  ατόμου),  σε  σπουδαιότητα  από  ασήμαντοι  σε  ουσιαστικούς  και  σε  χροιά  από
τυχαίοι σε οργανωμένους και συστηματικούς.
10. Η σταθερότητα μιας αρχικής επαγγελματικής εκλογής, ποικίλλει ανάλογα με το βαθμό της
ψυχολογικής αφοσίωσης του ατόμου σ’ αυτή την εκλογή. (συμπλήρωση πληροφοριών για το
επάγγελμα).
11.  Καθώς  συμπληρώνονται  οι  ατομικές  πληροφορίες,  βαθμιαία  επέρχονται  αλλαγές  στις
επιλογές  των  ψυχολογικά  αφοσιωμένων,  αλλά  πάντα  μέσα  στα  πλαίσια  του  ίδιου
επαγγελματικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, οι αλλαγές για τους μη αφοσιωμένους, μπορεί να
οδηγούν  σε  αποχώρηση  από  το  συγκεκριμένο  περιβάλλον.  (προσαρμοστικότητα  –
προσδοκίες).
12.  Το  επαγγελματικό  εγώ,  η  εαυτοαντίληψη και  το  περιβάλλον  βρίσκονται  σε  μια  σχέση
αλληλοεξαρτώμενης συνύπαρξης για τα αφοσιωμένα άτομα (διαφοροποίηση συμπεριφοράς).
Στις περιπτώσεις των μη αφοσιωμένων, αναπτύσσονται σοβαρές εστίες αλλοτρίωσης.
13. Κατάλληλη μπορεί να είναι ολόκληρη περιοχή επαγγελμάτων για το άτομο και όχι μόνο ένα
υποχρεωτικά.
14.  Κάθε  προσπάθεια  για  επαγγελματική  πρόγνωση  δεν  μπορεί  να  επιτύχει  ακριβείς
προβλέψεις. (ριζική διαφοροποίηση ατόμων).
15. Η υπόθεση ότι όλα τα άτομα βρίσκουν οπωσδήποτε εσωτερική ικανοποίηση στην εργασία
τους, είναι λανθασμένη.
16. Οι γενικεύσεις των σταθμισμένων τεστ, είναι παρακινδυνευμένες και επιβλαβείς.
17.  Τα  ¨προκύπτοντα¨  επαγγελματικά  ενδιαφέροντα  δεν  είναι  περισσότερο  αξιόπιστα  και
ακριβή από τα εκφραζόμενα (και το αντίθετο).
18. Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας είναι ενιαία διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται ολόκληρη
η προσωπικότητα.
19.  Η  επίτευξη  της  επαγγελματικής  ωριμότητας  του  ατόμου,  είναι  σημαντικός  σκοπός  της
Συμβουλευτικής. (επιτυχής επαγγελματική ανάπτυξη οδηγεί σε ωρίμανση).
20. Στην πορεία της επαγγελματικής ανάπτυξης και ωρίμανσής του το άτομο είναι δυνατόν να
διευκολυνθεί και να υποστηριχθεί μέσω οργανωμένων διαδικασιών Αγωγής Σταδιοδρομίας.
(Ανάγκη και δικαίωμα του ατόμου και υποχρέωση του κοινωνικού συνόλου Δημητρόπουλος
1999).

2) Κύρια Σημεία

Ο  Δημητρόπουλος (1992)  πιστεύει  ότι:  (α)  όλες  οι  θεωρίες  περιέχουν  αξιόλογα
στοιχεία, τα οποία είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε μια πιο ρεαλιστική και θεωρητικά
παραδεκτή  σύνθεση  που  να  δίνει  και  να  ερμηνεύει  πληρέστερα  την  επαγγελματική
συμπεριφορά του ατόμου.
(β)  στην  ελευθερία  του  ατόμου να  επιλέγει  ανάμεσα σε  εναλλακτικές  λύσεις.  Ταυτόχρονα
περιοριστικά δρουν κοινωνικοί, οικονομικοί και πολιτιστικοί παράγοντες (1980).
(γ)  Η  Επαγγελματική  ανάπτυξη,  επιλογή  και  συμπεριφορά  του  ατόμου  είναι  μέρος  μιας
εξελικτικής  διαδικασίας  που  συντελείται  μέσα  σε  πλαίσια  που  διαμορφώνονται  από  ένα
σύνολο παραγόντων.
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3) Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου

Η Επαγγελματική ανάπτυξη του ατόμου καθορίζεται από:
1. Ένα συνδυασμό παραγόντων
2. Από την αλληλεπίδραση περιοριστικών η ενθαρρυντικών συνδυασμών
3. Τίποτα δεν πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα ως προς την επίδρασή του (παράγοντα

και κατάστασης), στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιλογή.
Οι παράγοντες αυτοί ταξινομούνται σε 2 κύριες κατηγορίες, τους ατομικούς και τους

εξωατομικούς.

α. Ατομικοί Παράγοντες

Ατομικοί  ονομάζονται  οι  παράγοντες  που ενυπάρχουν  στο  ίδιο  το  άτομο και  τους
διακρίνουμε σε κληρονομικούς, βιολογικούς και επίκτητους.
1.  Βιολογικοί  και  κληρονομικοί  παράγοντες,  θεωρούνται  οι  παράγοντες  που
διαμορφώθηκαν είτε με νόμους βιολογικούς είτε με νόμους κληρονομικότητας και οι οποίοι
επηρεάζονται από το άτομο και το περιβάλλον του. Για παράδειγμα η νοητική ανάπτυξη, οι
έμφυτες ικανότητες, η σωματική διαμόρφωση κτλ.
2.  Επίκτητοι  προσωπικοί  παράγοντες είναι  εκείνοι  που  αποτελούν  μόνιμα  ή  εξελίξιμα
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του περιβάλλοντος
και  των  κληρονομικών  καταβολών  (σε  αλληλεπίδραση),  π.χ  οικογένεια,  εκπαίδευση  –
δεξιότητες, ικανότητες, αξίες, ενδιαφέροντα κτλ.

Ειδικότερα τα ενδιαφέροντα παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιλογή επαγγελματικής
κατεύθυνσης και αναλύονται στην θεωρία του Super.

β. Εξωατομικοί Παράγοντες

Εξωατομικοί  είναι  οι  παράγοντες  που  είναι  εξωγενείς  προς  το  άτομο  και  το
επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα. Αυτοί είναι:
1.  Οικογένεια:  σ’  αυτήν διαμορφώνονται  τα βασικά χαρακτηριστικά  της προσωπικότητας.
Επενεργεί  στο  άτομο  και  τις  επαγγελματικές  του  επιλογές  συνειδητά  και  μη  συνειδητά.
Συνειδητά  επενεργούν  οι  γονείς  οι  οποίοι  επηρεάζουν  μέσω  των  προσδοκιών  τους,  των
κατευθύνσεων και των αρχών τους. Μη συνειδητά επηρεάζουν με το πολιτιστικό τους επίπεδο,
το είδος των σπουδών, το επίπεδο μόρφωσης, το επάγγελμά τους κτλ.
2.  Το σχολείο είναι  ο  φορέας που έχει  την σημαντικότερη συνεχή επαφή με  το  παιδί.  Η
επίδρασή του είναι αποφασιστική για την εξέλιξη του ατόμου, μέσω της διδασκόμενης ύλης,
των αξιών, των προτύπων, των εξωσχολικών δραστηριοτήτων κτλ. Το σχολείο είναι ο φορέας
που  πρέπει  να  στραφεί  το  ενδιαφέρον  των  αρμοδίων  σ’  ότι  αφορά  την  επαγγελματική
ανάπτυξη του ατόμου, καθώς επίσης και η μορφή της μέριμνας της πολιτείας.
3. Η κοινωνία, δηλαδή το ευρύτερο περιβάλλον, έμψυχο ή μη, μέσα στο οποίο κινούνται όλοι
οι  υπόλοιποι  φορείς  που  επηρεάζουν  το  άτομο  στην  ανάπτυξή  του.  Αυτό  καθορίζει  την
φιλοσοφία και την πολιτική της οικογένειας και του σχολείου. Το οικονομικό σύστημα είναι
ίσως ο ισχυρότερος κοινωνικός παράγοντας, διότι δημιουργεί δεσμευτικές καταστάσεις και
απαιτήσεις ενάντια στις αποφάσεις των ατόμων.
Η πολιτιστική  προσπάθεια  που γίνεται  στο  περιβάλλον,  επηρεάζει  την  συμπεριφορά των
ατόμων διότι μπορεί να κάνει ισοδύναμα άτομα και κοινωνίες ανεξάρτητα από την οικονομική
τους κατάσταση.
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4. Το πνεύμα της εποχής. Κάθε χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από κάποιο ειδικό κλίμα,
που  καθορίζεται  από  τις  προδιαθέσεις  του  κοινωνικού  συνόλου  (συμπεριφορές  και
εκδηλώσεις).
5.  Οι τυχαίες  καταστάσεις παίζουν το  ρόλο  τους,  ειδικά  όταν  η  κατάσταση στην  αγορά
εργασίας παρουσιάζει ρευστότητα και κυρίως στη φάση αναζήτησης εργασίας.

4) Αξιολόγηση της Θεωρίας (ΕΔΕΘΕΑ)

Με διάφορες εκτιμήσεις οι οποίες στηρίζονται κυρίως (1) στις ανατροφοδοτήσεις από
τις συζητήσεις – παρουσιάσεις της θεωρίας και (2) στις ενδείξεις εφαρμογών της στη μέχρι
τώρα πραγματικότητα ειδικά στη χώρα μας,  θα μπορούσαν να αναφερθούν ως θετικά και
αρνητικά στοιχεία της θεωρίας τα εξής:

Ως Θετικά στοιχεία της θεωρίας διάφορες όψεις της όπως;
1. Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση.
2. Είναι εξελικτική – δυναμική ως προς τη χροιά της.
3. Είναι εκλεκτική.
4. Είναι διαμορφωμένη στη βάση της δικής μας πραγματικότητας.
5. Είναι θεωρία ευρείας περιεκτικότητας.
6. Είναι κυρίως διδασκαλοκεντρική.
7. Είναι ολιστική.
8. Είναι οργανικό μέρος μιας ευρύτερης θεωρίας Συμβουλευτικής.
9. Διέπεται σε μεγάλο βαθμό από την αρχή της οικονομίας και
10. Είναι θεωρία εφαρμόσιμη στην πράξη.

Ως Αρνητικά στοιχεία θα μπορούσαν να καταχωριστούν:
1. Η πρόταση συνολικά δε διατυπώθηκε ως συμπέρασμα ευρημάτων μιας συστηματικής

εμπειρικής έρευνας του εισηγητή της και
2. Υπάρχουν όψεις της θεωρίας οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί με την ίδια λεπτομέρεια

όπως άλλες.

ΣΤ. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η  Έννοια  της  «Επαγγελματικής  Ωριμότητας»  προκαλεί  κάποια  σύγχυση  στη
βιβλιογραφία, γιατί πολλοί συγχέουν τις δύο έννοιες.

Ο  Super έδωσε πρώτος ένα λειτουργικό ορισμό του όρου: «Ο όρος επαγγελματική
ωριμότητα χρησιμοποιείται για να περιγράψει το βαθμό ανάπτυξης, το σημείο που το άτομο
έχει φτάσει πάνω στη γραμμή της Επαγγελματικής Ανάπτυξης, από τη διερεύνηση μέχρι την
παρακμή.  Η  Επαγγελματική  Ωριμότητα  μπορεί  να  θεωρηθεί  ως  επαγγελματική  ηλικία,  σε
αντιστοιχία με τη νοητική ηλικία». 

Ο  Super μετά  από  διαχρονική  έρευνα  διαπίστωσε  το  πολυδιάστατο  της
επαγγελματικής  ωριμότητας  και  διατύπωσε  πέντε  διαστάσεις  της,  στις  οποίες  αργότερα
προστέθηκαν και οι «δείκτες» επαγγελματικής ωριμότητας (Super και Overstreet, 1960).

Οι πέντε διαστάσεις Επαγγελματικής Ωριμότητας που έδωσε ο Super είναι οι εξής:
1. Προσανατολισμός προς κάποια επαγγελματική εκλογή.
2. Πληροφόρηση και προγραμματισμός πάνω στην προτιμηθείσα απασχόληση.
3. Συνέπεια στις επαγγελματικές προτιμήσεις.
4. Σταθεροποίηση των ατομικών χαρακτηριστικών.
5. Σύνεση στις επαγγελματικές προτιμήσεις.
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Με την έννοια της Επαγγελματικής Ωριμότητας ασχολήθηκε και ο  Baldwin (1955), ο
οποίος πρότεινε  τρία χαρακτηριστικά της ώριμης συμπεριφοράς:  τη νοητική επάρκεια,  την
ικανότητα  επιλογής  σκοπών  και  τον  ενσυνείδητο  προσανατολισμό  προς  τους  σκοπούς
αυτούς.

Ανάλογες έρευνες έγιναν από τους Gribons και Lohnes (1968), τον Crites (1965) τον
Betz (1988), τον Savickas (1984) κ.ά.
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Κεφάλαιο Τρίτο

ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ11

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Δεν  θα  λαθεύαμε  αν  λέγαμε  πως  ένα  γνωστικό  αντικείμενο  προκειμένου  να
εξασφαλίσει  υψηλού  επιπέδου  επιστημονική  υπόσταση  και  να  εφαρμοστεί  στην  πράξη,
απαιτείται να διαθέτει επαρκή θεωρητική στήριξη. Οι αντίστοιχες θεωρίες, που αποτελούν το
θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου αυτού έρχονται να παίξουν το ρόλο αυτό.

Η αξιολόγηση, το αντικείμενο που μας απασχολεί στην εν λόγω εργασία, διαθέτει τα
λεγόμενα «Θεωρητικά Σχήματα Αξιολόγησης»,  τα οποία αλληλοσυμπληρούμενα αποτελούν
και το θεωρητικό υπόβαθρό της. Τα σχήματα αυτά από τη μια είναι πολλά σε αριθμό. Αυτό
δείχνει το βαθμό του ενδιαφέροντος που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση, και μάλιστα σε
σχετικά  σύντομη  χρονική  περίοδο.  Από  την  άλλη,  έχουν  μεταξύ  τους  ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις που οφείλονται:
α) στη διαφορετική αφετηρία των θεωρητικών / εισηγητών των σχημάτων
β)  στο  διαφορετικό  φιλοσοφικό  /  επιστημολογικό,  θεωρητικό  και  μεθοδολογικό
προσανατολισμό.
γ) στη διαφορετική αντίληψη / τοποθέτηση ως προς τον σκοπό της αξιολόγησης 
δ) στη διαφορετική αντίληψη της έννοιας της φύσης και του περιεχομένου της αξιολόγησης

Tα  Θεωρητικά  Σχήματα  Αξιολόγησης  ομαδοποιούνται  σε  επτά  κατηγορίες:  1)
Στοχοκεντρικά  Σχήματα  (ή  Σχήματα  Σκοπών),  2)  Σχήματα  Αποφάσεων  ή  Διοίκησης,  3)
Κρισεοκεντρικά-Εμπειριοκεντρικά  Σχήματα,  4)  Πλουραλιστικά-Συμμετοχικά  Σχήματα,  5)
Αντιπαραθετικά Σχήματα,  6)  Άλλα Σχήματα,  ενώ 7)  ξεχωριστά  παρουσιάζεται  η  Δυναμική
αξιολόγηση, που είναι η πρόταση του κ. Δημητρόπουλου. Μετά από μια συγκριτική θεώρηση
των παραπάνω, στην τελευταία ενότητα συνοψίζονται άλλες ταξινομήσεις. 

Η ένταξη των θεωριών σε μια από τις κατηγορίες αυτές στηρίχτηκε κυρίως στα βασικά
χαρακτηριστικά τους. Έτσι, στην κάθε ομάδα έχουν ενταχθεί σχήματα που έχουν περισσότερο
ή  λιγότερο  όμοιους  μεταξύ  τους  θεωρητικούς  ή  πρακτικούς  προσανατολισμούς,  όχι
οπωσδήποτε σε συμφωνία με ταξινομήσεις που υπάρχουν σε ξένες εργασίες. 

Β. «ΣΤΟΧΟΚΕΝΤΡΙΚΑ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ  (Ή ΣΧΗΜΑΤΑ «ΣΚΟΠΩΝ»)

Τα σχήματα αυτά έχουν κοινό χαρακτηριστικό τους την έμφαση στους σκοπούς ενός
προγράμματος, ενός μέτρου γενικότερα. Βασική επιδίωξη της αξιολόγησης σύμφωνα με τους
θεωρητικούς αυτούς είναι η διαπίστωση αν υλοποιήθηκαν ή όχι οι σκοποί που είχαν τεθεί και
κατ’ επέκταση η αναζήτησης της σχέσης μεταξύ αποτελέσματος και σκοπών.
Τα  πιο  αντιπροσωπευτικά  σχήματα  αυτής  της  ομάδας  είναι  του  Tyler,  των  Metfessel και
Michael, του Hammond και του Provus.  

11 Βλ.  ΕΥΣΤ.  Γ.  ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ,  (1999),  «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ,  Η  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ».
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1) Συνολική Εκτίμηση

Σε μια  γενική  κριτική  θεώρηση των θεωρητικών  σχημάτων της  ομάδας μπορεί  να
διατυπωθούν εύκολα και θετικά και αρνητικά σχόλια. Ως ιδέα γενικά, η αναζήτηση της σχέσης
μεταξύ σκοπών και αποτελεσμάτων, είναι μια απλή και ευκολοεφάρμοστη ιδέα, ενώ η επιμονή
στο  να  συνειδητοποιείται  από  κάθε  πλευρά  τι  ακριβώς  επιδιώκεται  με  μια  εκπαιδευτική
διαδικασία είναι κεφαλαιώδους σημασίας στην Εκπαίδευση.

Από την  άλλη  μεριά,  οι  κριτικοί  των  θεωριών  αυτών εντοπίζουν  πάμπολλες  τόσο
θεωρητικές όσο και μεθοδολογικές αδυναμίες, που σχετίζονται για παράδειγμα με τη δυσκολία
σωστού ελέγχου  της  επιφανειακά  εύκολης σχέσης  μεταξύ σκοπών-αποτελεσμάτων,  με  την
ποιότητα των προκαθορισμένων σκοπών,  τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας
που δεν προβλέφθηκαν στους σκοπούς κ.τ.λ. 

Γ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ «ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ»

Τα σχήματα αυτά στηρίζονται στη θεωρία και  πράξη της διοίκησης.  Συνδέουν την
αξιολόγηση με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Σκοπός του αξιολογητή είναι να βοηθήσει το
διοικητικό στέλεχος ή ακόμη και τον εκπαιδευτικό να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δεδομένα
και να εξασφαλίσει τις απαραίτητες πληροφορίες έγκαιρα ώστε να πάρει σωστές αποφάσεις
και να πραγματοποιήσει συνετές επιλογές.
Την ομάδα αυτή αντιπροσωπεύουν το  σχήμα του  Stufflebeam,  το  σχήμα του  Alkin και  το
σχήμα του Patton. 

1) Συνολική Εκτίμηση

Τα  σχήματα  αυτά  βρήκαν  μεγάλη  ανταπόκριση  και  χρησιμοποιήθηκαν  για
αξιολογήσεις μεγάλης έκτασης. Ιδιαίτερα μεγάλη εφαρμογή είχαν στην πρακτική υλοποίηση
της  θεωρητικής  κίνησης  που φέρεται  με  τον τίτλο «απολογισμικότητα /  υπευθυνότητα».  Η
κίνηση αυτή στηριζόταν στη φιλοσοφία ότι  και  στην εκπαίδευση,  όπως και  στους άλλους
τομείς δραστηριότητας, έπρεπε να μπορεί να αποδεικνύεται η σκοπιμότητα, χρησιμότητα και
επιτυχία κάποιου μέτρου ή προγράμματος.

Δ. ΤΑ «ΚΡΙΣΕΟΚΕΝΤΡΙΚΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΟΚΕΝΤΡΙΚΑ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Με τα  σχήματα  αυτά  δίνεται  μεγάλη  έμφαση  στον  αξιολογητή,  στην  επιστημονική
κρίση,  στην εμπειρία  και  γνώση του.  Υπάρχει μεγάλη ανεκτικότητα αλλά και  εμπιστοσύνη
στην υποκειμενικότητα του εξειδικευμένου ατόμου που πραγματοποιεί την αξιολόγηση, αλλά
και στα εσωτερικά κριτήρια (σε αντίθεση με τα εξωτερικά), σε συνάρτηση με τις ανάγκες του
οργανισμού, προγράμματος, προϊόντος κ.τ.λ. που αξιολογείται. 
Πιο αντιπροσωπευτικά σχήματα αυτής της ομάδας είναι του Scriven, του Eisner, του Stake και
του Borich. 
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1) Το Θεωρητικό Σχήμα του Scriven 

Σχετικά με την αξιολόγηση ο Scriven προβαίνει στις ακόλουθες διακρίσεις:
Η πρώτη αφορά στη διάκριση μεταξύ διαμορφωτικής και ολικής αξιολόγησης. Η διαμορφωτική
χωρεί παράλληλα με την εκπαιδευτική προσπάθεια, και σκοπός της είναι να «διαμορφώνει
την  εξέλιξη  του  προγράμματος.  Αντίθετα,  η  ολική  λαμβάνει  χώρα  μετά  το  τέλος  του
προγράμματος.

Σημασία μεγάλη έδωσε ο Scriven στην ποιότητα των ίδιων των σκοπών κι επιμένει ότι
η αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση των σκοπών. Επίσης κάνει πρόταση για μετα-αξιολόγηση,
δηλαδή  «αξιολόγηση  των  αξιολογήσεων»,  με  έμφαση  στη  διαμόρφωση  των  κατάλληλων
εμπειριών  που  αν  χρησιμοποιηθούν  σωστά  προκαταβολικά,  βελτιώνουν  το  επίπεδο  της
επόμενης  αξιολόγησης.  Υποστηρίζει  ακόμα  έναν  συνδυασμό  εσωτερικών  και  εξωτερικών
κριτηρίων, τον οποίο αποκαλεί υβριδική αξιολόγηση. 

Ο  Scriven κάνει  επίσης  διάκριση  μεταξύ  μη  συγκριτικής  αξιολόγησης  που  είχε
προτείνει ο Cronbach (1963) και της συγκριτικής αξιολόγησης που προτείνει ο ίδιος. Θεωρεί
την αξιολόγηση ως μέσο για διευκόλυνση των αποφάσεων που σχετίζονται με επιλογή μεταξύ
εναλλακτικών  λύσεων.  Για  να  επιτευχθεί  αυτό,  ο  εκπαιδευτικός  αξιολογητής  είναι
υποχρεωμένος  να  προβαίνει  σε  πολλές  τέτοιου  είδους  συγκρίσεις  προκειμένου  να
αποφασίσει  ποια  εκπαιδευτική  εμπειρία  είναι  προτιμότερη  και  αποτελεσματικότερη  για
περαιτέρω διαμόρφωση του προγράμματος. 

Η  Τελική  Αξιολόγηση  είναι  μια  τερματική-τελική  εκτίμηση  της  επιτυχίας  μιας
εκπαιδευτικής προσπάθειας  και  αποσκοπεί  στη διαπίστωση ύπαρξης προϋποθέσεων που
δικαιολογούν την υπόθεση ότι οι παιδαγωγικοί σκοποί έχουν υλοποιηθεί.
Η Ολική Αξιολόγηση διενεργείται μετά την τελική και αποσκοπεί στη διαπίστωση του βαθμού
στον οποίο κάποιος από τους πρώην εκπαιδευμένους εφαρμόζει εκείνα που διδάχθηκε και
έμαθε στη διάρκεια του προγράμματος.

 Στη συνέχεια ο Scriven στηριζόμενος στην άποψη ότι η γνώση των σκοπών πολλές
φορές επενεργεί αρνητικά στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, στρέφεται στην αξιολόγηση
ερήμην των σκοπών, που σημαίνει ότι ο αξιολογητής δεν προσκολλάται υποχρεωτικά στους
αρχικούς σκοπούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως βασικών κριτηρίων στην αξιολόγηση,
αλλά είναι έτοιμος να αντιληφθεί και να δεχτεί πιθανά εκπαιδευτικά αποτελέσματα που μπορεί
να είναι απρόσμενα, ανεπιθύμητα ή και άσχετα με τους σκοπούς. 
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο  Scriven απορρίπτει την σκοποκεντρική αξιολόγηση, αντίθετα
θεωρεί ότι οι δύο μορφές αξιολόγησης αλληλοσυμπληρώνονται. 

Ο Scriven ακόμα στηρίζει την πελατοκεντρική αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία ο
αξιολογητής  εκπονεί  αξιολογικές  μελέτες,  παράγει  υλικό  και  παρέχει  υπηρεσίες
προσαρμοσμένες στις ανάγκες του πελάτη του. 

Γνωστοί  είναι  οι  κατάλογοι  ελέγχου  (checklists)  του  Scriven,  με  τους  οποίους
αξιολογούνται συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, υλικά, μέσα, για την κατάρτιση των
οποίων χρησιμοποιεί κριτήρια, όπως η ανάγκη, η δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα, η αγορά,
οι καταναλωτές κ.τ.λ. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι οι απόψεις του Scriven, παρά κάποιες αδυναμίες που
παρουσιάζουν, είχαν μεγάλη απήχηση και ότι κλίνουν προς την πλευρά της ποιοτικής παρά
της ποσοτικής αξιολόγησης. 
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2) Συνολική Εκτίμηση 

Η  αξιολόγηση  που  προτείνεται  σ’  αυτές  τις  θεωρίες  είναι  λιγότερο  τυπική,  πιο
ελεύθερη, πιο προσωποκεντρική. Παρά ταύτα δεν έλειψαν οι σοβαρές ενστάσεις αναφορικά
με το κύρος και την αξιοπιστία τέτοιων κρίσεων και γενικά οι υποψίες για κακή χρήση και
εφαρμογή αυτών των θεωρητικών ιδεών, αφού σπάνια οι ιδέες συνοδεύονται από αξιόπιστες
μεθοδολογικές καλύψεις. Κι όμως οι ιδέες αυτές μετατράπηκαν σε πράξη σε μεγάλη έκταση και
σε μεγάλο φάσμα περιπτώσεων τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ε. ΤΑ «ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΑ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

Στην  ομάδα αυτή  εντάσσονται  σχήματα  διάφορων  ειδικότερων προσανατολισμών,
που έχουν όμως ως κοινό  χαρακτηριστικό  τους  την νατουραλιστική,  εθνολογική,  ποιοτική,
συμμετοχική προσέγγιση, την ανταπόκριση στις ανάγκες των αξιολογούμενων, στη συμμετοχή
των  αξιολογούμενων  κ.τ.λ.  Είναι  πλέον  εμφανής  η  ανθρωπιστική,  ανθρωποκεντρική  και
σχολειοκεντρική θεώρηση της έννοιας της αποστολής αλλά και της πρακτικής της αξιολόγησης
στην εκπαίδευση.  Το ίδρυμα,  το πρόγραμμα ή το προσωπικό που αξιολογείται,  ωφελείται
περισσότερο  από  την  αξιολόγησή  του,  μέσα  από  τη  συνεργασία  αξιολογητή  και
αξιολογουμένου.
Την  ομάδα  αυτή  αντιπροσωπεύουν  τα  σχήματα  του  Stake,  του  Guba,  του  Rippey,  του
McDonald και των Parlett & Hamilton.  

1) Συνολική Εκτίμηση

Αναμφίβολα θετική έχει κριθεί η έμφαση αυτών των μοντέλων στο ανθρώπινο στοιχείο
στην  αξιολόγηση.  Η  μελέτη  των  αναγκών  των  εμπλεκόμενων  ατόμων  και  τα  διάφορα
χαρακτηριστικά τους, είναι αναπόσπαστη διάσταση στην αξιολόγηση. Ο πλουραλισμός στη
θεωρητική  και  μεθοδολογική  προσέγγιση,  με  έμφαση  στην  προσωπική  παρατήρηση,  την
ποιοτική μέθοδο και την πολλαπλότητα των πληροφοριών είναι απ’ τα στοιχεία που έχουν
προβληθεί. 

Από  την  άλλη  μεριά,  η  απλοποίηση  της  αξιολόγησης  που  επιχειρείται  από  τους
θεωρητικούς αυτούς θεωρήθηκε ως αδύνατο σημείο τους. Ανάλογη αδυναμία συνιστά και η
υποκειμενικότητα του αξιολογητή, καθώς και η εκτεταμένη εφαρμογή των ποιοτικών μέσων,
ενώ δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και το υψηλό κόστος των θεωριών αυτών.

ΣΤ. ΤΑ «ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΑ» ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο αξιολογητής όσο ανεπηρέαστος και αντικειμενικός και αν «προσπαθεί» να είναι,
γίνεται άθελά του σημαντικός παράγων υποκειμενικότητας σε μια αξιολόγηση λόγω των ιδεών
και προκαταλήψεών του. Γι’ αυτό πρέπει να διαμορφωθούν οι συνθήκες ώστε στην αξιολογική
διαδικασία να ενσωματωθούν μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν δυνατότητες να ακουστεί και
αντίλογος, να διατυπωθούν και αντεπιχειρήματα, να επισημανθούν αδυναμίες.
Κοινό  χαρακτηριστικό  λοιπόν  των  αντιπαραθετικών  θεωρητικών  σχημάτων  είναι  ότι  στη
διαδικασία αξιολόγηση ενσωματώνουν ομάδες ή άτομα που λειτουργούν αντιπαραθετικά προς
την μια πλευρά, δηλαδή εξαρχής παρουσιάζουν και υποστηρίζουν αντίθετες απόψεις.

Οι Worthen & Sanders εντάσσουν τα μοντέλα αυτά σε 3 κατηγορίες:
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Τα νομικο-δικαστικά μοντέλα αξιολόγησης, προσομοίωση μιας αντίστοιχης νομικο-δικαστικής
ακροαματικής  διαδικασίας.  Παράδειγμα  τέτοιου  μοντέλου  είναι  η  πρόταση  του  Wolf,  του
οποίου η διαδικασία περιλαμβάνει 4 στάδια: α) τη διατύπωση των θεμάτων, β) την επιλογή
των θεμάτων, γ) την προετοιμασία επιχειρημάτων, και δ) την ακροαματική διαδικασία. 
Τα ημι-δικαστικά μοντέλα, που είναι πολλαπλής αντιπαράθεσης. Δεν υποστηρίζουν δηλαδή
δύο  θέσεις  ,  υπέρ  και  κατά,  αλλά  ακούγονται  όλες  οι  πιθανές  απόψεις  πριν  ληφθεί  μια
απόφαση ή διατυπωθεί μια εισήγηση. 
Τα μοντέλα απλής αντιπαράθεσης, στα οποία είμαστε εξοικειωμένοι από τη χρήση τους στην
τηλεόραση,  είναι  τα  λεγόμενα  debates,  και  τα  οποία  διαφέρουν  μεταξύ  τους  ως  προς  τα
χαρακτηριστικά τους. 

Σε μια αντιπαραθετική συζήτηση είναι δυνατόν να επιτευχθούν δύο αποτελέσματα:
Πρώτον,  ότι  ακούγονται,  αναλύονται  κι  εξετάζονται  επιχειρήματα υπέρ και  κατά όλων των
απόψεων  και  θέσεων.  Δεύτερον,  ότι  μέσα  από  τη  συζήτηση  και  την  επιχειρηματολογία
εξασφαλίζεται αλληλοενημέρωση και ενδεχομένως μια αμοιβαιότητα και συναίνεση σε πολλά
κοινά σημεία. 

1) Συνολική Εκτίμηση  

 Τα μοντέλα αυτής της ομάδας είναι περισσότερο κατάλληλα για εξέταση όψεων της
εκπαιδευτικής  διαδικασίας  επί  των  οποίων  υπάρχουν  ασυμφωνίες,  έντονες  διαστάσεις
απόψεων μεταξύ μεγάλων ομάδων εμπλεκομένων. Κι αυτό γιατί εξασφαλίζεται πλουραλισμός
απόψεων και προσεγγίσεων και αυξάνεται η αξιοπιστία της αξιολόγησης. Μια αντιπαραθετική
αξιολόγηση που γίνεται σωστά εμπεριέχει ως ενσωματωμένες διαστάσεις της στοιχεία «μετα-
αξιολόγησης»,  ενώ  ταυτόχρονα  εξασφαλίζονται  πολλά  από  τα  οφέλη  της  «εξωτερικής
αξιολόγησης». 

Παρά τα θετικά στοιχεία της, η αντιπαραθετική αξιολόγηση δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη
σε  βαθμό  θεωρητικομεθοδολογικής  επάρκειας,  ούτε  είναι  εύκολο  να  χρησιμοποιηθεί  στην
πράξη, ιδίως σε μικρής έκτασης αξιολογήσεις, όπου οι χρηματοδοτήσεις, τα μέσα και ο χρόνος
είναι συνήθως περιορισμένα. 

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πέρα από κυριότερα και αντιπροσωπευτικότερα θεωρητικά σχήματα αξιολόγησης που
παρουσιάστηκαν παραπάνω, υπάρχουν πολλές άλλες προτάσεις οργανωμένων σχημάτων,
όχι απαραίτητα άσχετες με τις παραπάνω ομάδες, που όμως βασικά χαρακτηριστικά τους
αποκλίνουν των θέσεων που αποτελούν βασικούς στόχους των παραπάνω, και είναι δύσκολο
να ομαδοποιηθούν. 

Αναφέρουμε  ενδεικτικά  τη  μελέτη  σκοπιμότητας,  την  αξιολογική  έρευνα,  τη
δευτερογενή  αξιολόγηση  του  Cook,  την  ανεξάρτητη  ανάλυση  ή  επανάλυση  των  Bryant &
Wortman, την μετα-ανάλυση του Glass, την ανεξάρτητη αξιολόγηση και την αυτό-αξιολόγηση
διαδικασίας της Simons, την αυθεντική αξιολόγηση του Torrance, τη συμμετοχική αξιολόγηση
του Garaway.

Στόχος της παρούσας εργασίας δεν είναι η ανάλυση προτάσεων αυτών. Οπωσδήποτε
δεν είναι από τις προτάσεις που έχουν τη μεγαλύτερη συγκριτικά προβολή, χωρίς όμως αυτό
να μειώνει την αξία τους. 
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Η. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η  δυναμική  αξιολόγηση  είναι  μια  ξεχωριστή  πρόταση,  που  έχει  αναπτυχθεί  και
προταθεί από τον κ. Ε. Δημητρόπουλο από τις αρχές της δεκαετίας του ογδόντα. Βασίζεται
στη  θεωρία  των  συστημάτων  και  κύριο  χαρακτηριστικό  της  είναι  η  δυναμικότητα  στην
εφαρμογή  της  αξιολόγησης  και  τη  συνεχή  αυτοδιόρθωση  μέσω  της  δυναμικής
ανατροφοδότησης.  Θεωρείται  ότι  ανταποκρίνεται  πληρέστερα  στις  ανάγκες  της  δικής  μας
εκπαιδευτικής και κοινωνικής πραγματικότητας. 

Δύο είναι  τα  διαφοροποιητικά  χαρακτηριστικά  αυτής  της  θεωρητικής  πρότασης:  η
δυναμικότητα και  η  εκλεκτικότητα.  Προτείνεται  δηλαδή  μια  αξιολόγηση δυναμική,  η  οποία
διαμορφώνεται μέσα από μία εκλεκτική θέση και στάση. Αυτό σημαίνει ότι αποδέχεται όλες τις
προτάσεις, ενσωματώνει τα θεωρητικά στοιχεία διαφόρων θεωριών που της ταιριάζουν, ενώ
δέχεται και αξιοποιεί τα διάφορα μεθοδολογικά τους στοιχεία όταν κρίνει χρήσιμο.

Το  δυναμικό  στοιχείο  της  η  δυναμική  αξιολόγηση  το  αντλεί  από  τη  θεωρία
συστημάτων, το  systems approach, ή κατ’ άλλους θεωρία της Κυβερνητικής. Η προσέγγιση
αυτή  έχει  ως  πρότυπό  της  κυρίως  τα  αυτορυθμιζόμενα  ηλεκτρονικά  κυκλώματα,  όπως
χρησιμοποιούνται συνήθως στα συστήματα αυτόματου ελέγχου, και στηρίζεται στη λειτουργία
ενός «συστήματος».  Ως Σύστημα,  είτε κλειστό είτε  ανοιχτό,  θεωρείται η διάταξη εκείνη της
οποία η λειτουργία καθορίζεται από μια αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των λειτουργικών
μερών της. 

Στο σύστημα αυτό επιτελούνται 5 βασικές λειτουργίες: 1) η είσοδος, 2) η επεξεργασία,
3) η έξοδος, 4) η αξιολόγηση, και 5) η ανατροφοδότηση-διόρθωση.

1. Το σύστημα λειτουργεί  μέσα σ’  ένα πλαίσιο,  σ’  ένα συγκεκριμένο περιβάλλον,  με
πολλές διαστάσεις, όπως κοινωνικές, οικονομικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές κλπ.

2. Από το περιβάλλον αυτό προέρχονται τα δεδομένα εκείνα που αποτελούν την είσοδο
στο «εκπαιδευτικό σύστημα», όπως είναι ο μαθητής με την παρούσα συμπεριφορά του και
διάφορες μεταβλητές, όπως οι σκοποί, οι λεπτομέρειες της σχεδίασης και οι επιδράσεις από
το περιβάλλον. 

3. Μονάδα επεξεργασίας είναι το σχολείο και η λειτουργία της επεξεργασίας βασίζεται
σε  διάφορα δεδομένα που συνθέτουν το  εκπαιδευτικό σύστημα,  όπως είναι  τα αναλυτικά
προγράμματα, το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό και κυρίως το προσωπικό. 

4. Η έξοδος του συστήματος είναι το παραγόμενο προϊόν, δηλαδή ο μαθητής, ο οποίος
έχει  αποκτήσει  τώρα  ένα  νέο  δυναμικό,  λόγω  της  επίδρασης  του  σχολείου  και  των
παρεμβαλλόμενων μεταβλητών. Έξοδο επίσης θεωρούμε τις διάφορες άλλες επιπτώσεις και
επιδράσεις  που  έχει  η  παιδεία  στην  κοινωνία,  όπως  τις  αλλαγές  στους  γονείς  και  τους
εκπαιδευτικούς κ.λ.π.

5. Με τη λειτουργία της αξιολόγησης ελέγχεται συνήθως αν υλοποιήθηκαν οι σκοποί που
είχαν τεθεί, αν δηλαδή στην εκπαιδευτική προσπάθεια επιτελέσθηκαν εκείνα τα οποία είχαν
προγραμματισθεί. Σκοπός όμως της δυναμικής αξιολόγησης δεν είναι να διαπιστώσει απλώς
την επιτυχία ενός προγράμματος, αλλά να σχεδιάσει, να προγραμματίσει, και στη συνέχεια να
διαμορφώσει  την  εξέλιξη.  Πρέπει  δηλαδή  να  φροντίσει  να  εξασφαλίσει  την  επιτυχία  του
αποτελέσματος αντί να περιμένει να την πιστοποιήσει. 

6. Η  λειτουργία  της  αξιολόγησης  αποκτά  λόγο  ύπαρξης  εξαιτίας  της  λειτουργίας  της
ανατροφοδότησης, η οποία αποσκοπεί στην παροχή στοιχείων τα οποία θα διευκολύνουν τη
λήψη μέτρων για να εξασφαλιστεί η σωστή πορεία ή να βελτιωθεί η σχέση εισόδου-εξόδου.
Ακολουθούν  δηλαδή  οι  λεγόμενες  παρεμβάσεις,  οι  προγραμματισμένες  διορθωτικές
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διαδικασίες,  όπως  η  αλλαγή  παιδαγωγικών  σκοπών,  η  τροποποίηση  της  διδακτικής
μεθοδολογίας, η αντικατάσταση του προσωπικού κλπ.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, η αξιολόγηση για να δυναμική πρέπει:
α)  να  είναι  συνεχής,  β)  να  βαίνει  παράλληλα  προς  την  υπό  αξιολόγηση  διαδικασία,
καλύπτοντας  μάλιστα  και  διαστήματα  πριν  και  μετά  από  αυτήν,  γ)  να  είναι  ευέλικτη,
ευπροσάρμοστη και εξελίξιμη, δ) αν πρόκειται για κατάσταση μάθησης, να αποτελεί εγγενές
μέρος της διαδικασίας μάθησης, και ε) να επιδέχεται αυτοέλεγχο-αυτοδιόρθωση. Ίσως όμως
το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της δυναμικής αξιολόγησης βρίσκεται στη φιλοσοφία της:
αντί να επιδιώκει να διαπιστώσει εκ των υστέρων την επιτυχία ή αποτυχία μιας προσπάθειας
μάθησης,  επιχειρεί  να προεξασφαλίσει  την επιτυχία.  Δηλαδή, να εξασφαλίσει  την επιτυχία
όσο η προσπάθεια βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Μάθηση  και  αξιολόγηση  συνεπώς  είναι  δύο  όψεις  μιας  ενιαίας  διαδικασίας,  της
διαδικασίας μάθησης. Τότε μόνο είναι Δυναμική Αξιολόγηση. 

1) Συνολική Εκτίμηση

 Αναμφισβήτητα η δυναμική αξιολόγηση αντιδιαστέλλεται ουσιαστικά με τη στατική
αξιολόγηση.  Μια  επιφανειακή  σύγκριση  της  Δυναμικής  Αξιολόγησης  με  την  Παραδοσιακή
Αξιολόγηση ως προς επιλεγμένα χαρακτηριστικά επιχειρείται στον πίνακα 1.

 Βέβαια η δυναμική αξιολόγηση δεν μπορεί ν’ αποτελέσει πανάκεια. Ναι μεν μπορεί
να στηρίζεται  σε  πολύ ισχυρή θεωρητική βάση,  στερείται  όμως  ερευνητικής  υποστήριξης.
Ακόμη, ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της δυναμικής αξιολόγησης είναι ότι μπορεί να
προσαρμόζεται και να χρησιμοποιείται σ’ οποιοδήποτε επίπεδο και εύρος εφαρμογής, καθώς
επίσης να έχει συνέχεια και συνέπεια στη χρήση της: από την είσοδο μέχρι τις διορθώσεις.

Θ. ΜΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ

 Μετά την ολοκλήρωση της συνοπτικής παρουσίασης των πιο γνωστών προτάσεων
για την αξιολόγηση, τίθενται δύο ερωτήματα:

Το πρώτο είναι αν είναι χρήσιμη η ύπαρξη τόσο πολλών σχημάτων αξιολόγησης. Από
τη μια είναι χρήσιμα τα πολλά σχήματα, διότι αντανακλούν πολλές καταστάσεις αξιολόγησης,
και συνεπώς  παρέχεται στον επίδοξο αξιολογητή η δυνατότητα να επιλέξει εκείνο που τον
εξυπηρετεί  περισσότερο.  Από την άλλη μεριά  όμως μπορεί  να προκαλέσουν σύγχυση και
αμηχανία, ιδίως στον άπειρο αξιολογητή. 

Το δεύτερο ερώτημα είναι ποιο απ’ αυτά τα σχήματα είναι το καλύτερο. Κανένα σχήμα
δεν  είναι  πάντα  το  καλύτερο.  Αντίθετα,  σε  κάθε  κατάσταση  αξιολόγησης,  και  σε  κάθε
αξιολογητή,  κάποιο  σχήμα  είναι  καταλληλότερο,  γιατί  συγκεντρώνει  τα  περισσότερα
πλεονεκτήματα για τη συγκεκριμένη περίσταση. Κι εδώ ακριβώς εστιάζεται και ο ρόλος του
αξιολογητή:  να  μπορέσει  να  προσαρμόσει  σωστά  τις  προδιαγραφές  μιας  κατάστασης
αξιολόγησης με εκείνες της κάθε θεωρίας, και να οδηγηθεί στην επιλογή της καταλληλότερης
θεωρίας. 
     

Ι. ΑΛΛΕΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Απόπειρες  ταξινόμησης  των  θεωρητικών  σχημάτων  αξιολόγησης  έχουν  γίνει
διάφορες, με διάφορα κριτήρια. Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε ενδεικτικά
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μια τέτοια ταξινόμηση, που γίνεται  από τον  D.  Lawton και  αντανακλά το βρετανικό τρόπο
σκέψης πάνω στην εξέλιξη της αξιολόγησης και την διάκριση των μοντέλων αξιολόγησης. 

Σύμφωνα  λοιπόν  με  τον  Lawton,  ο  οποίος  θεωρεί  ότι  η  κάθε  ομάδα  σχημάτων
αποτελεί  ένα  «μοντέλο»,  τα  διάφορα  μοντέλα  αξιολόγησης  που  έχουν  εμφανιστεί  και
χρησιμοποιηθεί στην πράξη της αξιολόγησης εντάσσονται σε 6 ομάδες, τις εξής:

1. Το κλασσικό ερευνητικό (ή γεωργικό-βοτανολογικό) μοντέλο.
2. Το ερευνητικό-αναπτυξιακό (ή βιομηχανικό) μοντέλο.
3. Το διαφωτιστικό (ή ανθρωπολογικό ή ανταποκριτικό) μοντέλο.
4. Το μοντέλο αποφάσεων (ή πολιτικό μοντέλο).
5. Το εκπαιδευτικό-επαγγελματικό μοντέλο (ή ερευνητικό δασκαλοκεντρικό μοντέλο).
6. Το εκλεκτικό ή περιγραφικό μοντέλο (ή μελέτης περιπτώσεων).

Στην παρούσα εργασία δεν θεωρούμε απαραίτητο να επεκταθούμε περαιτέρω στην
ανάλυση των παραπάνω κατηγοριών. 
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Κεφάλαιο Τέταρτο

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Με τον όρο «μεθοδολογία» της αξιολόγησης, εννοούμε ένα οργανωμένο σύστημα που
περιλαμβάνει τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα τα υλικά κλπ, που χρησιμοποιούνται κατά την
ή  για  την  αξιολόγηση,  με  αφετηρία  συγκεκριμένη  θεωρητική  τοποθέτηση.  Η  μεθοδολογία
εφαρμόζεται ή πρέπει να εφαρμόζεται από συγκεκριμένο (αρμόδιο) φορέα αξιολόγησης, αφού
καθοριστούν  σαφώς  οι  σκοποί,  τα  αντικείμενα  και  τα  κριτήρια  της  αξιολόγησης,
ακολουθώντας μια καλά σχεδιασμένη διαδικασία.

Στο διάγραμμα 5 που ακολουθεί, φαίνεται σχηματικά η έννοια και το περιεχόμενο της
μεθοδολογίας της αξιολόγησης. 

Διάγραμμα 5:Σχηματική Παράσταση της Έννοιας και του περιεχομένου της «Μεθοδολογίας Αξιολόγησης» 

(Πηγή: Δημητρόπουλος, 1998α)
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Σύμφωνα με το παραπάνω διάγραμμα:
1. Η Θεωρία μας προσδιορίζει το είδος της αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσουμε (π.χ

για την εκτίμηση αναγκών),
2. Η Προσέγγιση εξαρτάται από το είδος της αξιολόγησης (π.χ άμεση προσέγγιση),
3. Η Μέθοδος καθορίζεται από την προσέγγιση που έχουμε επιλέξει (π.χ επισκόπηση),
4. Η Τεχνική υπαγορεύεται από την μέθοδο που εφαρμόζουμε (π.χ γραπτή επικοινωνία),
5. Τα μέσα, τα υλικά κλπ, που χρειαζόμαστε εξαρτώνται από την τεχνική (π.χ γραπτό

ερωτηματολόγιο),
6. Η  Διαδικασία  που  θα  ακολουθήσουμε,  υπαγορεύεται  από  όλα  τα  προηγούμενα

στάδια  της  μεθοδολογίας  και  την  κατάσταση  της  αξιολόγησης  (το  πλαίσιο,  τις
συνθήκες, το αντικείμενο, τους σκοπούς κλπ, της αξιολόγησης).

Β. ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ένα πρόγραμμα (π.χ Εκπαιδευτικό, Επιχειρηματικό κλπ), περιλαμβάνει διάφορες φάσεις
οργάνωσης – υλοποίησης. Τις φάσεις ΠΡΙΝ την υλοποίηση, ΚΑΤΑ την υλοποίηση και ΜΕΤΑ
την υλοποίηση. Tα διάφορα είδη αξιολόγησης που μας δίνονται από τη θεωρία, ταξινομημένα
ως  προς  τη  σχέση  τους  με  την  κάθε  φάση  οργάνωσης  –  υλοποίησης  ενός
προγράμματος12είναι:
1) Πρώτη ομάδα: Είδη αξιολόγησης για την φάση  ΠΡΙΝ,  καθώς γίνεται  δηλαδή η αρχική
διερεύνηση, ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός ενός προγράμματος.
α.  Προκαταρκτική Αξιολόγηση: Γίνεται  στην  προκαταρκτική  φάση για  πολλούς σκοπούς
όπως  π.χ  για  μελέτη  της  κατάστασης,  για  διερεύνηση  αναγκών,  προδιαθέσεων  και
ενδιαφερόντων κλπ.
β. Μελέτη Σκοπιμότητας: έχει ως σκοπό να εξεταστεί η σκοπιμότητα μιας ενέργειας, ενός
μέτρου, μιας επένδυσης κλπ, προσπαθώντας να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως π.χ
είναι σκόπιμο; είναι εφικτό; είναι συμφέρον; κλπ.
γ. Εκτίμηση Αναγκών: μελετώνται οι ανάγκες σε σχέση με το υπό υλοποίηση πρόγραμμα.
Σκοπός είναι να διευκολυνθεί η σχεδίαση και ο προγραμματισμός.
δ. Προδρομική Αξιολόγηση: πραγματοποιείται προκειμένου να διευκολύνει την απόφαση να
δρομολογηθεί μια διαδικασία, την οργάνωση και το σχεδιασμό ενός προγράμματος κλπ.
ε. Αξιολόγηση Πλαισίου και Εισόδου: αναφέρεται στη μελέτη του ειδικού περιβάλλοντος σ’
όλες του τις διαστάσεις (φυσική, κοινωνική, οικονομική, εκπαιδευτική, διοικητική κλπ), μέσα
στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα.
2)  Δεύτερη  ομάδα: Είδη  αξιολόγησης  για  τη  φάση  ΚΑΤΑ,  όσο  διαρκεί  δηλαδή  η  φάση
οργάνωσης – υλοποίησης ενός προγράμματος.
α. Διαμορφωτική Αξιολόγηση:13 αναφέρεται στην αξιολόγηση που γίνεται παράλληλα με μια
εκπαιδευτική  –  μαθησιακή  διαδικασία  και  έτσι  διευκολύνει  τη  συνεχή  «διαμόρφωση»  της
διαδικασίας αυτής.
β. Ενδιάμεση Αξιολόγηση: αναφέρεται στις όποιες δραστηριότητες αξιολόγησης λαμβάνουν
χώρα μετά την αρχή και πριν το τέλος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας (περίπου στο μέσο του
προγράμματος).
γ. Αξιολόγηση Διαδικασίας: με τον όρο αποδίδονται οι δραστηριότητες αξιολόγησης με τις
οποίες αξιολογείται η διαδικασία μέσω της οποίας προσφέρονται ή αποκτώνται οι εμπειρίες
μάθησης.

12 Βλ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ», 1997.
13 Ο όρος προτάθηκε από τον M. Scriven (1979).
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δ.  Αξιολόγηση  Συναλλαγής: αποδίδει  τη  σχέση  αλληλεπίδρασης,  κατά  τη  διάρκεια  της
μάθησης, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων.
ε.  Αξιολόγηση Προόδου: αναφέρεται  σε  κάθε  διαδικασία  αξιολόγησης  μέσω της  οποίας
διαπιστώνεται η πρόοδος στην υλοποίηση ενός προγράμματος.
στ. Συγχρονική Αξιολόγηση: πραγματοποιείται παράλληλα με την εκπαιδευτική διαδικασία.
3) Τρίτη ομάδα: Είδη αξιολόγησης για τη φάση ΜΕΤΑ, που είναι δηλαδή κατάλληλα για το
τέλος ή μετά το τέλος της υλοποίησης ενός προγράμματος
α. Τελική Αξιολόγηση: επιχειρείται με το τέλος π.χ μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας (γραπτή
εξέταση). Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να βρίσκεται και μέσα στη διαδικασία μάθησης.
β.  Αξιολόγηση  αποτελέσματος: αναφέρεται  σε  κάθε  δραστηριότητα  αξιολόγησης  που
στοχεύει  στη  διαπίστωση  –  αξιολόγηση  του  αποτελέσματος  μιας  προσπάθειας  (π.χ
παραγωγή  και  προώθηση  ενός  προϊόντος).  Και  αυτή  μπορεί  να  αποτελεί  στοιχείο  της
διαδικασίας.
γ. Συνολική Αξιολόγηση: αναφέρεται στην αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος.
δ.  Αναδρομική  Αξιολόγηση: είναι  κάθε  διαδικασία  αξιολόγησης  που  πραγματοποιείται
«αναδρομικά», δηλαδή εκ των υστέρων.
ε.  Αξιολόγηση  Πιστοποίησης: λαμβάνει  αναγκαστικά  χώρα  μετά  την  υλοποίηση  ενός
εκπαιδευτικού  προγράμματος  και  έχει  ως  σκοπό  την  πιστοποίηση  της  επάρκειας  του
εκπαιδευόμενου ως προς το αντικείμενο του προγράμματος.
στ.  Μετα-Αξιολόγηση  /  Μετά-Ανάλυση: ο  όρος  «Μετα-αξιολόγηση»  αναφέρεται  στις
διαδικασίες με τις οποίες κρίνεται αν η αξιολόγηση που έγινε ήταν σωστή και έγινε σωστά
(δηλαδή  αξιολόγηση  μιας  αξιολόγησης  που  προηγήθηκε).  Κατά  τη  διάρκεια  της  «Μετα-
αξιολόγησης» γίνονται «Μετα-αναλύσεις».

Γ. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

«Δυναμική  Αξιολόγηση»  σημαίνει  συγκεκριμένη  πρακτική  εφαρμογή,  αλλά  που
στηρίζεται σε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία και προσέγγιση του ρόλου της αξιολόγησης.

Για  να  γίνει  κατανοητή  η  έννοια  της  Δυναμικής  Αξιολόγησης  και  να
συνειδητοποιηθούν τα πλεονεκτήματά της, χρήσιμο είναι να εξεταστεί σε αντιδιαστολή με την
«παραδοσιακή αξιολόγηση».

Στο  διάγραμμα 6  που ακολουθεί,  φαίνεται  σχηματικά  η  «παραδοσιακή  αντίληψη»
περί αξιολόγησης.

Σχεδιασμός
Προγράμματος

Υλοποίηση
Προγράμματος

Αξιολόγηση
Προγράμματος

Διάγραμμα 6: Η «παραδοσιακή αντίληψη» περί αξιολόγησης προγράμματος.

(πηγή: από το Δημητρόπουλος 1997)

Στο διάγραμμα αυτό φαίνεται  ότι  παραδοσιακά η αξιολόγηση ενός προγράμματος,
πραγματοποιείτο  μετά  την  υλοποίηση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας.  Στη  δυναμική
αξιολόγηση η θεώρηση της αξιολόγησης είναι εντελώς διαφορετική.

Στο  διάγραμμα  7  που  ακολουθεί,  γίνεται  σαφές  ότι  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  της
δυναμικής αξιολόγησης είναι καθαρά τεχνοκρατικό και βασίζεται στη θεωρία των συστημάτων
(Systems Approach) και στην κυβερνητική, όπου στηρίζονται και πολλές καθαρά τεχνολογικές
εφαρμογές  (αυτόματος  πιλότος,  αυτόματη  αναζήτηση  κατεύθυνσης,  αυτόματη  ρύθμιση
συχνότητας, έντασης, κλπ).
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Διάγραμμα 7: Το «σύστημα»: Η δυναμική αντίληψη της αξιολόγησης.

(Προσαρμογή από το Δημητρόπουλος, 1993β)

Η Αξιολόγηση για να είναι δυναμική πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:
 να είναι συνεχής,
 να βαίνει  παράλληλα  προς τη  διαδικασία  της  μάθησης,  καλύπτοντας  μάλιστα  και

διαστήματα πριν και μετά απ’ αυτήν,
 να είναι ευέλικτη, ευπροσάρμοστη και εξελίξιμη,
 να αποτελεί εγγενές μέρος της διαδικασίας μάθησης και
 να επιδέχεται αυτοελέγχου – αυτοδιόρθωσης.
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Ίσως όμως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό της να βρίσκεται στη φιλοσοφία της:
αντί να επιδιώκει να διαπιστώσει εκ των υστέρων την επιτυχία ή αποτυχία μιας προσπάθειας
μάθησης, επιχειρεί να προεξασφαλίσει την επιτυχία (κάτι που δεν γίνεται στις παραδοσιακές
προσεγγίσεις). Δηλαδή, να εξασφαλίσει την επιτυχία όσο η προσπάθεια βρίσκεται ακόμα σε
εξέλιξη.

Δυναμικότητα στην αξιολόγηση σημαίνει σε τελευταία ανάλυση, ότι κάθε ενέργεια ή
κάθε βήμα μάθησης συνοδεύεται από την επιβεβαίωσή της και μετά αρχίζει το επόμενο. Αυτό
δεν προβλέπει και η «προγραμματισμένη διδασκαλία»,  «προγραμματισμένη μάθηση», που
είναι ό,τι πιο σύγχρονο μας προσφέρει η θεωρία μάθησης; Έτσι, όμως, η αξιολόγηση γίνεται
μάθηση και η μάθηση αξιολόγηση.

Μάθηση και αξιολόγηση είναι δυο όψεις μιας ενιαίας διαδικασίας, της διαδικασίας
μάθησης. Τότε μόνο είναι Δυναμική Αξιολόγηση.

Στον  πίνακα  1  που  ακολουθεί  γίνεται  μια  επιφανειακή  σύγκριση  της  Δυναμικής
Αξιολόγησης με την Παραδοσιακή Αξιολόγηση ως προς επιλεγμένα χαρακτηριστικά.

Πίνακας 1: Ενδεικτική σύγκριση παραδοσιακής και δυναμικής αξιολόγησης

(πηγή: από το Δημητρόπουλος 1997)

Δ. ΟΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Με τον όρο «προσέγγιση» στην αξιολόγηση νοείται η γενικότερη φιλοσοφική αφετηρία
του αξιολογητή, η οποία και του οριοθετεί τη στάση και τις διαθέσεις πάνω στην αξιολόγηση
και  από  την  οποία  οδηγείται  στην  επιλογή  συγκεκριμένων  μεθόδων  και  μέσων  για  την
πραγματοποίηση της αξιολόγησης. Προσεγγίσεις μπορούν να συζητηθούν πολλές14. 

14 Βλ. Δημητρόπουλος, Ε., (1997)
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Ε. ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανάλογα  με  την  προσέγγιση  που  έχει  υιοθετήσει  ο  αξιολογητής,  οδηγείται  στην
επιλογή κάποιας ευρύτερης μεθόδου αξιολόγησης (ή κάποιου συνδυασμού μεθόδων).

Στο  διάγραμμα 8  που ακολουθεί  φαίνονται  οι  κύριες  βασικές  μέθοδοι,  αυτές  που
χρησιμοποιούνται συχνότερα στην αξιολόγηση.

Διάγραμμα 8: Διαγραμματική παρουσίαση των γενικών μεθόδων αξιολόγησης.

(πηγή: από το Δημητρόπουλος 1997)

Από  τις  μεθόδους  που  φαίνονται  στο  παραπάνω  Διάγραμμα,  η  Αυτοανάλυση
θεωρείται σημαντική μέθοδος και αναφέρεται στις καταστάσεις όπου κάποιος αξιολογεί τον
εαυτό του. Μπορεί να αυτοαξιολογείται άτομο (π.χ. ένας εκπαιδευόμενος) ή ολόκληρη ομάδα ή
ακόμη  και  ένα  σχολείο,  ένα  κέντρο,  ένας  οργανισμός  κλπ.  Όταν  σε  μια  τάξη  (που
αυτοαξιολογείται)  ένα μέλος αξιολογεί  ένα άλλο,  τότε  γίνεται  αλληλοαξιολόγηση κι  αν  δύο
συγκεκριμένα άτομα αλλολοαξιολογούνται (αξιολογεί ο Α τον Β και ο Β τον Α) γίνεται λόγος για
αμοιβαία αξιολόγηση.
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ΣΤ. ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Από τη γενική μέθοδο αξιολόγησης που έχει επιλεγεί, προσδιορίζονται οι τεχνικές που
είναι  απαραίτητο  να  αξιοποιηθούν.  Ο  όρος  «τεχνικές»  σημαίνει  κατά  κανόνα  «ειδικές
μεθόδους» ή «εξειδικευμένες χρήσεις μεθόδων ή μερών τους».

Στο διάγραμμα 9 που ακολουθεί φαίνονται οι συνηθέστερες τεχνικές αξιολόγησης.

Διάγραμμα 9: Διαγραμματική παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης.

(πηγή: από το Δημητρόπουλος 1997)

Ζ. ΜΕΣΑ – ΥΛΙΚΑ – ΟΡΓΑΝΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση αξιολόγησης και ανάλογα με τις μεθόδους και τεχνικές που έχουν
επιλεγεί να αξιοποιηθούν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν και κάποια μέσα, υλικά, όργανα
κλπ.,  ενώ είναι  απαραίτητο να δημιουργηθεί  ένα ειδικό και  κατάλληλο για  την περίπτωση
πλαίσιο.

Δεν  υπάρχει  συγκεκριμένος  «κατάλογος»  με  όλα  τα  διαθέσιμα  μέσα  για  την
αξιολόγηση, αντίθετα ο επινοητικός αξιολογητής μπορεί να δημιουργήσει δικά του πρότυπα
μέσα και υλικά, που να εξυπηρετούν επαρκέστερα τους σκοπούς του σε μια συγκεκριμένη
αξιολόγηση.

Στο  διάγραμμα  10  που  ακολουθεί  φαίνονται  ενδεικτικά  μερικά  από  τα  πιο
συνηθισμένα μέσα, υλικά και όργανα αξιολόγησης.
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Διάγραμμα 10: Διαγραμματική παρουσίαση των κύριων μέσων αξιολόγησης.

( Πηγή: από το Δημητρόπουλος, 1997)

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ανεξάρτητα από προσεγγίσεις, μεθόδους, τεχνικές και μέσα, η αξιολόγηση υλοποιείται
μέσα από μια συστηματική διαδικασία, της οποίας τα στάδια και το περιεχόμενο ποικίλλουν
ανάλογα  με  τις  ειδικές  παραμέτρους  που  ισχύουν  στην  κάθε  κατάσταση  αξιολόγησης.
Παραδείγματα τέτοιων διαφοροποιητικών παραμέτρων είναι:
1. Ανάλογα με το είδος αξιολόγησης που έχει επιλεγεί:

α. Άλλη διαδικασία υιοθετείται αν επιχειρείται αξιολόγηση στατική (παραδοσιακή) και
άλλη αν επιχειρείται αξιολόγηση δυναμική.

β. Άλλη αν η αξιολόγηση είναι εξωτερική (εξωτερικός αξιολογητής) και άλλη αν είναι
εσωτερική.
2. Ανάλογα με το ποιος διενεργεί την αξιολόγηση:

α. Άλλη διαδικασία ακολουθείται αν την αξιολόγηση την κάνει ο ίδιος ο σχεδιαστής
του προγράμματος και άλλη αν την κάνει κάποιος άλλος αξιολογητής.
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Θ. ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1) Διάκριση των Καταστάσεων Αξιολόγησης

Ποιος (πρέπει να) αξιολογεί ένα πρόγραμμα; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ο
«αρμόδιος φορέας αξιολόγησης» εάν υπάρχει. Για να προσδιοριστεί όμως ποιος είναι κάθε
φορά  ο  φορέας  αυτός,  θα  ήταν  καλύτερο  να  γίνει  διάκριση  των  πιθανών  καταστάσεων
οργάνωσης ενός προγράμματος σε τρεις.

α. Στην πρώτη περίπτωση έχει γίνει σωστός σχεδιασμός ενός προγράμματος και έχει
ενσωματωθεί έγκαιρα και σωστά στο σχεδιασμό αυτό και αξιολόγηση του προγράμματος. Σ’
αυτή την περίπτωση την αξιολόγηση πραγματοποιούν ή μπορούν να μετέχουν σ’ αυτήν φορείς
άτομα, σε αντιστοίχηση με τους σκοπούς της αξιολόγησης.

β. Στη δεύτερη περίπτωση δεν προβλέπεται αξιολόγηση του προγράμματος. Σ’ αυτή
την περίπτωση την αξιολόγηση κάνει ο εκπαιδευτής (εκπαιδευτικό πρόγραμμα) από το ρόλο
του ως δασκάλου, για τους σκοπούς της μάθησης, με βάση τις αρχές και τη φιλοσοφία της
δυναμικής αξιολόγησης.

γ. Στην τρίτη περίπτωση δεν προβλέφθηκε μεν αξιολόγηση από την αρχή, αλλά στο
τέλος  αποφασίστηκε  να  γίνει  μια  αξιολόγηση  του  προγράμματος  (κατάσταση  «στατικής
αξιολόγησης»).

2) Διάκριση των Φορέων Αξιολόγησης

Τα άτομα ή οι ομάδες ατόμων που μπορεί να εμπλέκονται σε μια αξιολόγηση είναι:
α. Φορέας Ευθύνης της Αξιολόγησης είναι αυτός (άτομο, ομάδα, γραφείο, οργανισμός κλπ)
στον οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση του συγκεκριμένου αντικειμένου. Αν πρόκειται για άτομο
είναι  ο  αξιολογητής,  αν  πρόκειται  όμως  για  γραφείο  κλπ.,  τότε  αναζητά  και  αξιοποιεί
εξειδικευμένο αξιολογητή (ή αξιολογητές).
β. Αξιολογητής (άτομο ή ομάδα) είναι το ειδικευμένο και έμπειρο στέλεχος που διεξάγει την
αξιολόγηση
γ. Οι τρίτοι στην αξιολόγηση είναι όλοι εκείνοι που αξιοποιούνται από τον αξιολογητή έμμεσα
για τους σκοπούς της αξιολόγησης (εκφράζουν γνώμες, παρέχουν πληροφορίες κλπ).
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ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ

Κεφάλαιο  Πρώτο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η  Επιλογή  Προσωπικού  είναι  μια  διαδικασία  συγκέντρωσης  πληροφοριών  και
αξιολόγησης υποψηφίων για την επιλογή των πλέον κατάλληλων για συγκεκριμένες θέσεις
εργασίας. Η καταλληλότητα των υποψηφίων κρίνεται με βάση τα οριζόμενα προσόντα στην
προδιαγραφή της θέσης εργασίας.

Την ευθύνη για την επιλογή  των υποψηφίων έχει  τόσο η Διεύθυνση Ανθρωπίνων
Πόρων, ως επιτελική – υποστηρικτική υπηρεσία, όσο και τα στελέχη. Το ποσοστό ευθύνης
τους όμως εξαρτάται από τις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται να καλυφθεί.

 Η  επιλογή  υποψηφίων,  θα  λέγαμε,  είναι  το  στάδιο  όπου  καλύπτονται  οι  θέσεις
εργασίας.  Μπορεί  να  αφορά σε  εκτελεστές  που καταβάλουν  κυρίως  σωματική  εργασία  ή
κυρίως πνευματική εργασία, σε τεχνικούς που παρέχουν εξειδικευμένη εργασία, σε managers
όλων των επιπέδων,  σε επιτελείς  ειδικοτήτων και  σε εργαζόμενους σε διάφορα βοηθητικά
τμήματα.  Για  κάθε  περίπτωση επιλογής,  οι  απαιτήσεις  είναι  διαφορετικές  αλλά υπάρχουν
ορισμένοι γενικοί κανόνες που καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις.
Η εφαρμογή επαγγελματικού προσανατολισμού από το κράτος,  διευκολύνει σημαντικά την
επιλογή προσωπικού.

Η επιλογή του προσωπικού αποτελεί μια σημαντική διαδικασία για την επιχείρηση
εξαιτίας των σοβαρών συνεπειών που μπορεί να έχουν οι λαθεμένες αποφάσεις προσλήψεων.
Συχνά παρατηρείται η επιλογή προσωπικού και οι προσλήψεις σε εργασία να γίνονται είτε
κάτω από την  πίεση του  νόμου της  προσφοράς  και  της  ζήτησης,  είτε  με  τη  μεσολάβηση
πολιτικών  παραγόντων  (ρουσφέτια),  είτε  με  κρατική  παρέμβαση  (προσλήψεις  μέσω  των
γραφείων εύρεσης εργασίας).

Η  προσπάθεια,  επομένως,  για  την  εξεύρεση  της  ορθής  και  ασφαλούς  μεθόδου
επιλογής εξακολουθεί να απασχολεί τους υπευθύνους στις επιχειρήσεις,  ενώ ένας μεγάλος
αριθμός ειδικών συμβούλων προσφέρει τις υπηρεσίες του στον τομέα αυτό.
Παράλληλα οι  διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις  που προωθούν την ίση μεταχείριση και  τη
διαφάνεια στην επιλογή, αναγκάζουν τους υπευθύνους να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε πρώτα στη χρησιμότητα της επιλογής
προσωπικού. Έπειτα θα περιγράψουμε τη διαδικασία επιλογής. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε
τα όργανα και τις μεθόδους στη διαδικασία επιλογής που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Τέλος,
θα αναφερθούμε στη συνέντευξη επιλογής.

Β. ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
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1) Στόχοι και Προϋποθέσεις αποτελεσματικής επιλογής

 Η  επιχείρηση  (ή  ο  οργανισμός,  ή  η  υπηρεσία)  θα  χρησιμοποιήσει  τη  διαδικασία
επιλογής για τρεις διαφορετικές θέσεις:

 Να διαλέξει το πιο ταιριαστό άτομο από μερικές αιτήσεις και να καλύψει μια κενή θέση
εργασίας.

 Να  διαλέξει  τη  σωστή  δουλειά  από  διάφορες  για  ένα  υποψήφιο  ή  μερικούς
υποψήφιους.

 Όταν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος για μια κενή θέση να αποφασίσει αν ή όχι θα
διορίσει το πρόσωπο αυτό και αν ναι να ξέρει τη δύναμη και τη θέλησή του έτσι ώστε να
υπολογίσει την επιπλέον επίβλεψη ή εκπαίδευση που μπορεί να δοθεί.
Για  να  το  κατορθώσει  αυτό  θα  πρέπει  να  τηρήσει  μια  διαδικασία  η  οποία  απαιτεί  μια
περιγραφή εργασίας και να σχεδιαστεί η εξειδίκευση του προσωπικού.

Η  επιλογή  προσωπικού  αποβλέπει  στη  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  και  την
εξοικονόμηση χρηματικών πόρων. Υποστηρίχτηκε ότι ο καλύτερος εργάτης είναι περίπου δύο
φορές  πιο  παραγωγικός  από  το  χειρότερο  εργάτη,  ακόμα  και  μετά  από  μακροχρόνια
εκπαίδευση του δεύτερου. Πέρα από την άμεση αποδοτικότητα, οι κακές επιλογές έχουν και
έμμεσο κόστος, καθόσον συνεπάγονται χαμένο χρόνο εκπαίδευσης. Ο χρόνος εκπαίδευσης
που επενδύεται στο προσωπικό, όταν δεν αξιοποιηθεί κατάλληλα, όχι μόνο αποτελεί απώλεια,
αλλά  στις  περιπτώσεις  στελεχών  που  αποχωρούν  αποτελεί  στην  ουσία  επένδυση  προς
όφελος του ανταγωνισμού, που είναι πιθανό να απορροφήσει τα στελέχη αυτά. Για το λόγο
αυτό η επιτυχής επιλογή δεν αναφέρεται μόνο στην απόδοση του εργαζομένου αλλά και στην
παραμονή του στην επιχείρηση.

Άρα βασικός στόχος της διαδικασίας επιλογής είναι η πρόσληψη του καταλληλότερου
υποψηφίου  για  την  κάθε  διαθέσιμη  θέση,  και   την  επιχείρηση  γενικότερα,  αλλά  και  η
παραμονή σ’ αυτή και η απόδοσή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις της θέσης, αλλά και με
όρους που θα ικανοποιούν και τον υποψήφιο αλλά και την επιχείρηση.

Στην περίπτωση μιας αποτυχημένης πρόσληψης το κόστος είναι ιδιαίτερα σημαντικό
δεδομένου ότι η διαπίστωσή της γίνεται μετά από ένα διάστημα, συνήθως μετά από αρκετούς
μήνες, το κόστος αυτό εκτιμάται περίπου στο διπλάσιο του ετήσιου εισοδήματος του κατόχου
της θέσης. Εκτός βέβαια από το οικονομικό κόστος, σημαντικό είναι και το ψυχολογικό κόστος
μιας αποτυχημένης πρόσληψης.

Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι υπολογισμού του κόστους των κακών επιλογών, ή της
ωφέλειας  που συνεπάγονται  οι  επιτυχείς  επιλογές.  Ομολογουμένως  πρόκειται  για  εντελώς
τεχνοκρατικές μεθόδους που κάνουν ψυχρό υπολογισμό της «αξίας σε χρήματα», αγνοώντας
άλλους  σημαντικούς  ίσως  παράγοντες.  Δεν  παύουν  ωστόσο  να  δείχνουν  την  ουσία  του
προβλήματος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχημένη επιλογή είναι η καλή προετοιμασία
των  υπευθύνων  πρόσληψης,  οι  οποίοι  μπορεί  να  είναι  είτε  οι  υπεύθυνοι  του  τμήματος
προσωπικού, είτε τα αρμόδια στελέχη, μόνοι τους ή σε συνεργασία μεταξύ τους, και για θέσεις
μεγαλύτερης ευθύνης, κάποιος σύμβουλος επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής επιλογής περιλαμβάνουν:
1. Ύπαρξη μιας ρεαλιστικής περιγραφής θέσης εργασίας, που οδηγεί στην αυτοεπιλογή,

στην  δέσμευση,  στην  απόφαση,  στις  μετριασμένες  προσδοκίες  και   στην
αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων.

2. Γνώση της φύσης της κενής θέσης εργασίας και των προβλημάτων της. Εδώ βοηθάει
η ανάλυση θέσης που πρέπει να έχει προηγηθεί.
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3. Καθορισμός των κριτηρίων για σωστή απόδοση στην κάθε θέση. Εδώ βοηθούν εκτός
από  την  περιγραφή  και  τις  προδιαγραφές  της  θέσης  και  η  μελέτη  της  απόδοσης  των
προηγούμενων κατόχων της θέσης.

Οι προσεκτικές περιγραφές έχουν τα εξής αποτελέσματα:
 Δίνουν στον υποψήφιο μια σαφή εικόνα της εργασίας και μειώνουν την πιθανότητα να

νιώσει έκπληξη για τα καθήκοντα που περιμένουν απ’ αυτόν να εκτελέσει μετά την πρόσληψή
και 

 Αποτελούν βάση καθορισμού της αμοιβής και μέτρο αξιολόγησης της απόδοσής του.
4.   Γνώση των διαφόρων μεθόδων επιλογής και της σημασίας τους. Η μεγάλη ποικιλία

των μεθόδων απαιτεί και καλή γνώση της χρησιμότητάς τους σε κάθε περίπτωση.
5.    Κατανόηση των θεμάτων της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των μεθόδων επιλογής.
6.    Εκπαίδευση των υπευθύνων για ανάπτυξη των απαιτούμενων ικανοτήτων.
7.  Σύστημα  ανατροφοδότησης  για  μέτρηση  της  αποτελεσματικότητας  στην  επιλογή

προσωπικού.
Δύο σημεία που πρέπει να προσεχθούν κατά την όλη διαδικασία επιλογής είναι:

 Η διατήρηση και βελτίωση της καλής εικόνας της επιχείρησης.
 Η αποφυγή παράτυπων ενεργειών ή ακατάλληλων συμπεριφορών, που μπορούν να

οδηγήσουν σε νομικές περιπέτειες την επιχείρηση.
Από τη μια οι υποψήφιοι στη διάρκεια αναζήτησης εργασίας επιλέγουν συγκεκριμένες

επιχειρήσεις με κριτήρια αντικειμενικά και υποκειμενικά. Από την άλλη σε όλα τα στάδια της
επιλογής, από την απλή υποβολή αίτησης έως και κυρίως τη συνέντευξη επιλογής, αξιολογούν
την επιχείρηση. Σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο δεν θα πρέπει οι προσδοκίες των
υποψηφίων και η γνώμη τους για την επιχείρηση (συνήθως θετική) να μην ικανοποιηθούν και
επιβεβαιωθούν  από  την  εικόνα  που  θα  παρουσιάσει  η  επιχείρηση  σ’  αυτούς.  Άρα,  η
επιχείρηση θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους υποψηφίους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και
να δείχνει το καλύτερο δυνατό πρόσωπό της.
Όσον αφορά θέματα ίσης μεταχείρισης  υποψηφίων,  ανήθικης  συμπεριφοράς,  παράνομων
ερωτήσεων και ασυνήθιστων ή παράτυπων πρακτικών, πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα, για
να μη βρεθεί η επιχείρηση στη δυσάρεστη θέση να μηνυθεί από κάποιους υποψηφίους.

2) Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή εργασίας  

Η βιβλιογραφία αναφέρει τρεις κατηγορίες παραγόντων που εξετάζουν οι υποψήφιοι
όταν αξιολογούν μία θέση εργασίας. Τους παράγοντες αυτούς οι υπεύθυνοι επιλογής πρέπει
να τους γνωρίζουν, ώστε παρέχοντας τις ανάλογες πληροφορίες και συμπεριφερόμενοι με τον
κατάλληλο τρόπο να βοηθήσουν τον υποψήφιο να πάρει τη σωστή απόφαση.

1. Οι  υποψήφιοι  κάνουν  ορθολογικές  επιλογές  που  βασίζονται  σε  αντικειμενικούς
παράγοντες, όπως η αμοιβή, η τοποθεσία και η δυνατότητα προαγωγής.

2. Οι υποψήφιοι διαμορφώνουν εσωτερικές προτιμήσεις για έναν οργανισμό εις βάρος
ενός άλλου, βασισμένοι σε υποκειμενικούς παράγοντες, των οποίων μπορεί και να μην έχουν
σαφή επίγνωση.

3. Οι υποψήφιοι δεν έχουν αρκετές πληροφορίες για να αποφασίσουν με βάση τόσο
τους υποκειμενικούς όσο και  τους αντικειμενικούς παράγοντες για την εταιρεία ή για τη θέση
εργασίας. Συνεπώς, τείνουν να επηρεάζονται υπερβολικά από συγκεκριμένους παράγοντες
προσέλκυσης, όπως η δεξιότητα ή η ευγένεια αυτού που τους παίρνει συνέντευξη.
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 α. Προσέγγιση των Αντικειμενικών Παραγόντων

Σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  των  Αντικειμενικών  Παραγόντων,  οι  υποψήφιοι
αξιολογούν τις θέσεις εργασίας ανάλογα με τα πλεονεκτήματά τους. Εάν μία εταιρεία επιθυμεί
να γίνει ελκυστική, είναι απαραίτητο να ανακαλύψει ποιες πτυχές των θέσεων εργασίας είναι
επιθυμητές από τους υποψήφιους και μετά να προβάλλει τις πτυχές αυτές.

Οι  πιο  σημαντικοί  αντικειμενικοί  παράγοντες  που  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  την
επιλογή εργασίας είναι οι εξής:

 Ο Μισθός
 Η Πρόκληση και η Υπευθυνότητα
 Η Ανασφάλεια
 Οι Ευκαιρίες Προώθησης
 Η Γεωγραφική Τοποθέτηση
 Οι Παροχές στους Εργαζομένους

Έτσι λοιπόν το κάθε άτομο που αναζητεί εργασία, βασισμένο στα κριτήρια αυτά, θα
κληθεί να αξιολογήσει τις εναλλακτικές προσφορές εργασίας. Συνήθως, για να διευκολυνθεί,
θέτει  ένα  ελάχιστο  αποδεκτό  επίπεδο  για  κάθε  έναν  από  τους  παράγοντες  αυτούς.  Έτσι
αποκλείει  κατ’  αρχήν  τις  θέσεις  εργασίας  εκείνες  οι  οποίες  δεν  ικανοποιούν το  αποδεκτό
επίπεδο έστω κι ενός από τους παράγοντες αυτούς ή εκείνες οι οποίες απαιτούν προσόντα τα
οποία δεν διαθέτει.

Στο τελευταίο στάδιο, επιλέγει τη θέση που τον ενδιαφέρει ανάλογα με την:
 Ικανοποίηση, την οποία αναμένει να λάβει από μια εργασία, την
 Σχέση μεταξύ  της  επιλογής μιας  συγκεκριμένης  εργασίας  και  της  απόκτησης ενός

επιθυμητού αποτελέσματος και την
 Προσδοκία, ότι μπορεί να καταφέρει να επιλεγεί σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Γενικά, οι αντικειμενικοί παράγοντες εργασίας θεωρούνται ως οι κύριοι καθοριστικοί
παράγοντες στις τελικές αποφάσεις των υποψηφίων στην επιλογή εργασίας. Οι επιχειρήσεις
και οι υπεύθυνοι προσλήψεων πρέπει να ανακαλύψουν ποια χαρακτηριστικά της εργασίας
είναι  πιο  σημαντικά για  τους περισσότερους υποψηφίους και  μετά  να προσπαθήσουν να
αποκτήσουν τους  παράγοντες  αυτούς και  να τους  προβάλουν.  Οι  πιο  σημαντικοί  και   με
επιρροή  παράγοντες  θα  έπρεπε  να  απολαμβάνουν  τη  μεγαλύτερη  έμφαση  κατά  την
προσέλκυση και την επικοινωνία με τους υποψήφιους.

β. Προσέγγιση των Υποκειμενικών Παραγόντων

Σύμφωνα  με  την  προσέγγιση  των  υποκειμενικών  παραγόντων  οι  υποψήφιοι
αξιολογούν την ικανότητα μίας εταιρείας να παράσχει ικανοποίηση στον εργαζόμενο ανάλογα
με τις μη αναγνωρίσιμες συναισθηματικές ανάγκες του. Αυτή η προσέγγιση υποστηρίζεται
από τη θεωρία ότι οι άνθρωποι ελκύονται από τους οργανισμούς που οι ιδέες τους και το
κλίμα  τους  ταιριάζει  στην  προσωπικότητα  και  στις  αξίες  τους.  Η  προσέγγιση  των
υποκειμενικών παραγόντων υποστηρίζει ότι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαρκή επαφή με
τον οργανισμό για να εκτιμήσουν εάν η υποκειμενική εικόνα του οργανισμού ταιριάζει με τις
δικές τους ανάγκες ή όχι. Κατά την προσέλκυση μπορεί επίσης να προβληθεί η κουλτούρα του
οργανισμού και οι επικρατούσες αξίες για να βοηθήσει τους υποψηφίους να εκτιμήσουν κατά
πόσο ταιριάζουν με τις δικές τους προτιμήσεις.
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γ. Προσέγγιση των Παραγόντων Επιλογής

Αυτοί που υποστηρίζουν την προσέγγιση των παραγόντων προσέλκυσης πιστεύουν
πως οι υποψήφιοι συνήθως δεν αποκτούν αρκετή γνώση ούτε των οργανισμών ούτε και των
θέσεων  εργασίας  ώστε  να  πάρουν  ορθολογικές  αποφάσεις  σχετικά  με  τις  προσφορές
εργασίας που τους γίνονται.

Αυτή η δυσκολία στην απόκτηση σημαντικών και αντιπροσωπευτικών πληροφοριών
οδηγεί  τα  άτομα  που  ψάχνουν  για  εργασία,  να  επηρεάζονται  από  παράγοντες  όπως  το
ενδιαφέρον και η ανησυχία που δείχνει ο υπεύθυνος προσλήψεων, ή την ηρεμία με την οποία
χειρίζεται την κατάσταση. Αυτές οι συμπεριφορές των υπευθύνων επιλογής θεωρούνται ως
αντιπροσωπευτικές των χαρακτηριστικών του οργανισμού γενικότερα, γεγονός το οποίο είναι
φυσικά λάθος.

Αρκετές έρευνες επαληθεύουν ότι  οι  παράγοντες  επιλογής πράγματι  έχουν κάποιο
αντίκτυπο στις αποφάσεις επιλογής εργασίας ή αποδοχής κάποιας πρότασης για δουλειά.

Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένος να έχει εμφάνιση
που να αντικατοπτρίζει ευνοϊκά τον οργανισμό, φιλική διάθεση, ευελιξία, ικανότητα στο να
θέτει  προτεραιότητες,  αφοσίωση στο στόχο του, καθώς επίσης ικανότητες διαπροσωπικής
επικοινωνίας, και εξοικείωση με τον οργανισμό.

3) Κριτήρια επιλογής εργασίας 

Κριτήρια  αξιολόγησης  είναι  τα  στοιχεία  βάσει  των  οποίων  γίνεται  η  κρίση  και  η
σύγκριση μεταξύ των υποψηφίων. Τα κριτήρια για κάθε επιλογή εξαρτώνται από τη θέση. Σε
κάθε περίπτωση πάντως σχετίζονται με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του
υποψηφίου.  Συχνά  τα  οργανωμένα  γραφεία  έχουν  ήδη  προχωρήσει  σε  ανάλυση  του
συγκεκριμένου  επαγγέλματος  και  της  θέσης  ή  των  ρόλων  που  αυτή  συνεπάγεται,  οπότε
γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτει ένας υποψήφιος για να ανταποκριθεί στις
υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  την  κατάληψη  της  θέσης.  Σε  μια  σωστά  οργανωμένη
επιλογή κριτήρια είναι στην πραγματικότητα εκείνα τα χαρακτηριστικά του εργαζομένου που
τον  καθιστούν  επιτυχημένο  στη  συγκεκριμένη  θέση.  Εάν  ο  υποψήφιος  γνωρίζει  ποια
πράγματα αναζητούν στη διαδικασία επιλογής, θα ξέρει και ποια από τα χαρακτηριστικά του
πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση.

Σήμερα υπάρχουν βασικά κριτήρια επιλογής στελεχών τα οποία σχετίζονται άμεσα με
την επιτυχία ενός στελέχους σε μια συγκεκριμένη θέση εργασίας. Τα πιο δημοφιλή από αυτά
είναι:

 Εμφάνιση - Επαγγελματική παρουσία
 Ευελιξία - Προσαρμοστικότητα
 Συναισθηματική σταθερότητα - Αντοχή στην πίεση
 Ενεργητικότητα
 Αυτοπεποίθηση - Αυτό-υποκίνηση
 Αναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
 Ομαδικότητα
 Διοικητικές ικανότητες
 Οργανωτικές ικανότητες
 Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων - λήψης αποφάσεων
 Ικανότητες επίτευξης στόχων

Τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  σε  συνδυασμό  με  τις  σωστές  προδιαγραφές  μιας
θέσης εργασίας, βοηθούν τις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν τον «κατάλληλο» υποψήφιο για
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την «κατάλληλη» θέση. Η συνταγή αυτή μπορεί να επιφέρει τα επιθυμητά για την επιχείρηση
αποτελέσματα,  χωρίς  όμως  αυτό  να  ισχύει  και  για  τους  υποψηφίους.  Η  ασάφεια  και  η
ανασφάλεια είναι τα φυσικά επακόλουθα μιας ξεκάθαρης αντίληψης για τη θέση εργασίας. 

Απαιτείται λοιπόν, η σαφήνεια των αρμοδιοτήτων των στελεχών να αναζητηθεί από τα
ίδια τα στελέχη. Πρόκειται σίγουρα για μια επίπονη διαδικασία που τα στελέχη καλούνται να
ενστερνιστούν.  Ωστόσο αυτό  δεν  φαίνεται  ότι  επαρκεί.  Η  διαδικασία  αυτή  έχει-εκτός  των
άλλων-περιορισμένη διάρκεια ζωής προκειμένου να γίνει αποτελεσματική. Πρέπει, επομένως,
να ολοκληρώνεται έγκαιρα και  γρήγορα.

Σύμφωνα  με  τις  νέες  τάσεις  του  Management,  τα  μελλοντικά  κριτήρια  επιλογής
στελεχών είναι τα εξής:

 Έγκαιρη και γρήγορη προσαρμογή στην ταχύτητα των αλλαγών
 Προτίμηση στα στελέχη που αποδίδουν όπως θα απέδιδαν εάν η επιχείρηση ήταν

δική τους
 Υπερπαραγωγικότητα
 Αποδοχή και εποικοδομητική αντιμετώπιση της ασάφειας και της αβεβαιότητας που

χαρακτηρίζουν τη σημερινή εποχή με αλλαγές και συνήθως απρόβλεπτες συνέπειες
 Ολοκλήρωση σπουδών ανεξάρτητα από αντικείμενο
 Ικανότητα ανάληψης ευθυνών ανεξάρτητα από θετικές ή αρνητικές συνέπειες
 Προσανατολισμός  στην  ανάπτυξη  και  διατήρηση  αποτελεσματικών  πελατειακών

σχέσεων
 Αποτελεσματική αντιμετώπιση της πίεσης
 Ικανότητα επίλυσης προβληματικών καταστάσεων

Η  επιτυχία  του  νέου  αυτού  μοντέλου  εξαρτάται  από  την  ποιότητα  αλλά  και  την
ταχύτητα με την οποία μπορεί να υλοποιηθεί. Η επιβίωση ενός οργανισμού εξαρτάται άμεσα
από την ικανότητά του να προσαρμόζεται στις εκάστοτε περιβαλλοντολογικές αλλαγές.

Πρόσφατα  στο  πλαίσιο  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προβλήθηκαν  ιδιαίτερα  τρεις
ομάδες κριτηρίων: α) κριτήρια που σχετίζονται με τη δυνατότητα επικοινωνίας β) κριτήρια που
σχετίζονται  με  την  ικανότητα  αξιοποίηση  των  νέων  τεχνολογιών  και  γ)  κριτήρια  που
σχετίζονται με την εξειδικευμένη κατάρτιση και γενικά τη γνώση που αποκτήθηκε είτε μέσω
σπουδών είτε μέσω εμπειρίας είτε και από τα δύο.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούν οι υπεύθυνοι για την επιλογή μπορεί να διαφέρουν
ανά περίπτωση, εργοδότη, θέση, ειδικότητα κ.ο.κ. αντίστοιχα μπορεί να διαφοροποιούνται και
οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν.

Είναι  προφανές  ότι  οι  επιχειρήσεις  δεν  έχουν  πλέον  τη  δυνατότητα  να  παρέχουν
ασφάλεια στο εργασιακό περιβάλλον. Τα υποψήφια στελέχη πρέπει να σκεφτούν σοβαρά την
εξέλιξη και τη διαχείριση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας λαμβάνοντας υπόψη ότι οι
επιχειρήσεις  σήμερα  προσπαθούν  να  διατηρήσουν  την  ανταγωνιστικότητά  τους  και  να
συγκρατήσουν το κόστος.

Αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  τη  δημιουργία  «επίπεδων»  οργανισμών  (χωρίς  τα
παραδοσιακά ιεραρχικά επίπεδα και  τίτλους θέσεων)  οι  οποίοι  εμπνέουν ανασφάλεια  και
αβεβαιότητα  ενώ  παράλληλα  φαίνεται  να  περιορίζουν  τους  ορίζοντες  για  επαγγελματική
εξέλιξη.

Οι προτεινόμενες λύσεις μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:
 Συνεχής πρωτοβουλία για επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση
 Έμφαση  στην  ποιότητα  και  όχι  τόσο  στην  ποσότητα  εργασίας  που  μπορεί  ένα

στέλεχος να προσφέρει σε μια επιχείρηση
 Πρωτοβουλία για την εξέλιξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε ένα ολοένα πιο

έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Δεν θα λαθεύαμε αν λέγαμε πως το κριτήριο είναι μια πολύ περιορισμένη μέτρηση της

επίδοσης ή της επιτυχίας. Το κριτήριο δεν είναι η τελική συμπεριφορά αλλά μια μέτρηση που
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υποτίθεται  ότι  αντιπροσωπεύει  την  τελική  συμπεριφορά.  Οι  περισσότεροι  συμφωνούν  ότι
καλύτερα είναι να χρησιμοποιούνται πολλαπλά κριτήρια γιατί  αυτά περιγράφουν καλύτερα
την  εργασιακή  συμπεριφορά.  Για  να  βελτιώσουμε,  επομένως,  το  κριτήριο,  καταφεύγουμε
πολλές φορές σε συνδυασμό κριτηρίων και στη δημιουργία ενός πιο συνολικού κριτηρίου.

Συμπερασματικά,  μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  ανάπτυξη  και  δημιουργία  κριτηρίων
πρέπει  να  είναι  αποτέλεσμα  προσεχτικής  μελέτης,  σχεδιασμού  και  προηγούμενης
διερεύνησης.

Κατά την επιλογή και διαμόρφωση κριτηρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής:
 Η σχετικότητα του κριτηρίου (criterion relevance). Το κριτήριο πρέπει να αναφέρεται

σε στοιχεία που έχουν άμεση σχέση με την επιτυχία στη συγκεκριμένη εργασία.
 Η αρτιότητα του κριτηρίου (criterion deficiency).  Η διάσταση αυτή αναφέρεται  στο

βαθμό που το κριτήριο αποτελεί ελλιπή μέτρηση μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς.
 Η  μόλυνση  του  κριτηρίου  (criterion  contamination).  Το  κριτήριο  είναι  δυνατό  να

«μολύνεται», να διαστρεβλώνεται δηλαδή από εξωτερικούς παράγοντες.
Τέλος αναφέρουμε ενδεικτικά ότι σε μια δημοσιευμένη έρευνα15, η οποία αφορούσε τα

κριτήρια  που  αποτελούν  τη  βάση  για  την  επιλογή  προσωπικού  σε  μια  επιχείρηση,  οι
ερωτώμενοι (από τις επιχειρήσεις και  τους οργανισμούς)  προσδιόρισαν ως πιο σημαντικά
αυτά που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2: Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις.

                           Κριτήριο Έκταση χρήσης
1. Εμπειρία(γενική, αλλά περισσότερο ειδική) 47,22%
2. Τίτλοι σπουδών 21,16%
3. Χαρακτηριστικά προσωπικότητας 10,91%
4. Τίτλοι σπουδών και εμπειρία 8,69%
5. Ξένες γλώσσες 4,01%
6. Δημόσιες διαδικασίες 2,67%
7. Γνωριμίες και συστάσεις 2,67%
8. Εξειδίκευση 0,89%
9. Άλλα 1,78%

Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ως διαδικασία επιλογής υποψηφίων ορίζεται ένα σύνολο συγκεκριμένων ενεργειών,
που  αφορούν  τη  συγκέντρωση  και  αξιολόγηση  πληροφοριών,  για  κάθε  έναν  από  τους
υποψηφίους,  ώστε  να  ληφθεί  η  απόφαση  επιλογής-σε  όποιον  θα  προσφερθεί  η  θέση
εργασίας. Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και το
σύνολο των υποψηφίων ο χρόνος ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας μέχρι  τη  λήψη της
απόφασης επιλογής μπορεί να κυμαίνεται από μία ημέρα έως μερικούς μήνες.

Συνοπτικά  η  διαδικασία  που  ακολουθείται  με  βάση  την  ορθολογική  επιλογή  και
πρόσληψη προσωπικού βάσει αντικειμενικών κριτηρίων είναι η ακόλουθη:

Καταρχήν, οι υποψήφιοι υποβάλλουν αιτήσεις με όλα τα στοιχεία τους και αναφορά
της  θέσης  εργασίας  την  οποία  ζητούν  να  καταβάλουν.  Αν  τα  στοιχεία  αυτά  κριθούν
ικανοποιητικά,  ακολουθεί  συνέντευξη  (interview)  του  κάθε  υποψηφίου  με  εκπρόσωπο  της
επιχείρησης που είναι ειδικός για αυτή, δηλαδή είναι γνώστης της τεχνικής των συνεντεύξεων. 
15 Εφημερίδα «Το Βήμα», 23-4-2000
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Με τη  συνέντευξη  προσδιορίζονται  ορισμένες  ικανότητες  του  υποψηφίου,  όπως  η
αντίληψή  του  για  ορισμένα  θέματα,  η  ευπροσηγορία  του,  η  υπομονή  του  κ.τ.λ.  Αν  τα
συμπεράσματα  από  την  συνέντευξη  είναι  θετικά,  γίνεται  «ψυχοτεχνική  δοκιμασία»  του
υποψηφίου. Το test, είναι βασικό όργανο της Ψυχοτεχνικής και  της Βιομηχανικής Ψυχολογίας
που είναι ο κλάδος της Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας, ο οποίος αποσκοπεί στην προσαρμογή
του ανθρώπου στην εργασία που εκτελεί στη βιομηχανία, με την εναρμόνιση των ατομικών του
ιδιοτήτων στις απαιτήσεις αυτής της εργασίας. 

Τα  αποτελέσματα  που  προκύπτουν  από  το  τεστ  καταγράφονται  σε  πίνακες  που
παρουσιάζουν  τη  βαθμολογία  του  εξεταζόμενου.  Μετά  το  test έχει  σχηματιστεί  η  κατά  το
δυνατό πληρέστερη εικόνα του υποψηφίου και ανάλογα με αυτή γίνεται ή όχι η πρόσληψή
του. Αν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι για πρόσληψη, καταρτίζεται ένας τελικός πίνακας με τη
σειρά κατάταξής τους και οι προσλήψεις γίνονται σύμφωνα με αυτή τη σειρά.

Το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  στην  επιλογή  είναι  ότι  συχνά  είναι  βασισμένη  στην
υποκειμενική  ανθρώπινη  κρίση,  έτσι  οι  υπεύθυνοι  πρέπει  να  είναι  πολύ  προσεκτικοί.  Η
επιλογή  μη  κατάλληλων  για  τη  θέση  υπαλλήλων  επηρεάζει  συνεργάτες,  προσωπικό  και
πελάτες, ενώ χάνεται πολύτιμος χρόνος και χρήμα.

Συνήθως  χρησιμοποιείται  η  τεχνική  του  «σταδιακού  αποκλεισμού»,  όπου  ένας
υποψήφιος κρίνεται σε μια σειρά από δοκιμασίες-κριτήρια, και αποκλείεται από τη διαδικασία
επιλογής μόλις παρουσιάσει μη ικανοποιητικό αποτέλεσμα σε ένα από τα στάδια. Μια άλλη
μέθοδος  επιλογής  είναι  η  μέθοδος  της  «πολλαπλής  συσχέτισης»,  όπου  οι  υποψήφιοι
εξετάζονται με βάση την απόδοσή τους σε όλα τα στάδια πριν παρθεί η τελική απόφαση,
ανεξάρτητα από την απόδοσή τους σε κάθε ένα από αυτά χωριστά.

Τα  συνήθη  βήματα-ενέργειες  μιας  τυπικής  διαδικασίας  επιλογής,  όπως
παρουσιάζονται στο διάγραμμα 11,  είναι:

 Προκαταρκτική εξέταση-συνέντευξη
 Αίτηση απασχόλησης
 Δοκιμασίες (tests)
 Συνέντευξη επιλογής
 Επιβεβαίωση πληροφοριών που αφορούν το παρελθόν του υποψηφίου
 Ιατρικές εξετάσεις
 Τελική απόφαση (επιλογής)-προσφορά θέσης εργασίας 

Σε  κάθε  ένα απ’  αυτά τα  βήματα είναι  δυνατόν  ο  υποψήφιος  ν’  απορριφθεί.  Στις
επόμενες σελίδες ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή των βημάτων αυτών. 
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Διάγραμμα 11: Βήματα στη διαδικασία επιλογής.

1) Προκαταρκτική εξέταση-Περιγραφή Εργασίας

Στην  πράξη  είναι  δυνατόν  όσοι  εκδηλώνουν  ενδιαφέρον  για  τη  θέση  εργασίας,
ανταποκρινόμενοι στην προκήρυξη, να μην ικανοποιούν επαρκώς τις απαιτήσεις της θέσης
εργασίας ή να μην ενδιαφέρονται  πραγματικά για  τη συγκεκριμένη θέση (περιεχόμενο και
μισθός).  Ο  υπεύθυνος  επιλογής,  συνήθως  κάποιο  στέλεχος  της  Διεύθυνσης  Ανθρωπίνων
Πόρων, θα πρέπει ν’  αναγνωρίσει αυτές τις υποψηφιότητες και να τις αποκλείσει από την
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ αρχάς, ο υπεύθυνος επιλογής εξετάζει τα βιογραφικά που έχουν
στείλει  οι  υποψήφιοι  αλλά  και  όσα  υπάρχουν  στο  αρχείο.  Αν  κάποιοι  δεν  πληρούν  τις
προϋποθέσεις  απορρίπτονται.  Στη  συνέχεια,  καλεί  σε  μια  πρώτη  (βραχείας  διάρκειας)
συνέντευξη όσους φαίνεται να πληρούν τις προϋποθέσεις για να αξιολογηθούν τα προσόντα
και η προσωπικότητά τους. Είναι σκόπιμο, σε αυτή την πρώτη συνέντευξη, να γίνεται  μια
γενική παρουσίαση της επιχείρησης και της θέσης εργασίας (job preview) για να διαπιστωθεί
αν ο υποψήφιος ενδιαφέρεται πραγματικά για τη θέση εργασίας.

Μετά την περιγραφή της εργασίας και των καθηκόντων που πρέπει να εκτελεστούν,
συντάσσεται ένας κατάλογος των προσόντων για το κάθε έργο που πρέπει να περιλαμβάνει:
τη μόρφωση και την εμπειρία του υποψηφίου, τις δεξιότητες, τα σωματικά χαρακτηριστικά και
εκείνα της προσωπικότητας, καθώς και το είδος των σχέσεων που πρέπει να έχει με άλλους
ανθρώπους.

Οι προσεκτικές περιγραφές έχουν και τα εξής πλεονεκτήματα:
Α) δίνουν στον υποψήφιο μία σαφή εικόνα της εργασίας και μειώνουν την πιθανότητα να
νιώσει έκπληξη για τα καθήκοντα που περιμένουν απ’ αυτόν να εκτελέσει μετά την πρόσληψη,
Β) αποτελούν βάση καθορισμού της αμοιβής και μέτρο αξιολόγησης της απόδοσής του.

Όσοι  υποψήφιοι  δεν  καλύπτουν  τις  τυπικές  προδιαγραφές  της  θέσης  εργασίας
απορρίπτονται. Συμβαίνει στην πράξη, άτυπα, οι υπεύθυνοι επιλογής να διαπιστώσουν από
την αίτηση ότι ο υποψήφιος δεν ικανοποιεί μεν, απολύτως, όλες τις τυπικές προϋποθέσεις
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αλλά  έχει  κάποια  πολύ  θετικά  στοιχεία.  Εκτιμώντας  αυτά  τα  στοιχεία  του  επιτρέπουν  να
συνεχίσει στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας. 

2) Αίτηση απασχόλησης - πρόσληψης

Σε  όσους  υποψηφίους  περάσουν  επιτυχώς  το  πρώτο  στάδιο  ζητείται  να
συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο αίτησης. Το έντυπο αυτό περιλαμβάνει κατά συστηματικό
τρόπο συγκεκριμένες ερωτήσεις, που καλύπτουν βασικές απαιτήσεις της θέσης εργασίας και
για  τις  οποίες  η  επιχείρηση  θέλει  πληροφορίες,  όπως:  ηλικία,  σπουδές,  προϋπηρεσία,
συστάσεις  κ.ά.  Με  βάση  τις  απαντήσεις  όσοι  υποψήφιοι  δεν  καλύπτουν  τις  τυπικές
προδιαγραφές της θέσης απορρίπτονται.  Στην πράξη, συμβαίνει  οι υπεύθυνοι επιλογής να
διαπιστώσουν  από  την  αίτηση  ότι  ο  υποψήφιος  δεν  ικανοποιεί  μεν,  απολύτως,  όλες  τις
προϋποθέσεις αλλά έχει κάποια πού θετικά στοιχεία κι έτσι του επιτρέπουν να συνεχίσει στο
επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Ο σχεδιασμός λοιπόν του εντύπου της αίτησης την οποία πρέπει να συμπληρώσει ο
υποψήφιος εξυπηρετεί δύο κυρίως στόχους:
Α) την παροχή των πληροφοριών για το σύνολο των υποψηφίων ούτως ώστε να επιλεγεί ένα
μέρος από αυτούς, οι οποίοι να κληθούν να δώσουν συνέντευξη ή και να περάσουν γραπτές
δοκιμασίες
Β) τα στοιχεία που συλλέγονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την επιχείρηση και μετά τη
διαδικασία της επιλογής, σε περίπτωση που ο υποψήφιος τελικά προσληφθεί.
    Μεταξύ των δύο αυτών στόχων είναι δυνατό να υπάρχει σύγκρουση. Στοιχεία που δεν
αφορούν  την  επιλογή  μπορούν  να  συλλεγούν  και  αργότερα,  και  ενδεχομένως  δεν  είναι
σκόπιμο να περιλαμβάνονται στην αίτηση.
Δύο  συγκεκριμένοι  περιορισμοί  πρέπει  να  λαμβάνονται  υπόψη  κατά  το  σχεδιασμό  της
αίτησης: ο βαθμός δυσκολίας κατά τη συμπλήρωση και η προτυποποίηση της αίτησης.
Συχνά η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται από ένα βιογραφικό σημείωμα, καθώς με τον τρόπο
αυτό δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους να προβάλλουν οι ίδιοι τις ικανότητές τους.

Η αίτηση απασχόλησης, σε σχέση με το βιογραφικό, αποτελεί πιο αντικειμενική πηγή
άντλησης  πληροφοριών  και  συμβάλλει  στην  ίση  μεταχείριση  των  υποψηφίων,  αφού  όλοι
απαντούν στις ίδιες ερωτήσεις. Η συστηματική παράθεση των πληροφοριών καθιστά δυνατή
τη  γρήγορη  και  εύκολη  αξιολόγησή  τους  αλλά  και  την  ενημέρωση  της  βάσης  δεδομένων
υποψηφίων.  Αποτελεί  επίσης  μια  έγκυρη  βάση  για  τις  ερωτήσεις  που  θα  γίνουν  στη
συνέντευξη  επιλογής.  Μπορεί  ακόμη  να  χρησιμοποιηθεί  ως  βάση  αναφοράς  για  έλεγχο
στοιχείων  που  στο  μέλλον  θα  αποδειχθούν  ανακριβή  ή  αναληθή,  γι’  αυτό  και  για  να
εξασφαλίσουν  ειλικρινείς  πληροφορίες  οι  επιχειρήσεις  ζητούν  από  τους  υποψηφίους  να
υπογράψουν ότι όσα δηλώνουν είναι αληθή.

Επίσης συχνά ζητούνται με την αίτηση και συστάσεις. Η περιγραφή της γνώμης ενός
προηγούμενου εργοδότη για τον υποψήφιο, με τη μορφή συστατικής επιστολής ή προφορικής
διαβεβαίωσης,  συνήθως  συμβάλει  σημαντικά  στην  αποτελεσματικότητα  της  επιλογής.
Ωστόσο, μπορεί να αμφισβητηθεί η εγκυρότητα των συστάσεων, καθώς ο υποψήφιος επιλέγει
ο ίδιος το πρόσωπο που θα του χορηγήσει την επιστολή, οπότε είναι πιθανό να υπάρχει
κάποιος βαθμός μεροληψίας στο περιεχόμενό της.
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3) Δοκιμασίες (tests)

Τόσο  το  βιογραφικό  όσο  και  η  αίτηση  απασχόλησης  δίνουν  πληροφορίες  για  το
παρελθόν του υποψηφίου και αποτελούν ένα δείκτη πρόβλεψης για την καταλληλότητά του,
στην υπό πλήρωση θέση.

Κοινό χαρακτηριστικό όμως αυτών των μεθόδων για την επιλογή προσωπικού είναι
ότι τα κριτήριά τους είναι κατά κύριο λόγο υποκειμενικά.

Προκειμένου  λοιπόν  να  υπάρχει  ένας  επιστημονικός  και  όσο  το  δυνατόν  πιο
αντικειμενικός τρόπος επιλογής προσωπικού ώστε να καλυφθεί κατά το δυνατόν η ρήση «ο
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση», χρησιμοποιούνται διάφορες δοκιμασίες-test,
για τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις κλίσεις, την αντίληψη και την προσωπικότητα
του υποψηφίου.

Σε επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί μια αναλυτική περιγραφή αυτών των test.  

4) Συνέντευξη επιλογής

 Μια  μεγάλη  πλειοψηφία  ανθρώπων  έχει  αδυναμία  στις  συνεντεύξεις.  Αυτό  ισχύει
ανεξάρτητα  από  το  επίπεδο  της  καλλιέργειας  του  ατόμου.  Η  τέχνη  της  συνέντευξης  δεν
διαφέρει από καμία άλλη ικανότητα. Πρέπει να μαθευτεί και να εξασκηθεί, αλλά κάτι τέτοιο
συμβαίνει σπάνια.

Ο επιτυχής έλεγχος της συνέντευξης αρχίζει πριν την συνάντηση για την συνέντευξη
και  συνεχίζεται  αρκετά μετά  το  τέλος  της.  Οι  ερωτήσεις  που γίνονται,  οι  απαντήσεις  που
δίνονται,  η  εμπιστοσύνη  που  μεταδίδεται  και  τα  πολλά  πράγματα  που  πρέπει  να
αποφεύγονται είναι όλα πολύ σημαντικά.

Στον εργασιακό χώρο, τα άτομα με τις καλύτερες συστάσεις δεν παίρνουν αυτομάτως
τις  καλύτερες  δουλειές!  Πολύ  λίγοι  άνθρωποι,  ακόμη  και  με  σημαντική  εμπειρία  στη
συνέντευξη,  έχουν  αναπτύξει  την  διαδικασία  της  συνέντευξης.  Αυτό  συμβαίνει  επειδή  δεν
έχουν  διδαχτεί  ποτέ  τεχνικές  συνέντευξης.  Οι  περισσότεροι  άνθρωποι  πιστεύουν ότι  είναι
πολύ λίγα τα πράγματα που μπορούν να κάνουν για να ετοιμαστούν για αυτές τις σημαντικές
συναντήσεις.  Στην  πραγματικότητα,  αυτό  δεν  είναι  αλήθεια.  Οι  εξυπνότεροι  ερευνητές
εργασίας είναι πάντα πολύ καλά προετοιμασμένοι. Η εμπειρία μας δείχνει ότι η εργασία θα
αποκτηθεί κατά 40% από τα πιστοποιητικά και κατά 60% από την ικανότητα προσωπικής
παρουσίασης.

Αναλυτικότερα όμως για τη συνέντευξη επιλογής θα αναφερθούμε σε κεφάλαιο που
ακολουθεί.

5) Επιβεβαίωση πληροφοριών που αφορούν το παρελθόν του υποψηφίου

Για όσους υποψηφίους, μετά τη συνέντευξη, εκτιμάται ότι είναι κατάλληλοι για να τους
προσφερθεί η θέση είναι σκόπιμο να γίνεται μια επιβεβαίωση των πληροφοριών που αυτοί
δίνουν στο βιογραφικό τους ή και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η πράξη έχει αποδείξει
ότι,  είτε  σκόπιμα  είτε  από  αμέλεια,  κάποιοι  υποψήφιοι  μεγαλοποιούν  τα  πράγματα  στο
βιογραφικό  τους  ή  στη  συνέντευξη  επιλογής  όσον  αφορά  κυρίως  τις  σπουδές  τους,  την
εξειδίκευση που έχουν και όσα σχετίζονται με την προηγούμενη απασχόλησή τους, π.χ. ύψος
μισθού, καθήκοντα, τίτλος θέσης εργασίας, κ.ά. Έρευνες έχουν αποδείξει επίσης ότι πολλά
βιογραφικά περιέχουν τουλάχιστον ένα «ψέμα» ή «ανακρίβεια».

Κύριες πηγές ελέγχου του παρελθόντος των υποψηφίων είναι:
 Προηγούμενοι εργοδότες
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 Σχολές και πανεπιστήμια
 Δικαστικές υπηρεσίες (ποινικό μητρώο)
 Προτεινόμενα πρόσωπα (από τον υποψήφιο) για συστατικές επιστολές

Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις,  πριν προβούν σε ενέργειες για τον έλεγχο του
παρελθόντος, θα πρέπει να ζητούν ενυπόγραφη άδεια από τον υποψήφιο. Αν το πράξουν
αυθαίρετα  κινδυνεύουν  να  κατηγορηθούν  για  προσβολή  του  προσωπικού  απορρήτου.  Οι
πληροφορίες και τα στοιχεία, που έχει νομικό και ηθικό δικαίωμα η επιχείρηση να ζητήσει, θα
πρέπει να σχετίζονται αυστηρά με τα όσα αναφέρει ο υποψήφιος στο βιογραφικό το και με τις
απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

Το  ποιες  πηγές  άντλησης  πληροφοριών  (για  το  παρελθόν  του  υποψηφίου)  θα
χρησιμοποιηθούν, κάθε φορά, εξαρτάται από τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.

6) Ιατρικές εξετάσεις

Για ορισμένες θέσεις εργασίας απαιτείται ο φορέας της θέσης α) να μην έχει κάποια
προβλήματα υγείας,  β)  να μην είναι  φορέας μεταδοτικών νόσων,  γ)  να έχει  συγκεκριμένα
φυσικά  χαρακτηριστικά.  Θα  πρέπει  λοιπόν  η  επιχείρηση  να  ζητήσει  από  τον  υποψήφιο,
τουλάχιστο  για  τις  δύο  πρώτες  περιπτώσεις,  σχετικές  ιατρικές  βεβαιώσεις  ή  η  ίδια  να
πληρώσει  για  τις  συγκεκριμένες  εξετάσεις.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο  έλεγχος  για  τη  φυσική
κατάσταση και την εν γένει υγεία του υποψηφίου θα πρέπει να γίνεται αφού του προσφερθεί η
θέση.  Για  την  αποφυγή  του  κινδύνου  να  κατηγορηθεί  η  επιχείρηση  ότι  χρησιμοποιεί  τις
ιατρικές εξετάσεις για να αποκλείσει κάποιους (μεροληπτικότητα π.χ. εις βάρος γυναικών και
ατόμων με ειδικές ανάγκες - προβλήματα) οι πληροφορίες-αποδείξεις που ζητούνται σχετικά
με  την  υγεία  του  υποψηφίου  θα  πρέπει  να  σχετίζονται  αυστηρά  με  τη  ικανότητά  του  να
εκτελέσει έργο στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.  Αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται  ιδιαίτερα
υπόψη σε σχέση και με τους νόμους για την προστασία και τα δικαιώματα των ατόμων με
ειδικές ανάγκες - προβλήματα.

Η ιατρική εξέταση πριν την πρόσληψη έχει τέσσερις σκοπούς:
 Ν’ απορρίψει εκείνους των οποίων τα σωματικά προσόντα είναι  ανεπαρκή για τις

απαιτήσεις του έργου για το οποίο ερευνώνται
 Ν’  αποκτηθούν  στοιχεία  της  σωματικής  κατάστασης  για  την  περίπτωση  κάποιου

ατυχήματος αργότερα
 Να εμποδιστεί η πρόσληψη αυτών που πάσχουν από κάποια μεταδοτική αρρώστια
 Να τοποθετηθούν κατάλληλα εκείνοι που προκρίνονται για πρόσληψη, αλλά εξαιτίας

κάποιας σωματικής έλλειψης πρέπει ν’ αναλάβουν μόνο ειδικά καθήκοντα.
Και οι μεν τρεις πρώτοι σκοποί της ιατρικής εξέτασης εύκολα κατανοούνται, όχι όμως

κι ο τέταρτος που έχει τη σημασία ότι υπάρχουν και άνθρωποι με φυσικά ελαττώματα που
πρέπει να κερδίσουν τη ζωή τους και για τους οποίους υπάρχουν σχετικές απασχολήσεις, τις
οποίες μπορούν ν’ αναλάβουν παρά το σωματικό τους ελάττωμα, όπως άλλωστε προκύπτει
από την ανάλυση του έργου.

7) Τελική απόφαση επιλογής

Η απόφαση επιλογής θα πρέπει να λαμβάνεται από τα στελέχη στις διευθύνσεις ή
στα τμήματα των οποίων θα απασχοληθούν οι συγκεκριμένοι υποψήφιοι. Η ανακοίνωση της
προσφοράς της θέσης γίνεται, τυπικά, από τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων. Η απόφασή
τους αυτή θα πρέπει  να  στηρίζεται  στην  αξιολόγηση όλων των πληροφοριών,  που έχουν
συλλεγεί σε κάθε ένα από τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής και αφορούν τις
ικανότητες  και  δυνατότητες  αλλά  και  τη  θέληση  του  υποψηφίου  να  αποδώσει  στη  θέση
εργασίας.
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Γι’ αυτή την απόφαση όμως χρειάζεται μια στρατηγική, η οποία να είναι διαφορετική
για κάθε κατηγορία εργασιών. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα εξής
ερωτήματα:

 Θα προσλαμβάνονται υποψήφιοι που απλώς ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή και με
βάση τις διαφαινόμενες δυνατότητές τους;

 Οι υπερπροσοντούχοι (για τη θέση) θα προσλαμβάνονται;
 Υποψήφιοι  που  δεν  ικανοποιούν  απολύτως  τις  προδιαγραφές  αλλά  μπορούν  να

αναπτυχθούν και να καλύψουν τις αδυναμίες τους, θα προσλαμβάνονται;
 Θα δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στα «ποσοτικά» χαρακτηριστικά του υποψηφίου ή

στα «ποιοτικά»;
 Τα  αρνητικά  δεδομένα  ή  αδύνατα  χαρακτηριστικά  των  υποψηφίων  θα

αντισταθμίζονται από τα θετικά;
 Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αξιολογούνται ως προς την κουλτούρα της ομάδας στην

οποία θα δουλέψουν, ως προς την κουλτούρα της επιχείρησης ή μόνο ως προς τις απαιτήσεις
της θέσης εργασίας;

Υπάρχουν δύο τρόποι για να λάβουν τα στελέχη την τελική απόφαση επιλογής. Ο
ένας  είναι  υποκειμενικός  και  βασίζεται  στην  προσωπική  κρίση  /  εκτίμηση.  Το  στέλεχος
λαμβάνει υπόψη όλες τις πληροφορίες και δεδομένα για τον υποψήφιο και γνωρίζοντας τις
απαιτήσεις της εργασίας, αποφασίζει για το ποιος τελικά θα προσληφθεί. Ο άλλος τρόπος
είναι πιο αντικειμενικός και βασίζεται σε αποτελέσματα στατιστικής ανάλυσης. Συνοπτικά, ο
τρόπος αυτός έχει ως εξής: Οι πιο καθοριστικοί παράγοντες / χαρακτηριστικά του υποψηφίου
για την απόδοση στη θέση εργασίας σταθμίζονται με συγκεκριμένο συντελεστή βαρύτητας. Τα
ποσοτικοποιημένα δεδομένα συνδυάζονται και προκύπτει ένας τελικός βαθμός. Οι υποψήφιοι
με το μεγαλύτερο βαθμό προσλαμβάνονται.

Χρειάζεται  ιδιαίτερη  προσοχή  στο  χειρισμό  αποκλεισμού  των  υποψηφίων.
Συνηθίζεται  από  πολλούς  υπευθύνους,  σε  περιπτώσεις  απόρριψης  ενός  υποψηφίου  για
λόγους έλλειψης προσόντων,  να λένε «ίσως κάποτε άλλοτε  θα σας προσλάβουμε» ή «θα
κρατήσουμε υπόψη την αίτησή σας και θα σας ειδοποιήσουμε, αν σας χρειαστούμε».

Όμως, δεν είναι σωστή μια τέτοια συμπεριφορά, να κρατιέται δηλαδή ο υποψήφιος με
αμφίβολες ελπίδες. Αν ένα άτομο έχει τα προσόντα και δεν υπάρχει προς το παρόν θέση,
αλλά θα υπάρξει λίαν προσεχώς, επιβάλλεται η σχετική πληροφόρηση. Αλλά αν το άτομο δεν
κάνει  για  τη δουλεία,  δεν πρέπει  να  μένει  σ’  εκκρεμότητα.  Και  γι’  αυτό υπάρχουν τρόποι
επικοινωνίας που μπορούν να σώσουν το εγώ του υποψηφίου, αλλά και την καλή εικόνα ή
γόητρο της επιχείρησης.

Η  μεγάλη  δυσκολία  βρίσκεται  στο  γεγονός  ότι  το  άτομο  μπορεί  να  έχει  όλες  τις
τεχνικές δυνατότητες αλλά απορρίπτεται για λόγους προσωπικότητας. Πώς να του πει κανείς
αυτό; εδώ, αληθινά, είναι που χρειάζεται πραγματική δεξιότητα από μέρους του στελέχους,
δηλαδή  διπλωματικότητα,  μ’  όλο  που  καλύτερα  είναι  να  προβληθεί  ως  δικαιολογία  ότι
προσλαμβάνεται  μόνο  ένας,  ή  λίγοι  από  ένα  αριθμό  καλών  υποψηφίων.  Δηλαδή  ότι  η
ανταγωνιστική κατάσταση επιτρέπει απλώς στον άριστο να προσληφθεί.

Ο υποψήφιος δε από την πλευρά του πριν μάθει  τα αποτελέσματα θα πρέπει να
προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες:

 Να προετοιμαστεί ψυχολογικά τόσο για το καλύτερο όσο και για το χειρότερο.
 Να εξακολουθήσει  αυτό  που  έκανε  πριν  αρχίσει  η  διαδικασία  της  συγκεκριμένης

διεκδίκησης.
 Να συνεχίσει τις σπουδές του εάν είναι ακόμη σε αυτό το στάδιο.
 Να συνεχίσει να εργάζεται εάν ήταν ήδη εργαζόμενος.
 Να αρχίσει αμέσως να προσεγγίζει άλλες ευκαιρίες.
 Να ρίξει το βάρος του σε άλλη διεκδίκηση που είχε ξεκινήσει παράλληλα.
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 Σε  κάθε  περίπτωση  να  εμπεδώσει  αυτά  που  πρέπει  από  την  προηγούμενη
διαδικασία. Αυτό στην πράξη σημαίνει να κάνει μια Αυτοαξιολόγηση.

 Όπως και να έχουν τα πράγματα, να μην αφήσει το χρόνο αναμονής να τον επηρεάσει
και να τον αποθαρρύνει.
Αν τα αποτελέσματα είναι ευνοϊκά, τότε ο υποψήφιος αρχικά θα κληθεί να αναλάβει

εργασία, στη συνέχεια να διατηρήσει την εργασία που ανέλαβε και τέλος να εξελιχθεί και  να
σταδιοδρομήσει στην εργασία αυτή.

Αν όμως τα αποτελέσματα είναι δυσάρεστα, τότε ο υποψήφιος αρχικά θα κληθεί να
αποδεχθεί το αποτέλεσμα, στη συνέχεια να μην απογοητευθεί και τέλος, αφού αξιοποιήσει την
ανατροφοδότηση, να προβεί σε νέα διεκδίκηση.

Στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να αναφέρουμε τους βασικούς παράγοντες που ο
υποψήφιος λαμβάνει υπόψη του για να αποδεχθεί ή όχι τη θέση εργασίας. Το Διάγραμμα 12
παρουσιάζει τους παράγοντες αυτούς.

Διάγραμμα 12: Παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση του υποψηφίου να δεχθεί ή όχι τη θέση εργασίας σε
μια επιχείρηση.
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Δ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Σημαντικά χαρακτηριστικά χρήσης των test  

Κατά  τα  τελευταία  χρόνια  τα  τεστ  επιλογής  έχουν  γίνει  ένα  αποδεκτό  μέρος  της
διαδικασίας  επιλογής  για  τις  περισσότερες  επιχειρήσεις.  Η  χρήση  τεστ  στην  επιλογή
προσωπικού δεν είναι απλή υπόθεση. Ακόμα πιο δύσκολη υπόθεση είναι η αξιολόγηση της
χρησιμότητας και της αποτελεσματικότητας των μεθόδων επιλογής και ιδίως των τεστ.

Η  μέθοδος  των  τεστ  αναπτύχθηκε  σαν  προσπάθεια  να  βρεθούν  περισσότερο
αντικειμενικά μέσα μετρήσεως των προσόντων των υποψηφίων για πρόσληψη, καθώς και για
χρήση στις περιπτώσεις των υπαλλήλων που είναι υποψήφιοι για προαγωγή ή μετάθεση. Ένα
από τα σπουδαιότερα πλεονεκτήματα των τεστ είναι ότι μπορούν ν’ αποκαλύψουν προσόντα
και  ταλέντα που δεν  μπορούν ν’  αποκαλυφθούν με  τις  συνεντεύξεις,  ή με  τη  δήλωση του
υποψηφίου στην αίτησή του σχετικά με τη μόρφωση και την πείρα του. Επιδιώκεται έτσι στην
τελική  απόφαση  ν’  αποκλειστεί  η  πιθανότητα  της  προκαταλήψεως  από  μέρους  του
προϊσταμένου, ή εκείνου που ενεργεί τη συνέντευξη. 

Τα  σημαντικότερα  στοιχεία  που  θα  πρέπει  να  χαρακτηρίζουν  οποιοδήποτε  τεστ
επιλογής προσωπικού είναι τα εξής:
 Εγκυρότητα: αναφέρεται στο βαθμό που το τεστ πραγματικά μετρά το αντικείμενο για το

οποίο έχει κατασκευαστεί. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εγκυρότητας που μπορούμε να
συναντήσουμε σ’ ένα τεστ:

-εγκυρότητα περιεχομένου
-εγκυρότητα προσώπου
-εμπειρική εγκυρότητα

 Αξιοπιστία: αναφέρεται στη συνέπεια της μέτρησης και στη συνέπεια των αποτελεσμάτων
με χρονική διαφορά. Πρέπει δηλαδή η μέτρηση του τεστ κάτω από τις ίδιες συνθήκες να
δίνει ίδιο αποτέλεσμα.

 Χρήση και μετάφραση των αποτελεσμάτων: πρέπει να γίνεται από ειδικευμένους χειριστές
καθώς τα αποτελέσματα απαιτούν ιδιαίτερα προσεκτική μετάφραση.

 Συνάφεια:  τα  τεστ  πρέπει  να  εκτιμώνται  σε  σχέση  με  άλλες  πληροφορίες  που  έχουν
συγκεντρωθεί για τα άτομα καθότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν αποκλειστική σχέση
με την αναμενόμενη απόδοση και ούτε μπορούν να μετρήσουν όλους τους παράγοντες
που την επηρεάζουν.

 Χρήση στατιστικών προτύπων (νορμών): τα αποτελέσματα ενός υποψηφίου σε ένα τεστ
δεν  έχουν  μεγάλη  αξία  αν  δεν  συγκριθούν  με  την  καμπύλη  κατανομής  των
αποτελεσμάτων σε ένα μεγάλο δείγμα ατόμων.

Το  κόστος,  η  δυσκολία  εφαρμογής  του  τεστ  κι  ο  απαιτούμενος  χρόνος  για  τη
διεξαγωγή  του,  αποτελούν  επίσης  κριτήρια  για  την  υιοθέτηση  ενός  συγκεκριμένου  τεστ.
Σήμερα,  υπάρχουν  δεκάδες  τεστ  που  έχουν  αναπτυχθεί  από  συμβούλους  επιχειρήσεων,
πανεπιστημιακούς  και  ψυχολόγους  και  η  κάθε  επιχείρηση  μπορεί  ν’  αγοράσει  το  πιο
κατάλληλο γι’ αυτήν.

Πρέπει να τονιστεί,  όμως, ότι  οι  πληροφορίες που αντλούνται από τα τεστ αν δεν
συνδυαστούν  με  άλλες  μεθόδους  επιλογής  μπορεί  να  ευνοήσουν  ή  να  αποκλείσουν
υποψηφίους που θα ήταν κατάλληλοι για τη θέση. Επίσης επιβεβλημένη είναι η χρήση τους
από εξειδικευμένους συμβούλους του χώρου.

Προκειμένου η προβλεπτική ικανότητα των τεστ να βοηθήσει στην επιλογή, πρέπει να
τηρούνται οι ακόλουθοι όροι:
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 Τα συγκεκριμένα τεστ πρέπει να είναι εγκεκριμένα από τις αντίστοιχες υπηρεσίες και να
προέρχονται από αξιόπιστο προμηθευτή

 Τα  στελέχη  που  είναι  επιφορτισμένα  με  την  ευθύνη  της  εφαρμογής  των  τεστ  πρέπει
οπωσδήποτε να έχουν λάβει την αντίστοιχη εκπαίδευση για τη σωστή χρήση τους

 Πρέπει να είναι γνωστά τα όρια της αποτελεσματικότητας κάθε είδους τεστ
 Πρέπει να εξετάζεται αν το κόστος εφαρμογής των τεστ δικαιολογείται από την αξία την

οποία προσθέτουν στην απόφαση της επιλογής
 Ποτέ  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  μόνα  τους  τέτοιου  είδους  τεστ,  παρά  μόνο  σε

συνάρτηση και με άλλες μεθόδους επιλογής προσωπικού
 Θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η προσωπικότητα και η ιδιωτική ζωή των υποψηφίων να

γίνονται απόλυτα σεβαστές.

2) Είδη τεστ επιλογής 

α. Τεστ Νοημοσύνης (Intelligence Quotient tests)

Είναι  πολύ  δημοφιλή  και  ίσως  τα  πιο  γνωστά  τεστ  επιλογής,  αν  και  δεν  έχει
διαπιστωθεί ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γενική ευφυΐα που γίνεται προσπάθεια να
μετρηθεί με αυτά τα τεστ, και την απόδοση ενός εργαζομένου. Σχεδιάστηκαν για να δώσουν
μια ένδειξη της γενικής διανοητικής ικανότητας.

Πρόκειται  για  ένα εκτεταμένο ερωτηματολόγιο  που περιλαμβάνει  ερωτήσεις  για  να
διαπιστωθεί  η  γενική  εξυπνάδα  του  υποψηφίου,  οι  ικανότητές  του  στην  κατανόηση  του
γραπτού και προφορικού λόγου, στην αριθμητική ανάλυση και σύνθεση, η ικανότητά του να
μαθαίνει κ.ά.

β. Τεστ Ενδιαφερόντων (Interests tests) 

Αποτελούνται  από γραπτές  ερωτήσεις  και  απευθύνονται  είτε  σε  άτομα που έχουν
τελειώσει το σχολείο για τον εντοπισμό των επαγγελματικών ενδιαφερόντων τους, είτε για την
ανίχνευση του είδους εργασίας που ταιριάζει καλύτερα σε κάποιον υποψήφιο σε περίπτωση
που η επιχείρηση διαθέτει πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας.

γ. Τεστ Προσωπικότητας (Personality tests)

    
Πρόκειται για τεστ που δίνουν πληροφορίες για το σύστημα αξιών του ατόμου, τις

συναισθηματικές του αντιδράσεις,  την ωριμότητα και τη διάθεση που τον χαρακτηρίζει.  Τα
ερωτηματολόγια  προσωπικότητας  στοχεύουν  στη  μέτρηση  διαφορετικών  χαρακτηριστικών
που σχετίζονται με τον εργασιακό χώρο.

Μετρούν  το  αν  μπορεί  να  ταιριάξει  ο  υποψήφιος  στο  κοινωνικό  περιβάλλον  της
εργασίας  και  να  ανταποκριθεί  στις  διαπροσωπικές  απαιτήσεις  της  θέσης  εργασίας.  Η
αξιοπιστία και εγκυρότητα των τεστ προσωπικότητας δεν είναι μεγάλη, δηλαδή τα τεστ αυτά
δεν  αποτελούν  καλούς  δείκτες  για  την  πρόβλεψη  απόδοσης-συμπεριφοράς  στη  θέση
εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, τα πολύ προσεκτικά δομημένα ερωτηματολόγια, για συγκεκριμένες
ομάδες εργασιών, μπορούν να βοηθήσουν στην άντληση σημαντικών πληροφοριών για τον
υποψήφιο.
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δ. Τεστ Ικανοτήτων (Aptitude tests)

Είναι τεστ κατάλληλο για την αντικειμενική μέτρηση της δυνατότητας του ατόμου να
μάθει ένα ειδικό τύπο εργασίας, της ικανότητάς του κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και
επιτρέπει στον εξεταστή να κάνει συγκρίσεις μεταξύ ατόμων. Οι πιο συνηθισμένες ικανότητες
που  αξιολογούνται  μέσω  αυτών  των  τεστ  στις  διαδικασίες  επιλογής  είναι  αυτές  του
Γλωσσικού,  Αριθμητικού,  Διαγραμματικού  Συλλογισμού  και  Παρατηρητικότητας.  Επίσης
έχουν δημιουργηθεί  και  τεστ  ικανότητας για  τη  μέτρηση ειδικών  ικανοτήτων  σε  ορισμένες
θέσεις. Τα τελευταία χρόνια η χρήση τους στους οργανισμούς έχει αυξηθεί.

ε. Τεστ Απόδοσης (Achievement tests)

Σ’ αυτό το τεστ ζητείται από τον υποψήφιο να εκτελέσει μέρος (βασικές ενέργειες) της
εργασίας,  για να διαπιστωθεί  αν έχει  το ταλέντο-την ικανότητα να κάνει  αυτή τη  δουλειά.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες αυτών των τεστ. Η μία μετράει η γνώση της εργασίας και μπορεί να
είναι μια ενέργεια προφορική ή γραπτή. Η άλλη κατηγορία είναι ένα δείγμα εργασίας, στο
οποίο ένα μέρος της πραγματικής δουλειάς δίνεται σαν τεστ.

Το  τεστ  αυτό  είναι  πιο  αξιόπιστο  και  πιο  αντικειμενικό,  σε  σχέση  με  τα
ερωτηματολόγια,  αφού  δίνει  την  ευκαιρία  να  διαπιστωθεί  στην  πράξη  η  ικανότητα  του
υποψηφίου να κάνει τη συγκεκριμένη δουλειά. Το βασικό μειονέκτημά του είναι αφ’ ενός η
δυσκολία να προσδιορισθεί το κατάλληλο δείγμα ενεργειών για κάθε εργασία και αφ’ ετέρου
ότι δεν είναι εφαρμόσιμο για όλες τις εργασίες ή είναι αρκετά δύσκολο να εφαρμοσθεί για
θέσεις εργασίας ανωτέρων στελεχών. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την εφαρμογή
αυτού του τεστ το καθιστά πιο οικονομικό και λιγότερο χρονοβόρο.

στ. Τεστ Εκπαίδευσης 

Μετρούν την ανταπόκριση του υποψηφίου στην εκπαίδευση, κυρίως για εργασίες που
απαιτούν λεπτομέρεια και τέχνη. Οι υποψήφιοι καλούνται να εκτελέσουν μια εργασία που δεν
γνωρίζουν και που μαθαίνουν για πρώτη φορά λίγο πριν την εκτελέσουν.

ζ. Τεστ Γνώσεων

Μετρούν τις ικανότητες, επιδεξιότητες, γνώσεις, που έχει ήδη αποκτήσει ο υποψήφιος,
όπως ικανότητα χρήσης υπολογιστή, χειρισμού μηχανήματος κ.λ.π.

3) Κέντρα αξιολόγησης

Ο όρος κέντρο αξιολόγησης (assesment center) δεν σημαίνει ένα συγκεκριμένο χώρο.
Δηλώνει  μια  διαδικασία  αξιολόγησης  η  οποία  περιλαμβάνει  ένα  σύνολο  από  επιμέρους
δραστηριότητες,  μεθόδους  και  τεχνικές  για  την  αξιολόγηση  και  την  επιλογή  προσωπικού.
Χρησιμοποιείται από τις επιχειρήσεις τόσο για την πλήρωση κενών θέσεων εργασίας όσο και
για εσωτερικές αποφάσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη και προαγωγή των εργαζομένων
και ιδιαίτερα των ανώτερων στελεχών. Τα κέντρα αξιολόγησης χρησιμοποιούν μεθόδους που
βοηθούν στην αναγνώριση και αξιολόγηση ικανοτήτων και χαρακτηριστικών τα οποία έχει
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βρεθεί ότι σχετίζονται με την αναμενόμενη μελλοντική επίδοση του υποψηφίου στα καθήκοντά
του.

Η εξέταση των υποψηφίων που εξετάζονται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, γίνεται
σε χώρο εντός ή εκτός επιχείρησης, από ομάδα αξιολογητών. Η όλη διαδικασία έχει ως εξής:
 Οι υποψήφιοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες
 Οι αξιολογητές ζητούν από τους υποψηφίους σε διάστημα 2-4 ημερών να συμμετέχουν σε

όλες ή σε μερικές από τις παρακάτω δραστηριότητες, ανάλογα με την ικανότητα του κάθε
υποψηφίου την οποία ο αξιολογητής επιχειρεί να διαγνώσει:

-να δώσουν συνεντεύξεις
-να επιλύσουν καθημερινά διοικητικά προβλήματα που τους δίνονται
-να κάνουν παρουσιάσεις
-να  δώσουν  λύσεις  σε  πραγματικές  προβληματικές  καταστάσεις  και  να  τις

παρουσιάσουν
-να συμμετέχουν σε συζητήσεις
-να «παίξουν» επιχειρηματικά παιχνίδια
-να υποβληθούν σε ψυχομετρικά τεστ κ.ά.

 Οι  αξιολογητές,  συνήθως  δύο,  παρατηρούν  και  καταγράφουν  τη  συμπεριφορά  των
υποψηφίων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο

 Κάθε υποψήφιος αξιολογείται για διάφορα χαρακτηριστικά
 Οι  αξιολογητές  καταλήγουν  σε  απόφαση,  για  την  καταλληλότητα  των  υποψηφίων,  σε

σχέση πάντα με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας.
Μετά το τέλος της διαδικασίας πρέπει να γίνεται εκτίμηση του βαθμού στον οποίο

επιτεύχθηκαν οι αντίστοιχοι στόχοι της. Αυτό επαληθεύει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
και συμβάλλει στη βελτίωση αντίστοιχων μελλοντικών προσπαθειών, ενώ δίνει τη δυνατότητα
της ανάλυσης των αποτελεσμάτων του κέντρου αξιολόγησης σε σχέση με το κόστος του.

Τα κέντρα αξιολόγησης είναι πολύ δαπανηρή πρακτική, ειδικά αν ληφθεί υπόψη ότι η
συνήθης  διάρκειά  τους  είναι  από  μία  έως  τρεις  μέρες,  ότι  υπάρχει  κατά  μέσο  όρο  ένας
αξιολογητής για κάθε δύο υποψηφίους κι ότι περιλαμβάνουν μια πλατιά γκάμα διαφορετικών
μεθόδων αξιολόγησης. Συνεπώς κρίνονται χρήσιμα και χρησιμοποιούνται μόνο όταν αφορούν
σημαντικές θέσεις εργασίας και επίσης έναν ικανό αριθμό υποψηφίων (δέκα με δώδεκα). Ένα
πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό των κέντρων αξιολόγησης είναι  ότι,  λόγω της συμμετοχής
πολλών υποψηφίων, επιτρέπουν την ανάδειξη και παρατήρηση ικανοτήτων σχετικών με τις
διαπροσωπικές επαφές. 

4) Βιογραφικές μέθοδοι

Όταν αναφερόμαστε σε βιογραφικές μεθόδους επιλογής προσωπικού εννοούμε κάτι
περισσότερο  από  την  αξιολόγηση  ενός  απλού  βιογραφικού  σημειώματος.  Πρόκειται  για
τυποποιημένες  μεθόδους  συλλογής  βιογραφικών  στοιχείων  και  αξιολόγησής  τους  με
προκαθορισμένο  τρόπο.  Οι  μέθοδοι  αυτές  στηρίζονται  στην  αρχή  ότι  η  μελλοντική
συμπεριφορά μπορεί  να  προβλεφθεί  με  βάση  την  προηγούμενη  συμπεριφορά ή με  βάση
ορισμένα βιογραφικά ή δημογραφικά στοιχεία.

Από  τη  χρήση  των  βιογραφικών  μεθόδων  έχει  βρεθεί  ότι  ορισμένα  βιογραφικά
στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόβλεψη της επιτυχίας ή της παραμονής σε
ένα επάγγελμα.

Προκειμένου  όμως  να  καταρτιστεί  κάποια  βιογραφική  μέθοδος  επιλογής,  πρέπει
προηγουμένως με κάποιο τρόπο να καθοριστούν ποια στοιχεία έχουν θετική προγνωστική
αξία και ποια αρνητική. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με την ενορατική και τη στατιστική μέθοδο.
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Από  το  σύνολο  των  βιογραφικών  στοιχείων,  ο  υποψήφιος  συγκεντρώνει  κάποια
βαθμολογία, η οποία βοηθά να γίνουν συγκρίσεις μεταξύ των υποψηφίων και να παρθούν
αποφάσεις για τις επιλογές και προσλήψεις.

Σε  γενικές  γραμμές,  οι  δείκτες  εγκυρότητας  των  βιογραφικών  στοιχείων  δεν  είναι
ιδιαίτερα μεγάλοι  αλλά θεωρούνται  από τους καλύτερους σε  σύγκριση με άλλες μεθόδους
επιλογής.

α. Το Βιογραφικό Σημείωμα

Το βιογραφικό σημείωμα, είναι ένα κείμενο στο οποίο ο υποψήφιος, είτε ενδιαφέρεται
για συνέχιση της εκπαίδευσής του, είτε για επαγγελματική καριέρα, ενσωματώνει στοιχεία και
πληροφορίες για τον εαυτό του που θεωρούνται απαραίτητα προκειμένου ο υπεύθυνος να
προωθήσει  τη  διεκδίκησή  του.  Ουσιαστικά  το  βιογραφικό  σημείωμα  είναι  ο  γραπτός
καθρέφτης  του  εαυτού  μας  για  μια  συγκεκριμένη  διεκδίκηση.  Αποτελεί  το  κύριο  μέσο
προβολής της εικόνας του υποψηφίου προς τα έξω. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίσει ώστε αυτή η
εικόνα να είναι η καλύτερη δυνατή.

Σαν  γενικό  κανόνα,  ο  υποψήφιος  χρησιμοποιεί  ένα  προσωπικό  στυλ  εξαιρετικής
αποτελεσματικότητας.  Στο γράψιμό του αγωνίζεται  να παρουσιάσει  τις πιο ξεχωριστές του
ικανότητες ενώ την ίδια στιγμή μειώνει τα ελαττώματα. Ένα εξαιρετικό βιογραφικό δεν είναι
μόνο ένα εργαλείο που ανοίγει πόρτες, εστιάζει στο που πηγαίνεις, όχι μόνο που ήσουν μέχρι
τώρα.  Συνεχίζει  να  εργάζεται  για  μας  και  μετά  την  συνέντευξη  ώστε  να  προσελκύσει  το
ενδιαφέρον και  άλλων  ατόμων  με  δύναμη  απόφασης  μέσα στην  εταιρεία.  Τα  βιογραφικά
πρέπει  να  είναι  πειστικές  εκφράσεις  των  ικανοτήτων  μας  και  ενδεχομένων  συνεισφορών.
Πρέπει να είναι σαφή και να έχουν ένα ζεστό και τίμιο, αλλά συγχρόνως εγκάρδιο τόνο. Η
σχεδίαση των βιογραφικών, ώστε να είναι πιο προσωπικά και πειστικά, επιφέρει εξαιρετικά
αποτελέσματα.

Πιο συγκεκριμένα το καλό βιογραφικό πρέπει να είναι:
 σύντομο
 κατανοητό
 ειλικρινές
 καθαρό
 να έχει προσωπικότητα
 ενημερωμένο

 Ο  αναγνώστης  του  βιογραφικού  πρέπει  να  αισθάνεται  ότι  απευθύνεται  σ’  αυτόν
προσωπικά,  γι’  αυτό  και  το  βιογραφικό  θα  πρέπει  να  προσαρμόζεται  ανάλογα  με  την
επιχείρηση  στην  οποία  θα  σταλεί  και  να  επισημαίνονται  κάθε  φορά  τα  σημεία  που
ενδιαφέρουν το μέλλοντα εργοδότη.

Η βασική δομή του βιογραφικού σημειώματος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
 προσωπικά στοιχεία
 εκπαίδευση
 επαγγελματική εμπειρία
 επιμόρφωση
 άλλες γνώσεις
 ασχολίες ελεύθερου χρόνου

Παρακάτω είναι κάποια στοιχεία που απασχολούν τις περισσότερες εταιρείες σχετικά
με τα βιογραφικά:

 παράλειψη χρονολογικής λίστας προηγούμενων εργασιών
 υπερβολές σχετικά με τις ευθύνες, τα καθήκοντα και τα επιτεύγματα σε προηγούμενες

εργασίες
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 ανακριβείς περιγραφές και προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων
 λακωνικές δηλώσεις
 εκτενής αναφορά σε προϋπηρεσία που δεν υπάρχει
 συντακτικά και γραμματικά λάθη
 ελλιπής οργάνωση κ.τ.λ.

β. Η Συνοδευτική Επιστολή

Ένα  βιογραφικό  σημείωμα  θα  πρέπει  να  συνοδεύεται  από  μια  καλά  γραμμένη
επιστολή.   Το να στείλει  ο υποψήφιος απλά το βιογραφικό του στον εργοδότη δείχνει  ότι
στέλνει τυχαία εκατοντάδες αντίγραφα οπουδήποτε. Η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να
μεταφέρει το προσωπικό στοιχείο.

Η επιστολή  γράφεται  και  απευθύνεται  σε  ένα συγκεκριμένο  εργοδότη,  δηλώνει  το
ενδιαφέρον  του  υποψηφίου  για  την  εταιρεία  και  ζητά  μια  συνάντηση  προκειμένου  να
παρουσιάσει τον εαυτό του. Το προσωπικό στοιχείο επιτυγχάνεται με την προσφώνηση του
παραλήπτη εάν είναι γνωστά με βεβαιότητα τα στοιχεία του. 

Το κείμενο της επιστολής θα πρέπει να είναι σύντομο, λιτό και να περιλαμβάνει τα
ακόλουθα:

 τρέχουσα ημερομηνία, ονοματεπώνυμο και διεύθυνση
 όνομα,  τίτλο  και  διεύθυνση  του  προσώπου  ή  της  εταιρείας  όπου  απευθύνεται  ο

υποψήφιος
 χαιρετισμό
 αρχική παράγραφο που περιλαμβάνει την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εταιρεία

και τη συγκεκριμένη θέση που στοχεύει ο υποψήφιος 
 κυρίως γράμμα όπου τονίζονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος πιστεύει ότι

θα  ήταν  κατάλληλος  για  τη  θέση,  αναφέροντας  σύντομα  την  εκπαίδευση,  την
επαγγελματική του εμπειρία και κάποιες ικανότητές του που είναι σημαντικές για τη
συγκεκριμένη θέση

 τελική παράγραφο, στην οποία δηλώνεται η αναμονή απάντησης και η διαθεσιμότητα
του υποψηφίου για συνέντευξη. Κλείσιμο με μια δήλωση ευχαριστίας

 τελικός χαιρετισμός
 όνομα και υπογραφή
 επισυναπτόμενα

Συμπερασματικά,  δεν  θα  λαθεύαμε  αν  λέγαμε  πως  ένας  μεγάλος  αριθμός
προσλήψεων δεν είναι αποτέλεσμα καμιάς αγγελίας. Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να διστάζουν
να βασιστούν στις δικές τους ενέργειες για να βρουν δουλειά. Μπορούν να αναφερθούν με
δική τους πρωτοβουλία σε ένα μεγάλο αριθμό εταιρειών που μπορεί να μην έχουν άμεσα
ανάγκη από προσωπικό , μπορεί ωστόσο να έχουν στο μέλλον.  

.
5) Μη συμβατικές μέθοδοι επιλογής 

Με  τον  όρο  «μη  συμβατικές»  αναφερόμαστε  σε  μεθόδους  επιλογής  που  δεν
ακολουθούν τις επιστημονικές προδιαγραφές που έχουμε ήδη περιγράψει. Πρόκειται μάλιστα
για  μεθόδους  που  έχουν  καταστεί  αντικείμενο  έντονων  αμφισβητήσεων  από  πλευράς
ψυχολόγων. Οι δύο μέθοδοι που έχουν επανειλημμένα συζητηθεί σε σοβαρό επιστημονικό
επίπεδο είναι η γραφολογία και το τεστ αλήθειας-τιμιότητας και ακεραιότητας (χαρακτήρα).
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α. Η Γραφολογική Ανάλυση

Η γραφολογική  ανάλυση περιλαμβάνει  την ανάλυση των στοιχείων του γραφικού
χαρακτήρα του υποψηφίου, με σκοπό την παραγωγή του γραφολογικού πορτραίτου του. Από
το πορτραίτο αυτό υποτίθεται πως είναι δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα σε σχέση με την
προσωπικότητα,  την  εξυπνάδα,  τη  δημιουργικότητα,  την  ενεργητικότητα,  τις  οργανωτικές
ικανότητες, την Αυτοεκτίμηση και τις επιχειρηματικές τάσεις του υποψηφίου.

Η  αξιοπιστία  και  η  εγκυρότητα  αυτού  του  τεστ  είναι  μικρή  και  η  ορθότητα  των
αξιολογήσεων εξαρτάται  από τις  ικανότητες του γραφολόγου.  Είναι  περίεργο  ότι  μια  τόσο
διαδεδομένη  μέθοδος  δεν  έχει  εμπειρική  ερευνητική  στήριξη.  Οι  υποστηρικτές  της
γραφολογικής ανάλυσης υποστηρίζουν πως είναι απλή και σχετικά φτηνή στην εφαρμογή της,
ενώ  μπορεί  να  βελτιώσει  τα  αποτελέσματα  άλλων  προσεγγίσεων  αν  χρησιμοποιείται  σε
συνδυασμό με αυτές. Η γραφολογία ως μέθοδος επιλογής έχει μεγάλη διάδοση στην Ευρώπη,
κυρίως στη Γαλλία, ενώ σε πολύ περιορισμένο βαθμό συναντάται και σε άλλες χώρες.

β. Το Τεστ Αλήθειας 

Πρόκειται  για  μια μηχανική μέθοδο με την οποία επιδιώκεται  να εξακριβωθεί  αν ο
υποψήφιος ψεύδεται, σε όσα λέει σε σχέση με το βιογραφικό του ή έχει την τάση να λέει
ψέματα, γενικώς. Περιλαμβάνει μετρήσεις φυσιολογικών δεικτών οι οποίες γίνονται τη στιγμή
που το άτομο καλείται να απαντήσει σε μερικές ερωτήσεις. 

Το  τεστ  αυτό  χρησιμοποιείται  κυρίως  από  τις  κρατικές  μυστικές  υπηρεσίες,  την
αστυνομία,  τις  ιδιωτικές  επιχειρήσεις  παροχής  προσωπικής  ασφάλειας  και  προστασίας
περιουσιακών  στοιχείων.  Για  τις  άλλες  επιχειρήσεις  έχει  ουσιαστικά  απαγορευθεί  να
χρησιμοποιείται για λόγους ηθικής αλλά και σεβασμού της προσωπικότητας των υποψηφίων.

Η  αξιοπιστία  και  η  εγκυρότητα  του  τεστ  δεν  είναι  μεγάλη.  Από  τη  μια  το  κύριο
πρόβλημα με το συγκεκριμένο τεστ είναι ότι δίνει μεγάλο αριθμό «ψευδών θετικών», ατόμων
δηλαδή που θεωρούνται ότι λένε ψέματα ενώ λένε την αλήθεια. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί
πολλά άτομα παρουσιάζουν συμπτώματα άγχους και αγωνίας από το γεγονός και μόνο ότι
υποβάλλονται στο τεστ και όχι επειδή έχουν να κρύψουν κάτι. Από την άλλη τα άτομα που
κανονικά έπρεπε να εντοπίζει το τεστ (π.χ. εγκληματίες) συχνά ξεφεύγουν, είτε γιατί το ψέμα γι’
αυτούς δεν αποτελεί πηγή άγχους και αγωνίας, είτε γιατί έχουν εκπαιδευτεί ή έχουν μάθει να
κρύβουν τα συναισθήματά τους.

Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1) Στόχοι συνέντευξης 

Η συνέντευξη αποτελεί την πλέον διαδεδομένη μέθοδο επιλογής προσωπικού και σε
αρκετές περιπτώσεις είναι το μοναδικό μέσο που χρησιμοποιούν ορισμένες επιχειρήσεις για
την  επιλογή  των  ατόμων  εκείνων  που  θα  στελεχώσουν  τις  κενές  θέσεις  εργασίας  που
προσφέρουν. Η συνέντευξη επιλογής είναι μια πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, μεταξύ
του υποψηφίου και του υπεύθυνου επιλογής.

Σκοπός της συνέντευξης είναι να εκτιμηθούν οι γνώσεις, οι ικανότητες, οι δεξιότητες
και  η  προσωπικότητα  του  υποψηφίου,  για  τη  συγκεκριμένη  θέση  εργασίας,  και  να
διαπιστώσει ο αξιολογητής σε ποιο βαθμό ο υποψήφιος ταιριάζει με το προφίλ του ιδανικού
ατόμου για τη θέση και την επιχείρηση.
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Οι επιμέρους στόχοι της συνέντευξης είναι:
 Η επιβεβαίωση και η διευκρίνιση στοιχείων που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό
 Η συλλογή πληροφοριών προκειμένου να προβλεφθεί πόσο επιτυχημένο θα αποδειχθεί το

άτομο  στη  διεκπεραίωση  της  εργασίας  του,  με  τη  μέτρηση  των  ικανοτήτων  και  των
χαρακτηριστικών του υποψηφίου βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που προκύπτουν από
το προφίλ του ιδανικού ατόμου για τη θέση

 Να δώσει  στον υποψήφιο επαρκείς  πληροφορίες για τη θέση και  για την επιχείρηση,
ούτως ώστε να μπορεί ο ίδιος να αποφασίσει αν του ταιριάζουν

 Να δώσει στους υποψηφίους την αίσθηση δίκαιης αντιμετώπισης και ότι τους δίνεται μια
ευκαιρία να μιλήσουν για τον εαυτό τους. 

2) Παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα

Η  αξιοπιστία  της  συνέντευξης  επηρεάζεται  από  μια  σειρά  παραγόντων,  οι  πιο
καθοριστικοί  από  τους  οποίους  σχετίζονται  με  τον  αξιολογητή  -  συνεντευξιαστή,  τον
συνεντευξιαζόμενο και τον τύπο της συνέντευξης. Το πότε γίνεται η συνέντευξη, σε ποιο χώρο,
ποιο  έχουν  προηγηθεί  και  τι  εντυπώσεις  έχουν  αφήσει,  πόσοι  παίρνουν  μέρος   στη
συνέντευξη, επηρεάζουν επίσης την ορθότητα της απόφασης (αποτέλεσμα συνέντευξης), ως
προς την καταλληλότητα του υποψηφίου για τη θέση εργασίας. 

Μερικοί από τους παράγοντες που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της συνέντευξης είναι
οι ακόλουθοι:
 Η αξιολόγηση που κάνει ο συνεντευξιαστής επηρεάζεται από την τυχόν γνώση που έχει, εκ

των προτέρων, για τον υποψήφιο
 Ο  κάθε  συνεντευξιαστής  συνήθως  έχει  ένα  πρότυπο  για  το  ποιος  είναι  «καλός»

υποψήφιος και συγκρίνει τον υποψήφιο μ’ αυτό το πρότυπο
 Ο συνεντευξιαστής βλέπει θετικά τον υποψήφιο, που έχει τις ίδιες απόψεις και στάσεις μ’

αυτόν
 Η σειρά με την οποία οι υποψήφιοι δίνουν συνέντευξη επηρεάζει την αξιολόγηση
 Η σειρά με την οποία ο υποψήφιος δίνει τις πληροφορίες επηρεάζει την αξιολόγηση
 Οι αρνητικές  πληροφορίες  /  χαρακτηριστικά  βαρύνουν πολύ  περισσότερο  από ό,τι  οι

θετικές
 Ο συνεντευξιαστής  σχηματίζει  γνώμη  για  τον  υποψήφιο  στα  πρώτα  πέντε  λεπτά  της

συνέντευξης
 Ο συνεντευξιαστής μπορεί και συνήθως ξεχνά αρκετά από τα όσα λέχθηκαν, λίγα λεπτά

μετά το τέλος της συνέντευξης
 Η προκατάληψη του συνεντευξιαστή,  κυρίως λόγω των στερεοτύπων του, σχηματίζεται

στην αρχή της συνέντευξης και επηρεάζει καθοριστικά την κρίση του.

3) Αρχές για αποτελεσματική συνέντευξη

Δεν θα λαθεύαμε αν λέγαμε πως πάνω απ’ όλα το  αποτέλεσμα μιας  συνέντευξης
επιλογής  καθορίζουν  οι  ικανότητες  του  συνεντευξιαστή,  η  υποκειμενικότητα  και  η
μεροληπτικότητά του. Το να είναι κανείς κοινωνικός, ευπροσήγορος και καλός στην ομιλία δεν
είναι  καθόλου  αρκετά  για  να  τον  κάνουν  καλό  συνεντευξιαστή.  Χρειάζονται  γνώσεις  και
ικανότητες, που αποκτούνται με ειδική εκπαίδευση και πείρα.
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Κι αυτό γιατί η συνέντευξη αρχικά είναι μια τέχνη κι όχι επιστήμη. Είναι υποκειμενική
και όταν λείπει η σχετική γι’ αυτήν άσκηση και εκπαίδευση μπορεί να οδηγήσει σ’ εσφαλμένες
κρίσεις,  να  γίνει  δηλαδή  δεκτός  ή  ν’  απορριφθεί  κάποιος  χωρίς  να  υπάρχουν  επαρκείς
ενδείξεις. Εξάλλου, οι έρευνες δείχνουν πως η καλή εκπαίδευση κι άσκηση σε συνεντεύξεις
οδηγεί σε καλά αποτελέσματα.

Το  κόστος  για  την  επιχείρηση  μιας  «λάθος»  επιλογής  υποψηφίου  είναι  πολύ
μεγαλύτερο από το κόστος της μη επιλογής ενός καλού υποψηφίου. Οι συνεντευξιαστές για να
πάρουν τη σωστή απόφαση επιλογής θα πρέπει να είναι αντικειμενικοί στην κρίση τους και
να δίνουν τη βαρύτητα που πρέπει τόσο στα αρνητικά όσο και στα θετικά χαρακτηριστικά του
υποψηφίου. Θα πρέπει οι συνεντευξιαστές να «ψάξουν» για μια σειρά χαρακτηριστικών στον
υποψήφιο, ώστε να μπορούν με σχετική σιγουριά να αποφασίσουν για την καταλληλότητά του
στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Η «καλή» συνέντευξη δεν είναι κάτι που τυχαίνει. Χρειάζεται: α) προγραμματισμός και
οργάνωση  της  όλης  διαδικασίας,  β)  έλεγχος  της  συζήτησης  από  άποψη  χρόνου  και
ερωτήσεων  από  την  πλευρά  του  συνεντευξιαστή  και  γ)  παρουσίαση  στον  υποψήφιο  της
εργασίας που πρόκειται να κάνει αν προσληφθεί. Το τελευταίο είναι απαραίτητο να γίνεται. Κι
αυτό γιατί η ρεαλιστική πληροφόρηση του υποψηφίου για τη δουλειά δεν μειώνει την εικόνα
του  για  την  επιχείρηση,  ούτε  τον  κάνει  να  έχει  μικρότερες  προσδοκίες,  αντίθετα  τον
προετοιμάζει ψυχολογικά και τον βοηθά να έχει πιο ρεαλιστικές προσδοκίες.

Παρακάτω  ακολουθούν  κάποιες  χρήσιμες  συμβουλές  για  τη  δημιουργία  μιας
ευχάριστης συνέντευξης και για τις δύο πλευρές και για την επιτυχία της πρόσληψης:
 Προγραμματίστε τη διαδικασία και το περιεχόμενο της συνέντευξης - πρόσληψης
 Θέστε ξεκάθαρα κριτήρια και προετοιμαστείτε για άμεση πρόσληψη, εάν ο υποψήφιος

πληροί όλες τις προϋποθέσεις
 Ενημερώστε τον υποψήφιο σχετικά με το κάθε βήμα της διαδικασίας
 Κρατήστε τη διαδικασία της συνέντευξης όσο πιο σύντομη γίνεται
 Μετατρέψτε τη συνέντευξη σε διάλογο και όχι σε ανάκριση
 Συστήστε τον υποψήφιο σε μελλοντικούς συναδέλφους που εργάζονται για την εταιρεία
 Βεβαιωθείτε ότι η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την επιλογή, περιλαμβάνει άτομα που

μπορούν να έχουν άποψη σε πιθανές ερωτήσεις των υποψηφίων
 Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέλη της ομάδας υπευθύνων αξιολόγησης εκφράζουν με σαφήνεια

το ίδιο, σταθερά μηνύματα σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας και σχέδια που θα
επηρεάσουν τη νέα πρόσληψη

 Μην παραλείψετε να ρωτήσετε ποιο θέμα απασχολεί περισσότερο τον υποψήφιο, και τι
ακριβώς χρειάζεται να μάθει ώστε να γίνει μέλος του προσωπικού

 Αναζητήστε κοινό έδαφος, συνδυάζοντας τις ανάγκες της εταιρείας με τις ικανότητες του
υποψηφίου

 Συζητήστε προγραμματισμένα σχέδια και επαγγελματικές ευκαιρίες
 Εάν αισθάνεστε  καλά με τον υποψήφιο, θα μπορούσατε να κλείσετε τη συνέντευξη με

θετικά σχόλια
 Αποφύγετε  να  αναφέρετε  νούμερα  στην  συνέντευξη.  Εάν  ο  υποψήφιος  πληροί  τις

προϋποθέσεις, ετοιμάστε μια προσφορά.

4) Προβλήματα-λάθη συνέντευξης 

Τα  κυριότερα  προβλήματα  που  συνδέονται  με  τη  συνέντευξη  επιλογής  είναι  τα
ακόλουθα:
 Ένα και μόνο θετικό ή αρνητικό χαρακτηριστικό του υποψηφίου μπορεί  να αποκτήσει

δυσανάλογα μεγάλη σημασία
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 Τα  αποτελέσματα  είναι  πολύ  πιθανό  να  είναι  μεροληπτικά.  Κοινωνικά  στερεότυπα,
κοινωνικές  ομοιότητες  και  διαφορές,  καθώς  και  οι  προσωπικές  προτιμήσεις  των
συνομιλητών  μπορεί  να  επηρεάσουν  σημαντικά  την  εντύπωση  που  αποκομίζει  ο
εξεταστής από τον υποψήφιο

 Αναπόφευκτα,  την  αξιολόγηση κάθε υποψηφίου επηρεάζουν και  οι  προηγούμενοι  που
ενδεχόμενα εξετάστηκαν, με αρνητικές επιπτώσεις στην αντικειμενικότητά της

 Μπορεί  να  δοθεί  ιδιαίτερο  βάρος  σε  αρνητικές  ενδείξεις.  Η  επιφυλακτικότητα  αυτή
αποβαίνει σε βάρος της αξιολόγησης των επιθυμητών χαρακτηριστικών του υποψηφίου

 Συνήθως η πρώτη εντύπωση που σχηματίζεται για τον υποψήφιο κατά τα λίγα πρώτα
λεπτά δύσκολα ανατρέπεται αργότερα και είναι σαν ο υπόλοιπος χρόνος της συνέντευξης
να χρησιμοποιείται απλώς για να επιβεβαιώσει αυτή την πεποίθηση.

  Αρκετές φορές, οι αξιολογητές, λόγω έλλειψη εκπαίδευσης δε μπορούν να αξιολογήσουν
τη γλώσσα του σώματος του υποψηφίου, η οποία πολλές φορές είναι πιο ειλικρινής και
σαφής από τα λόγια των απαντήσεων.

Τα  προβλήματα  αυτά  επιδεινώνονται  εξαιτίας  παραγόντων  που  αφορούν  την
υποκειμενική αντίληψη και τις ικανότητες του εκπροσώπου της επιχείρησης. Η ατελής γνώση
της συγκεκριμένης θέσης που πρέπει να καλυφθεί και των χαρακτηριστικών που απαιτούνται
από τους υποψήφιους ή η έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας σε συνεντεύξεις, επιβαρύνουν
την εγκυρότητα της μεθόδου. Επίσης, η ίδια η δομή και ο σχεδιασμός της συνέντευξης έχουν
καθοριστική σημασία.

Παρ’  όλα  αυτά,  οι  επιχειρήσεις  χρησιμοποιούν  την  πρακτική  της  συνέντευξης
ευρύτατα, καθώς αποτελεί την κύρια τεχνική που εξασφαλίζει  προσωπική επαφή ανάμεσα
στον εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του και τον υποψήφιο, πράγμα πολύ σημαντικό και για τις
δύο πλευρές. 

5) Τύποι συνέντευξης

Υπάρχουν διάφορα είδη προσέγγισης που μπορεί να ακολουθήσει ο εξεταστής κατά
τη συνέντευξη. Ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για την άντληση πληροφοριών, οι
βασικότεροι τύποι συνέντευξης επιλογής είναι:

 Ελεύθερη συνέντευξη

Σ’ αυτόν τον τύπο συνέντευξης ο εξεταστής ενδιαφέρεται κυρίως να δημιουργήσει ένα
ευχάριστο  και  φιλικό  κλίμα  και  να  δώσει  την  ευκαιρία  στον  υποψήφιο  να  νιώσει  και  να
εκφραστεί  άνετα.  Έτσι,  ο  συνεντευξιαστής  κάνει  γενικές-ανοικτές  ερωτήσεις  στις  οποίες  ο
υποψήφιος  είναι  ελεύθερος  ν’  απαντήσει  σ’  όση  έκταση  θέλει.  Κάθε  επόμενη  ερώτηση
βασίζεται στην προηγούμενη απάντηση του υποψηφίου. Ο συνεντευξιαστής ελάχιστες φορές
διακόπτει τον υποψήφιο ή αλλάζει ξαφνικά θέμα συζήτησης.

Το γεγονός ότι ουσιαστικά ο υποψήφιος καθορίζει  την όλη συζήτηση και άρα δεν
γίνονται προκαθορισμένες ερωτήσεις, δεν επιτρέπει συλλογή συγκρίσιμων πληροφοριών για
τους υποψηφίους μιας συγκεκριμένης θέσης.  Αυτό μειώνει  πολύ την αξιοπιστία αυτής της
μεθόδου συνέντευξης. Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα για την επιχείρηση είναι ότι ο
υποψήφιος  φεύγει  αποκομίζοντας  θετική  εικόνα  και  είναι  πρόθυμος  να  επανέλθει  αν  του
ζητηθεί, ενώ μπορεί να αποκαλύψει πτυχές του χαρακτήρα και εμπειρίες του που ο εξεταστής
δεν είχε σκεφθεί να του ζητήσει.
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 Δομημένη συνέντευξη

Εδώ οι  ερωτήσεις  είναι  προκαθορισμένες  και  πολύ  συγκεκριμένες,  σχετικά  με  τις
απαιτήσεις της θέσης εργασίας-χρησιμοποιείται ειδικό έντυπο ερωτήσεων.

Προκαθορισμένες  επίσης  είναι  και  οι  πιθανές  απαντήσεις  έναντι  των  οποίων
βαθμολογείται η απάντηση του υποψηφίου. Η δομημένη συνέντευξη καθώς θέτει παρόμοιες
ερωτήσεις σε όλους τους υποψηφίους δίνει τη δυνατότητα στους εξεταστές να συγκρίνουν τις
απαντήσεις  και  να  καταλήξουν σε  κάποια γενικά συμπεράσματα.  Όπως γίνεται  φανερό η
μέθοδος αυτή είναι περισσότερο αξιόπιστη σε σχέση με τη μη σχεδιασμένη.

Επειδή όμως περιορίζει τη δυνατότητα να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες, σε
ένα μεταγενέστερο στάδιο επιλογής όπου απαιτείται μεγαλύτερη γνώση για τον υποψήφιο, ο
συνεντευξιαστής θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον υποψήφιο να επεξηγεί την απάντησή
του ή να δίνει περισσότερες πληροφορίες, ώστε να σχηματισθεί πιο ακριβής γνώμη για το
άτομό του.

 Ατομική συνέντευξη
   

Η τακτική αυτή έχει το πλεονέκτημα της μεγαλύτερης άνεσης για τον υποψήφιο, από
ότι αν εξεταζόταν από μια ομάδα εξεταστών. Υπάρχουν όμως αμφιβολίες σχετικά με το αν
είναι δυνατό και σκόπιμο ένα μόνο πρόσωπο να αναλάβει όλη την ευθύνη για την επιλογή του
προσωπικού. Για την άρση της επιφύλαξης αυτής, πραγματοποιούνται περισσότερες από μια
συνεντεύξεις,  με  διαφορετικό στέλεχος της  επιχείρησης  κάθε φορά.  Στην περίπτωση αυτή,
είναι  πιθανό  να  προκύψει  σύγκρουση  των  επιμέρους  αποτελεσμάτων.  Προκειμένου  να
εξοικονομήσουν  χρόνο  και  χρήμα,  μερικές  επιχειρήσεις  μαγνητοσκοπούν  την  πρώτη
συνέντευξη, η οποία κατόπιν παρουσιάζεται και σε άλλα στελέχη.

 Ομαδική συνέντευξη
   

Οι  συνεντεύξεις  αυτού  του  τύπου  εμφανίζουν  πλεονεκτήματα  στη  διαπίστωση
χαρακτηριστικών  όπως  η  κοινωνικότητα.  Επίσης  κάνουν  αποτελεσματική  αξιοποίηση  του
χρόνου, γιατί οι πληροφορίες για την επιχείρηση και τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας
που αφορούν όλους τους υποψηφίους δε χρειάζεται να επαναληφθούν ξεχωριστά σε κάθε
υποψήφιο.  Ωστόσο,  απαιτούνται  σημαντικές  ικανότητες  για  τη  διεξαγωγή  ομαδικής
συνέντευξης  από  τη  μεριά  του  στελέχους.  Επίσης,  οι  συνθήκες  της  συνέντευξης  για  τους
υποψηφίους είναι μάλλον δύσκολες, οπότε είναι αναμενόμενη σε κάποιο βαθμό η χαμηλότερη
ποιότητα των απαντήσεών τους. 

Γενικά,  αυτού  του  είδους  οι  συνεντεύξεις  προσφέρονται  περισσότερο  για  τον
αποκλεισμό παρά για την επιλογή υποψηφίων, στα πρώτα στάδια της διαδικασίας επιλογής,
οπότε  η  επιχείρηση  προσπαθεί  να  μειώσει  τον  αριθμό  των  υποψηφίων,  και  πρέπει  να
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και με άλλες μεθόδους επιλογής.

 Συνέντευξη από επιτροπή

Σ’ αυτόν τον τύπο συνέντευξης, ο υποψήφιος έχει να αντιμετωπίσει μια ομάδα 3-5
αξιολογητών, οι οποίοι του κάνουν προκαθορισμένες κυρίως ερωτήσεις και καταγράφουν την
όλη  συμπεριφορά  του.  Όπως  είναι  λογικό,  αυτή  η  μέθοδος  είναι  πιο  αξιόπιστη  από  την
πρόσωπο  με  πρόσωπο  συνέντευξη,  αφού  περισσότεροι  άνθρωποι  αξιολογούν  και
συμφωνούν, στο τέλος, για την καταλληλότητα του υποψηφίου. 
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Εκείνο  που  είναι  κρίσιμο  για  την  αποτελεσματικότητα  της  συνέντευξης  αυτού  του
τύπου  είναι  η  πολλή  καλή  συνεργασία  και  ο  συντονισμός  των  συνεντευξιαστών,  γιατί  η
τεχνική αυτή ναι μεν επιτρέπει την αντικειμενικότερη αξιολόγηση του υποψηφίου, είναι όμως
πολύ πιθανό να επιβαρύνει  την ατμόσφαιρα της συνέντευξης,  φέρνοντας σε αμηχανία τον
υποψήφιο και χειροτερεύοντας την ανταπόκρισή του στις ερωτήσεις.

 Συμπεριφορική συνέντευξη 

Η Συμπεριφορική συνέντευξη είναι το πλέον αξιόπιστο είδος συνέντευξης. Στόχος της
συνέντευξης αυτής είναι να αξιολογήσει αν ο υποψήφιος διαθέτει ικανότητες ή χαρακτηριστικά
προσωπικότητας που περιλαμβάνονται στο προφίλ του «ιδανικού ατόμου» για πρόσληψη. Το
βασικό περιεχόμενο αυτής της συνέντευξης συνίσταται σε ερωτήσεις προς τον υποψήφιο που
αφορούν πραγματικά περιστατικά της επαγγελματικής ή προσωπικής του ζωής, από τα οποία
προκύπτει ότι διαθέτει συγκεκριμένες ικανότητες ή χαρακτηριστικά προσωπικότητας.

Η  υιοθέτηση  αυτής  της  μεθόδου  στηρίζεται  στη  λογική   ότι  το  παρελθόν  του
υποψηφίου  αποτελεί  πολύ  καλό  δείκτη  πρόβλεψης  για  τη  μελλοντική  συμπεριφορά  και
απόδοσή του.

6) Διεξαγωγή συνέντευξης 

Είναι σαφές ότι η διεξαγωγή της συνέντευξης επιλογής είναι το στάδιο που απαιτεί
από  όλους  τους  εμπλεκόμενους,  άρα  και  από  τον  συνεντευκτή,  την  περισσότερη
συγκέντρωση,  προσπάθεια,  μη  μεροληπτική  διάθεση,  αντίληψη,  παρατήρηση,  ενεργό
ακρόαση,  ειλικρινή  συμμετοχή,  κατάργηση  στερεοτύπων  και  γενικά  θα  λέγαμε  «όσο  το
δυνατόν καλύτερη επικοινωνία με τους υποψηφίους».

Μερικά  σημεία  που αποτελούν  καθοριστικούς  παράγοντες  για  την  εξέλιξη  και  την
επιτυχία της συνέντευξης είναι τα εξής:

 Η αναμονή του υποψηφίου

Ο χρόνος αναμονής του υποψηφίου καλό είναι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερος, για
να περιορισθεί η νευρικότητα και το άγχος του υποψηφίου. Είναι καλό η συνέντευξη με κάθε
άτομο όχι μόνο να έχει προγραμματισθεί για μια ορισμένη ημερομηνία,  αλλά  και για μια
συγκεκριμένη ώρα, για την οποία ο υποψήφιος είναι ενήμερος αρκετό καιρό πριν.

Η  αναμονή  πολλών  υποψηφίων  μαζί  πρέπει  γενικά  να  αποφεύγεται  γιατί  έχει
ψυχολογικό αντίκτυπο στον κάθε υποψήφιο. Πολλές φορές οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν  έχουν
μεγάλη  αυτοπεποίθηση,  αν  και  στην  ουσία  πιθανόν να έχουν τα  ίδια  ή  και  περισσότερα
προσόντα  από  τους  υπολοίπους,  απογοητεύονται  και  δεν  μπορούν  στη  συνέχεια  να
παρουσιάσουν τον καλύτερο δυνατό εαυτό τους.

 Ο χώρος της συνέντευξης

Η συνέντευξη πρέπει να γίνεται σε κατάλληλο χώρο για τη διευκόλυνση της έκφρασης
των υποψηφίων και για να είναι έτσι κατορθωτή στο τέλος η καλύτερη επιλογή. Για το λόγο
αυτό η συνέντευξη δεν θα πρέπει να γίνεται στο γραφείο εργασίας αλλά σε ξεχωριστό κυκλικό
τραπεζάκι όπου και συνεντευκτής και υποψήφιος κάθονται μεταξύ τους με κάποια γωνία ώστε
να μπορούν να έχουν και οπτική επαφή αλλά και να την διακόπτουν ανάλογα με το στάδιο της
συνέντευξης.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας ευχάριστος στα μέτρα μιας εταιρείας χώρος, όπου
κάθε υποψήφιος θα μπορεί άνετα να εκφράσει τις απόψεις και τα συναισθήματά του.
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 Η ηρεμία του υποψηφίου

Καλό είναι ο υποψήφιος να βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση από πλευράς
άγχους. Επομένως, ένας προϋπολογισμένος χρόνος για να του προσφερθεί καφές ή τσάι, για
να  αισθανθεί  φιλικά  και  οικεία  είναι  απαραίτητος.  Με  την  αρχή  της  συνέντευξης  ο
συνεντευκτής θα πρέπει να τον χαιρετήσει με χειραψία, να του απευθυνθεί με το όνομά του και
να συστηθεί ο ίδιος εξηγώντας συνοπτικά το ρόλο του μέσα στην εταιρεία, οδηγώντας τον
υποψήφιο στη θέση του.

Σκοπός του συνεντευκτή είναι να ενθαρρύνει τον υποψήφιο να ξεπεράσει τις τυχόν
δυσκολίες του. Το βασικό σημείο είναι να υπάρχει κλιμάκωση στη σειρά των ερωτήσεων με
τις  πιο  δύσκολες  ερωτήσεις  να  υποβάλλονται  προς  το  μέσο  της  συνέντευξης,  όταν  έχει
ηρεμήσει  αρκετά  ο  υποψήφιος.  Θετική  ανατροφοδότηση  των  απαντήσεων,  ποτέ  ειρωνικό
ύφος, να υπάρχει πάντα ο απαραίτητος χρόνος για να απαντήσει, όχι δύσκολοι και δυσνόητοι
όροι στις ερωτήσεις, είναι κλειδιά που διατηρούν αυτή την ηρεμία, ώστε τελικά ο υποψήφιος
να κάνει πλήρη παρουσίαση του εαυτού του.

 Οι σχετικές ερωτήσεις

Ο συνεντευκτής πρέπει να γνωρίζει τον στόχο κάθε ερώτησης που κάνει και τι είδους
πληροφορία θέλει να αποκομίσει με την ερώτηση αυτή. Οι μακροσκελείς εισηγήσεις σε μια
ερώτηση  αποπροσανατολίζουν  τον  υποψήφιο  και  πρέπει  να  αποφεύγονται.  Αν  μια  σειρά
ερωτήσεων έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο, που θα ληφθεί υπόψη, τότε ο υποψήφιος θα
πρέπει  να  ενημερωθεί  γι’  αυτόν.  Ποτέ  δεν  πρέπει  να  γίνεται  ερώτηση  που  δεν  έχει  σαν
αποτέλεσμα  την  συγκέντρωση  μιας  απαραίτητης  πληροφορίας.  Διαφορετικά,  πλην  των
αρχικών  ερωτήσεων  για  το  σπάσιμο  του  πάγου,  έχουμε  χάσιμο  χρόνου  και
αποπροσανατολισμό της όλης διαδικασίας.

 Οι ευαίσθητες ερωτήσεις

Οι ευαίσθητες ερωτήσεις που αναφέρονται  σε  προσωπικά θέματα του υποψηφίου
πρέπει να γίνονται μόνο αν κρίνεται ότι μπορούν να δώσουν ουσιώδεις πληροφορίες για την
άσκηση της συγκεκριμένης εργασίας. Σε περίπτωση που ο συνεντευκτής αποφασίσει ότι η
χρησιμότητα μιας ευαίσθητης ερώτησης είναι σημαντική για την διερεύνηση ενός κριτηρίου
της θέσης που προκηρύσσεται θα πρέπει:

-να ενημερώσει τον υποψήφιο ότι η ερώτηση είναι προσωπική και η απάντηση σε
αυτή είναι προαιρετική

-να εξηγήσει το λόγο που η ερώτηση αυτή είναι σημαντική
-η ερώτηση να γίνει με ευθύ και άμεσο τρόπο.

 Η δοκιμή της αναλυτικής ικανότητας του υποψηφίου

Πολλές φορές για τις ανάγκες της αξιολόγησης ενός υποψηφίου απαιτείται η γνώση
της ικανότητας ενός υποψηφίου να αναλύσει τα υπέρ ή τα κατά ενός θέματος ή μιας πορείας
δράσης.  Για το σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιηθούν υποθετικά σενάρια.  Αν πάλι  ο
υποψήφιος δεν είναι συνηθισμένος να φαντάζεται τον εαυτό του σε μια δύσκολη κατάσταση
και  εκφράσει  απορία  και  δισταγμό  θα  μπορούσε  να  αναλυθεί  κάποιο  συγκεκριμένο
παράδειγμα από την εμπειρία του. 

Ιδιαίτερη  προσοχή  εδώ  πρέπει  να  υπάρχει  στην  αντιληπτική  ικανότητα  του
συνεντευκτή. Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη ότι η συνάντηση αυτή με τον υποψήφιο
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είναι πολύ μικρή σε διάρκεια για να κατανοήσει πλήρως ο συνεντευκτής τον τρόπο έκφρασης
ενός άλλου προσώπου.

 Αξιολόγηση προσωπικότητας 

Η  αξιολόγηση  της  προσωπικότητας  ήταν  και  είναι  πάντα  ένα  ζητούμενο  στις
συνεντεύξεις επιλογής. Η εμπειρία όμως έχει δείξει ότι το σφάλμα είναι πολύ μεγάλο, όταν ο
συνεντευκτής  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  βγάλει  κάποιο  συμπέρασμα  για  την
προσωπικότητα  του  υποψηφίου.  Για  το  λόγο  αυτό  θεωρούνται  πιο  αξιόπιστα  και
χρησιμοποιούνται σήμερα διάφορα ψυχολογικά τεστ, τα οποία συμπληρώνουν οι υποψήφιοι
για να καλύψουν αυτή την ανάγκη της συνέντευξης. Τα τεστ αυτά μπορούν να είναι ιδιαίτερα
χρήσιμα εάν έχουν χορηγηθεί από ένα επαγγελματία ψυχολόγο και ερμηνευτούν από αυτόν.  

 Καταγραφή πληροφοριών
    

Επειδή η μνήμη είναι επιλεκτική, ο συνεντευκτής δεν μπορεί να βασιστεί στη μνήμη
του  για  να  θυμάται  τις  διάφορες  απαντήσεις  του  υποψηφίου.  Η  λύση  σε  αυτό  είναι  η
καταγραφή  των  απαντήσεων  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης.  Πρέπει  όμως  αυτή  η
καταγραφή να μην επηρεάσει ψυχολογικά τον υποψήφιο. Για το λόγο αυτό πρέπει να του γίνει
γνωστή εξαρχής η καταγραφή των απαντήσεων και να επεξηγηθεί η αναγκαιότητά της. Πρέπει
επίσης  να  καταγράφονται  όλες  οι  απαντήσεις  και  όχι  μόνο  όποιες  θεωρούνται  ως  μη
ικανοποιητικές. Η καταγραφή των απαντήσεων όμως δημιουργεί και το πρόβλημα του χρόνου
που χρειάζεται. Για το λόγο αυτό οι απαντήσεις θα πρέπει να γράφονται στενογραφικά ή με
συγκεκριμένο  κώδικα.  Συμπερασματικά  θα  πρέπει  ο  συνεντευκτής  να  εφαρμόσει  κάποιο
τρόπο καταγραφής των πληροφοριών που δεν θα επηρεάζει καθόλου την ίδια την συνέντευξη.

 Αξιολόγηση απαντήσεων

Σήμερα οι υποψήφιοι στις συνεντεύξεις επιλογής είναι σαφώς, στην πλειοψηφία τους,
προετοιμασμένοι. Είναι ενήμεροι για πολλές από τις ερωτήσεις που θα τους γίνουν και έχουν
κατάλληλα προετοιμάσει την περισσότερο ικανοποιητική γι’ αυτούς απάντηση. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα να μοιάζουν σε  μερικά πράγματα όλοι  ίδιοι  μεταξύ  τους  και  να φέρνουν τον
συνεντευκτή σε δύσκολη θέση όταν προσπαθεί να τους ξεχωρίσει  από τα χαρακτηριστικά
τους. Ο συνεντευκτής πρέπει να σπάσει τον κύκλο αυτό των αναμενόμενων απαντήσεων και
να προσπαθήσει να επικοινωνήσει πραγματικά με τον κάθε υποψήφιο, για να πάρει έγκυρες
πληροφορίες.

Μερικές  από  τις  τεχνικές  που  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  ένας  συνεντευκτής  για  να
εκμαιεύσει όλο και πιο έγκυρες πληροφορίες από τις απαντήσεις του υποψηφίου είναι οι εξής:

-να παρωθεί τον υποψήφιο να επεκτείνει περισσότερο την απάντησή του
-να  παρατηρεί  αν  ο  κάθε  υποψήφιος  έχει  διάθεση  να  μιλήσει  πέρα  από  τα

καθιερωμένα
-να προσέχει για τυχόν ασυνέπειες και αντιφάσεις στις απαντήσεις του υποψηφίου,

πράγμα που δείχνει ότι οι απαντήσεις του δεν είναι έγκυρες.

 Η μη λεκτική επικοινωνία
    

Η παρακολούθηση της μη λεκτικής επικοινωνίας, δηλαδή τις κινήσεις, τις εκφράσεις
του προσώπου, τη στάση του σώματος, το ρυθμό αναπνοής, την οπτική επαφή, είναι κάτι για
το  οποίο  ο  συνεντευκτής  πρέπει  να  είναι  πάντα σε  επιφυλακή,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της
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συνέντευξης. Η μη λεκτική επικοινωνία είναι δυσκολότερο να αποκρύψει στοιχεία από ότι η
λεκτική και συνεισφέρει σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτήν, στη μεταφορά ενός ολόκληρου
μηνύματος, στην ανθρώπινη επικοινωνία.

Κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης  μπορεί  ένας  έμπειρος  συνεντευκτής  να
συγκεντρώσει αντιδράσεις του υποψηφίου σε διάφορες δύσκολες ερωτήσεις, να δει μήπως
υπάρχουν αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτές και να καταλήξει σε κάποιο γενικό συμπέρασμα για
την  συνολική  στάση  του  υποψηφίου.  Η  μη  λεκτική  επικοινωνία  είναι  συνεχής  και  η
παρατήρησή της αναφέρεται σε όλη τη διάρκεια της συνέντευξης. 

 Ο επίλογος της συνέντευξης
    

Προς  το  τέλος  της  συνέντευξης  πρέπει  να  αφιερωθεί  κάποιος  χρόνος  για  τυχόν
ερωτήσεις  που  μπορεί  να  έχει  ο  υποψήφιος  για  τη  θέση  εργασίας,  την  εταιρεία,  τις
προοπτικές. Η επιλογή του τέλους της συνέντευξης, για να γίνει το παραπάνω, έχει να κάνει με
τη διάθεση του συνεντευκτή να μαζέψει προηγουμένως όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Τυχόν
διακοπές με ερωτήσεις του υποψηφίου και όχι απαντήσεις στα ερωτήματα που του τίθενται,
θα επέφεραν μια σημαντική αλλοίωση στα συμπεράσματα για τον υποψήφιο και θα υπήρχε
χάσιμο του ρυθμού και της ολότητας της συνέντευξης. 

Αφού  πλέον  έχουν  τελειώσει  όλα  τα  προηγούμενα  στάδια  της  διεξαγωγής  της
συνέντευξης,  ο  συνεντευκτής  είναι  υποχρεωμένος  να  ενημερώσει  τον  υποψήφιο  για  τα
επόμενα στάδια της διαδικασίας επιλογής, όπως ποιοι θα είναι τελικά αυτοί που θα πάρουν
την απόφαση, πότε περίπου η απόφαση θα είναι έτοιμη και ανακοινώσιμη κλπ. Προσοχή εδώ,
δεν  θα πρέπει να δοθούν εντυπώσεις ως προς την επιτυχία ή την αποτυχία του υποψηφίου,
αλλά απλώς όλα τα παραπάνω να έχουν ανακοινώσιμο χαρακτήρα.   

7) Αξιολόγηση της όλης διαδικασίας  

Αυτό δεν αφορά συνήθως μόνο ένα συνεντευκτή αλλά όλο το τμήμα προσωπικού μια
εταιρείας τουλάχιστον, αν όχι όλη την εταιρεία. Όμως στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι
συνεντευκτές προέρχονται από μέρη του τμήματος προσωπικού ή από τα διευθυντικά στελέχη
ενός οργανισμού και γι’ αυτό εμπλέκονται σε αυτή τη θέση επανειλημμένα, αλλά  έχουν και την
δυνατότητα να παρακολουθούν και να παρατηρούν το προσωπικό, που οι ίδιοι επέλεξαν κάτω
από  τις  διαδικασίες  μιας  συνέντευξης  επιλογής.  Να  βλέπουν  την  εξέλιξή  του  μέσα  στην
εταιρεία, αν καλύφτηκαν οι προσδοκίες και οι στόχοι του, εάν προσφέρει και αν θα προσφέρει
μελλοντικά στη δουλειά,  αν λειτουργεί  ή όχι  σύμφωνα με  τις  προϋποθέσεις  με  τις  οποίες
προσλήφθηκε κλπ. Έτσι μια συγκεκριμένη συνέντευξη επιλογής μπορεί να κριθεί πια στην
πράξη. Οι πληροφορίες από τις παρατηρήσεις των συνεντευκτών θα βοηθούν κάθε φορά που
θα  υπάρχει  αναγκαιότητα  για  μια  καινούργια  συνέντευξη  επιλογής.  Θα  είναι  μια
συγκεντρωμένη εμπειρία και για τους συνεντευκτές και για την εταιρεία σε αυτό το κρίσιμο
θέμα επιλογής προσωπικού. Αυτήν την έννοια έχει η αξιολόγηση της συνέντευξης. Φυσικά σε
μια  μεγάλη  εταιρεία,  ένας  που ασχολείται  από το  παρελθόν  επιτυχημένα  με  συνεντεύξεις
επιλογής  θα μπορεί  μέσω αυτών των αξιολογήσεων,  να προσδιορίζει  μια  δικιά  του  θέση
εργασίας μέσα στο τμήμα προσωπικού, με μεγαλύτερη ευκολία, ως επίσημος συνεντευκτής ή
συντονιστής συνεντεύξεων του οργανισμού, όταν πρόκειται να καλυφθεί μια θέση εργασίας. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Αντικείμενο  αξιολόγησης  είναι  καθετί  έμψυχο  ή  άψυχο  που  σχετίζεται  με  την
εκπαιδευτική διαδικασία (πρόσωπο, πράγμα, θεσμός, μέτρο, πρόγραμμα ή διαδικασία), αφού
το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί μια ενιαία ολότητα, κάθε μέρος του οποίου συντελεί στην
αποτελεσματικότητα  του  έργου  που  επιτελείται.  Αφού  η  αξιολόγηση  αποσκοπεί  στην
εξασφάλιση της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να αξιολογείται κάθε
ειδικός παράγοντας που το αποτελεί.

Τα  αντικείμενα  της  εκπαιδευτικής  αξιολόγησης  μπορούν  να  ταξινομηθούν  σε  δύο
κατηγορίες: α) στους έμψυχους συντελεστές και β) στους μη έμψυχους παράγοντες. Για τους
σκοπούς αυτής της ενότητας,  θεωρούμε ότι  έμψυχοι συντελεστές της εκπαίδευσης είναι το
προσωπικό  της  εκπαίδευσης  που  προσφέρει  αμειβόμενη  υπηρεσία  και  διάφορες  ομάδες
ατόμων  που,  για  διάφορους  λόγους,  εμπλέκονται  στη  λειτουργία  της  εκπαίδευσης  και
επηρεάζουν άμεσα την αποτελεσματικότητά της. Οι μαθητές αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία
αφού η αξιολόγησή τους εκφράζει τη διάσταση του προϊόντος (Αssessment ) ενώ οι υπόλοιποι
της διαδικασίας (evaluation)

Β. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ

α. Στόχοι – Πλαίσιο Αξιολόγησης
β. Επιστημονική και Παιδαγωγική καθοδήγηση των Εκπαιδευτικών
γ. Η Αξιολόγηση ως διαδικασία ελέγχου της Παιδαγωγικής και Επιστημονικής επάρκειας των
εκπαιδευτικών.
δ. Η Αξιολόγηση ως ποσοτικό μέγεθος η ως μια αναγκαία δυναμική εξελικτική διαδικασία;
ε. Αυτοαξιολόγηση - Ανατροφοδότηση

1) Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου16

Σύμφωνα  με  τον  νόμο  2986/2002,  που πρόσφατα  ψήφισε  η  Βουλή,  «σκοπός  της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των
συντελεστών  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  η  συνεχής  βελτίωση  της  παιδαγωγικής
επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές»

«Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της
διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση
της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας
μεταξύ  των  διαφόρων  σχολικών  μονάδων,  η  μείωση  της  γραφειοκρατικής  διαδικασίας,  η
ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών κλπ».

16 Άρθρο 4 Ν. 2986/2002.
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Και συνεχίζει «Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού
χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της
ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων».

Διαβάζοντας κανείς την εισαγωγή του άρθρου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου, μένει κατάπληκτος από την ριζική αναβάθμιση που προαναγγέλλεται στο εκπαιδευτικό
μας  σύστημα  με  την  εφαρμογή  του  νόμου  για  την  αξιολόγηση.  Τα  όσα  αναφέρονται  ως
σκοποί,  αποτελούν τους βασικούς άξονες ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος, που
χρόνια τώρα ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα και η κοινωνία επιζητά. Μόνο να μη μείνει
και αυτός ο νόμος ένα καλογραμμένο λογοτεχνικό κείμενο χωρίς αντίκρισμα. Μόλις ένα χρόνο
μετά,  η  γραφειοκρατία  ενισχύεται  (αυξήθηκαν  οι  διαδικασίες  για  να  πραγματοποιηθεί  μια
εκπαιδευτική  επίσκεψη  η  οποία  οργανώνεται  με  ατομική  προσπάθεια  του  φιλότιμου
εκπαιδευτικού χωρίς τη βοήθεια της υπηρεσίας), οι σχολικές δραστηριότητες δεν στηρίζονται
οικονομικά  και  υπηρεσιακά  (από  μεγάλο  μέρος  της  Διοίκησης  θεωρούνται  ως  «χαμένος
χρόνος»), Η Αγωγή Υγείας, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που πιλοτικά έχει ενταχθεί στο
ωρολόγιο πρόγραμμα, τείνει (με οδηγίες της διοίκησης) να γίνει ένα ανούσιο μάθημα χωρίς
αναλυτικό  πρόγραμμα  και  βιβλία.   Η  άμβλυνση  των  ανισοτήτων  μεταξύ  των  σχολικών
μονάδων καθώς και η ισότητα των ευκαιριών πρόσβασης των μαθητών,  καθυστερούν αν όχι
απομακρύνονται από τους κατά τα άλλα φιλόδοξους στόχους του Νομοθέτη. Εξακολουθούν να
υπάρχουν σχολεία «πολυτελείας» και σχολεία που στεγάζονται σε τρία κτίρια, και μαθητές Α’
και  Β’  κατηγορίες  όπως  αντιμετωπίζονται  από  το  εκπαιδευτικό  σύστημα  οι  μαθητές  του
Ενιαίου  Λυκείου  και  οι  μαθητές  των  ΤΕΕ.  «Δει  δή  χρημάτων»  (υπάρχει  λοιπόν  ανάγκη
χρημάτων)όπως  έλεγαν  και  οι  αρχαίοι  προγονοί  μας.  Χωρίς  χρήματα  και  βούληση
εκσυγχρονισμός στην εκπαίδευση δεν γίνονται.

2) Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών

Σκοπός  της  αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  Ν.
2986/2002, είναι:
α.  «η  ενίσχυση  της  αυτογνωσίας  τους  ως  προς  την  επιστημονική  τους  συγκρότηση,  την
παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα»,
β. «ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους»,
γ.  «η  προσπάθεια  βελτίωσης  της  προσφοράς  τους  στο  μαθητή  με  την  αξιοποίηση  των
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών»,
δ.  «η επισήμανση των αδυναμιών τους στην  προσφορά του διδακτικού τους έργου και  η
προσπάθεια εξάλειψης αυτών»,
ε.  «η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή
κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της
εκπαίδευσης»,
στ. «η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου
της επιμόρφωσης αυτής»,
ζ. η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης».

Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις εξής κατηγορίες:
α. των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη,
β.  των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που πρόκειται  να  κριθούν για  την  κάλυψη θέσεων
στελεχών της εκπαίδευσης,
γ. των στελεχών της εκπαίδευσης,
δ. των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν και
ε. κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία.
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Η  διαδικασία  ατομικής  αξιολόγησης  (με  ατομικές  εκθέσεις)  των  εκπαιδευτικών
διαμορφώνεται ως εξής:
α.  πριν  από  τη  σύνταξη  των  εκθέσεων  αξιολόγησης  υποβάλλεται  στο  κατά  περίπτωση
αρμόδιο  όργανο  αξιολόγησης,  μετά  από  πρόσκλησή  του,  έκθεση  προσωπικής
αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης, αλλά
χωρίς αριθμητική βαθμολογία. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε καμία περίπτωση
δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης.
β.  Ο  εκπαιδευτικός  αξιολογείται  από  το  Διευθυντή  της  σχολικής  μονάδας  και  τον  οικείο
Σχολικό Σύμβουλο.
γ. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή σχολικού εργαστηριακού κέντρου (ΣΕΚ) αξιολογείται
από τον προϊστάμενο Γραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην περίπτωση που δεν
λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
δ. Ο Προϊστάμενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως προς
το διοικητικό του έργο και τον Προϊστάμενο του τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό – παιδαγωγικό του έργο.
ε. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως
προς  το  διοικητικό  του  έργο  και  ως  προς  το  επιστημονικό  –  παιδαγωγικό  του  έργο  από
Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του
Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
στ. Ο Σχολικός  Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως
προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό – παιδαγωγικό του έργο.
ζ.  Ο  Προϊστάμενος  του  τμήματος  Επιστημονικής  –  Παιδαγωγικής  Καθοδήγησης  της
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον Περιφερειακό
Διευθυντή  και  ως  προς  το  επιστημονικό  –  παιδαγωγικό  του  έργο  από  Σύμβουλο  του
Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου, που ορίζεται  με  απόφαση του Προέδρου του Π.Ι.,  ύστερα από
εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.
Πιο  κάτω  παρουσιάζουμε  τα  σημαντικότερα  επιχειρήματα  κατά  της  αξιολόγησης  του
εκπαιδευτικού και τα σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού.

α. Επιχειρήματα κατά της αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών

Ο  Εκπαιδευτικός  είναι  επιστήμονας  και  δε  χρειάζεται  την  αξιολόγηση  για  να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του.
Ο Εκπαιδευτικός δεν έχει αντίρρηση να αξιολογείται, αρκεί να βρεθεί αντικειμενικός τρόπος
αξιολόγησης και ο αξιολογητής του να είναι κατάλληλα καταρτισμένος.
Η  αξιολόγηση  θεωρείται  ως  μέσο  χειραγώγησης  του  δασκάλου.  Με  την  αξιολόγηση
επιβάλλεται στην εκπαίδευση η κυρίαρχη ιδεολογία.
Η  αξιολόγηση  προκαλεί  άγχος  στον  εκπαιδευτικό,  που  δυνατόν  να  προκαλέσει  μειωμένη
απόδοση.    

β. Επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών

Εφόσον  πρέπει  να  αξιολογείται  η  εκπαίδευση,  για  τους  ίδιους  λόγους  πρέπει  να
αξιολογείται και ο Εκπαιδευτικός. Εφόσον πρέπει να αξιολογείται ο μαθητής, για τους ίδιους
λόγους πρέπει να αξιολογείται και ο καθηγητής.

Η αξιολόγηση μπορεί να συνδυαστεί με την αυτοκαθοδήγηση και τη συμβουλευτική
διαδικασία και να δώσει ευκαιρία εξέτασης της διδακτικής πράξης και του διδακτικού ύφους
του καθηγητή, ώστε να αυξηθεί και η απόδοσή του.
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Τα αποτελέσματα της έρευνας για τον αποτελεσματικό εκπαιδευτικό ( Research on
teacher  effectiveness)  αποκαλύπτουν  ότι  οι  διαφορές  μεταξύ  δασκάλων  είναι  μεγάλες
(Kyriakides and  Campbell,  2003).  Άρα,  θα  πρέπει  να  εντοπιστούν  παράγοντες  που
επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του δασκάλου.  Ακόμη,  χρειάζεται  να αξιολογηθούν οι
εκπαιδευτικοί, ώστε να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις δυνατότητές τους και να βοηθηθούν όσοι
υστερούν.

Η  ορθή  αξιολόγηση  στέλνει  σαφή  μηνύματα  στον  εκπαιδευτικό  πώς  πρέπει  να
αυτοαξιολογείται για να βελτιώνεται.

Η  αξιολόγηση  γίνεται  από  τους  μαθητές.  Η  αξιολόγηση  είναι  το  μόνο  μέσο  για
εξασφάλιση αξιοκρατίας.

Ουσιαστικά  η  μεθοδολογία  που τελικά θα επιλεγεί  προσδιορίζεται  από τον ειδικό
σκοπό της κάθε αξιολόγησης, από τη γενικότερη προσέγγιση αξιολόγησης της εκπαίδευσης
που έχει ακολουθηθεί και γενικότερα από τους μηχανισμούς στήριξης της αξιολόγησης. 

3) Μεθοδολογία της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού

Ουσιαστικά  η  μεθοδολογία  που τελικά θα επιλεγεί  προσδιορίζεται  από τον ειδικό
σκοπό της κάθε αξιολόγησης, από τη γενικότερη προσέγγιση αξιολόγησης της εκπαίδευσης
που έχει ακολουθηθεί και γενικότερα από τους μηχανισμούς στήριξης της αξιολόγησης.

Και  εδώ,  στην  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού,  έχει  εφαρμογή  το  μοντέλο  της
Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης, όπως αυτό παρουσιάζεται σχηματικά στο Διάγραμμα 5.

α. Φορείς και σκοποί της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών

Το  θέμα  των  αξιολογητών  των  εκπαιδευτικών  είναι  ένα  από  τα  δυσκολότερα
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η Παιδαγωγική Επιστήμη. Οι δυσκολίες προκύπτουν
λόγω της  ευαισθησίας  που υπάρχει  πάνω στο  θέμα  αυτό.  Είναι  φορές  που οι  πολιτικές
αποφάσεις που παίρνει η πολιτεία οδηγούν σε τριβές ανάμεσα στο κέντρο (π.χ. Υπουργείο
Παιδείας) και την περιφέρεια (εκπαιδευτικούς). Για παράδειγμα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις
τόσο  στον  ελλαδικό  χώρο  όσο  και  στις  ΗΠΑ  θεωρούν  ανεπίτρεπτη  τη  συγκέντρωση
δεδομένων για τις απόψεις γονέων και μαθητών σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των
εκπαιδευτικών. Παρόλα αυτά εμπειρικές έρευνες αποκαλύπτουν υψηλή στατιστική συσχέτιση
ανάμεσα  στις  απόψεις  των  «πελατών»  του  εκπαιδευτικού  (client  surveys)   και  στα
αποτελέσματα  προσθετικής  αξιολόγησης  που  εντοπίζουν τη  βελτίωση  που  σημειώνουν  οι
μαθητές του εκπαιδευτικού (π.χ. Peterson et al, 2000). Αντίθετα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
είναι  σύνηθες  το  φαινόμενο  να  αξιολογείται  η  διδασκαλία  και  ο  διδάσκων  από  τους
εκπαιδευόμενους οι οποίοι είναι ικανοί να αξιολογούν τον εκπαιδευτικό πολύ πιο ουσιαστικά
από όσο τους επιτρέπουμε και όσο νομίζουμε ότι μπορούν.

Ο φορέας της αξιολόγησης βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τους σκοπούς για τους
οποίους γίνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού

β. Αξιολόγηση για επιλογή

Γίνεται  όταν  χρειάζεται  να  επιλεγεί  ορισμένος  αριθμός  εκπαιδευτικών  για
συγκεκριμένους ρόλους (π.χ. για προαγωγή σε θέση Διευθυντή ή για τον μόνιμο διορισμό
λόγω του μεγάλου αριθμού υποψηφίων για λίγες θέσεις με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ κ.ά) ή
για συμμετοχή σε συγκεκριμένα προγράμματα (π.χ. απόσπαση).
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γ. Αξιολόγηση για ανάπτυξη και βελτίωση

Έχει σκοπό την παρακολούθηση της πορείας της εκπαίδευσης και τη βελτίωσή της.
Είναι  άσχετη  με  την  αξιολόγηση  επιλογής.  Το  ζητούμενο  εδώ  βέβαια  είναι  ο  σαφής
καθορισμός  των  στόχων  της  εκπαίδευσης  για  μια  σύγχρονη  Ελληνική  κοινωνική
πραγματικότητα με ανθρώπινο πρόσωπο και η όποιες βελτιώσεις κρίνονται αναγκαίες μέσα
από τη διαδικασία της αξιολόγησης, να οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση.
 
δ. Κριτήρια αξιολόγησης

Η επιλογή των κριτηρίων εξαρτάται από τους παράγοντες που έχουμε ήδη αναφέρει.
Παρ’ όλα αυτά θα πρέπει να αναφερθεί πως τα κριτήρια που συνήθως χρησιμοποιούνται στην
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι: 
1. η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού α) μέσα και β) έξω από την τάξη, 
2. η αποτελεσματικότητα της προσπάθειάς του, όπως αυτή αντανακλάται στην επίδοση των
μαθητών του, 
3. η παιδαγωγική και επιστημονική του κατάρτιση, 
4. το επιστημονικό του έργο.

ε. Μέθοδοι αξιολόγησης

Θα πρέπει να τονιστεί πως δεν υπάρχουν καλές ή κακές μέθοδοι. Υπάρχουν μέθοδοι
που είναι κατάλληλες ή ακατάλληλες για μια συγκεκριμένη αξιολόγηση, δηλαδή μέθοδοι που
εξυπηρετούν τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε αξιολόγησης. Πιο κάτω παρουσιάζονται, συνοπτικά,
οι σημαντικότερες μέθοδοι αξιολόγησης των εκπαιδευτικών.

1) Παρατήρηση

Χρησιμοποιείται η παρατήρηση μιας συγκεκριμένης διδακτικής ενέργειας (π.χ. μιας
διδασκαλίας)  ή/και  η  παρατήρηση  και  κωδικοποίηση  της  γενικότερης  συμπεριφοράς  του
εκπαιδευτικού  εντός  και  εκτός  τάξης.  Η  παρατήρηση  μπορεί  να  είναι  συμμετοχική  ή  μη
(Participant Vs . Non -participant ). Ακόμη μπορεί να είναι δομημένη ή αδόμητη ( structured Vs.
Un- structured ).

2) Αξιολόγηση με «συμβόλαιο»

Η  μέθοδος  αυτή  προνοεί  τη  σύναψη  συμβολαίου  μεταξύ  “αξιολογητή  και
αξιολογουμένου”. Συμφωνούν για την τάξη στην οποία θα γίνει η αξιολόγηση, το αντικείμενο
που θα διδαχτεί, τα διδακτικά μέσα και τα κριτήρια αξιολόγησης που θα χρησιμοποιήσει ο
αξιολογητής.  Στη  συνέχεια,  ο  εκπαιδευτικός  διενεργεί  τη  διδασκαλία  και  ο  αξιολογητής
διενεργεί την παρατήρηση. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογουμένου, για να
καταλήξουν στην τελική κρίση. Ένα πρόβλημα που παρουσιάζεται σχετίζεται με τις δυσκολίες
που  εμφανίζονται  όταν  θα  χρησιμοποιηθεί  για  συγκριτικούς  σκοπούς,  επειδή  ο  κάθε
δάσκαλος συνάπτει διαφορετικό συμβόλαιο. Μια άλλη προσέγγιση είναι να αποφασιστούν
από κοινού οι διδακτικοί σκοποί και η αξιολόγηση να γίνει με βάση το επίπεδο υλοποίησης
των σκοπών ( Pigford, 1987).
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3) Διαπίστωση της απόδοσης των μαθητών

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την επίδοση των μαθητών σε ένα δοκίμιο. Η διαδικασία
που ακολουθείται είναι: 1) δίνεται στο δάσκαλο ένα θέμα για να το διδάξει σε συγκεκριμένη
τάξη,  2)  ο  δάσκαλος  προετοιμάζεται  για  τη  διεξαγωγή  του  μαθήματος,  3)  διεξάγεται  η
διδασκαλία και 4) διενεργείται εξέταση ή εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών με τη βοήθεια
οποιασδήποτε τεχνικής αξιολόγησης του μαθητή. Η εκτίμηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στη
διαπίστωση της επίδοσης των μαθητών αλλά επεκτείνεται και στη συναισθηματική περιοχή.
Μια άλλη προσέγγιση είναι η αξιολόγηση που γίνεται με βάση τη γενικότερη επίδοση των
μαθητών  του.  Είναι  δυνατόν  να  μετρηθεί  η  πρόοδος  των  μαθητών  με  τη  βοήθεια  της
προσθετικής  αξιολόγησης.  Σε  αυτές  τις  περιπτώσεις  χρησιμοποιούνται  δοκίμια  που
προκύπτουν από εθνικά συστήματα αξιολόγησης μαθητών, τα οποία βοηθούν να μετρηθεί η
αποτελεσματικότητα ανά σχολείο αλλά και ανά τμήμα. 

4) Διαπίστωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής κατάρτισης

Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια σε μερικές πολιτείες της Αμερικής.
Διενεργείται εξέταση των εκπαιδευτικών σε θέματα ειδικότητας και διδακτικής (Anrig , 1986).
Δεν  πρέπει,  όμως,  να  συγχέεται  με  τις  διαδικασίες  εξετάσεων  για  απόκτηση  άδειας  για
άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε πως
υπάρχει και ανάγκη για περιοδική επανεξέταση των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο χορήγησης
άδειας  για  συνέχιση  άσκησης  του  διδασκαλικού  επαγγέλματος  (Popham & Kirby ,  1987).
Πιστεύουμε ότι  θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί  η μέθοδος αυτή,  έτσι  ώστε  ο  περιοδικός
έλεγχος της επιστημονικής κατάρτισης του εκπαιδευτικού να αποτελέσει κίνητρο προώθησης
της αυτομόρφωσής τους.

5) Αυτοαξιολόγηση

Αναφέρεται  στη  δυνατότητα  αξιολόγησης  μιας  ομάδας  εκπαιδευτικών  μεταξύ  τους
(π.χ. αλληλοπαρακολούθηση διδασκαλίας). Η παρακολούθηση ενός εκπαιδευτικού από τους
συναδέλφους του βοηθά τόσο τον εκπαιδευτικό που διεξάγει τη διδασκαλία όσο και όσους
παρακολουθούν το μάθημα και αποτελεί στοιχείο που συντελεί ουσιαστικά στην ανάπτυξη
κλίματος συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.  Ταυτόχρονα,  αποτελεί  άριστο  μέσο
ανάπτυξης σχολικής πολιτικής ( Kyriakides , 1994). Η μέθοδος αυτή στηρίζεται στην άποψη
πως  κάθε  εκπαιδευτικός  πρέπει  να  αξιολογεί  τον  εαυτό  του  με  βάση  συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά  ή  συγκεκριμένη  συμπεριφορά.  Για  να  έχει,  όμως,  ουσιαστική  σημασία  η
Αυτοαξιολόγηση, πρέπει να στηρίζεται σε συγκεκριμένες προαποφασισμένες επιδιώξεις και
άρα τα κριτήρια μπορεί να είναι ο βαθμός επίτευξης της κάθε επιδίωξης. Ιδιαίτερη έμφαση
πρέπει να δοθεί στον καθορισμό των κριτηρίων. Πρέπει, επίσης, να προσεχθεί το ενδεχόμενο
όλοι οι εκπαιδευτικοί να θεωρούν τους εαυτούς τους εξαίρετους, ιδιαίτερα όταν η αξιολόγηση
χρησιμοποιείται για σκοπούς επιλογής. 

6) Αλληλοαξιολόγηση

Λείπει ιδιαίτερα από το συγκεντρωτικό μας σύστημα. Η μέθοδος αυτή είναι πολύ πιο
χρήσιμη,  όταν  χρησιμοποιείται  για  διαμορφωτικούς  σκοπούς  παρά  για  επιλογή  των
καταλληλότερων εκπαιδευτικών.
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7) Εξετάσεις

Στη  μέθοδο  αυτή  ανήκουν  οι  διάφορες  εξετάσεις  που  γίνονται  στους  εν  ενεργεία
εκπαιδευτικούς  (π.χ.  άσκηση  επαγγέλματος)  ή  μέλλοντες  εκπαιδευτικούς  για  διάφορους
σκοπούς  (π.χ.  απόκτηση  άδειας  επαγγέλματος,  επιλογή  για  συγκεκριμένο  ρόλο,  για  την
πρόσληψη τους στο Δημόσιο σχολείο).
 
8) Αξιολόγηση με βάση το “Ατομικό Αρχείο” του εκπαιδευτικού

Την  τελευταία  δεκαετία  παρατηρείται  ένα  έντονο  ενδιαφέρον  για  υιοθέτηση  της
μεθόδου αυτής. Ο εκπαιδευτικός καλείται να διαμορφώσει το ατομικό του αρχείο (φάκελο), για
να δείξει τον τρόπο με τον οποίο έχει αναπτυχθεί επαγγελματικά (professional development )
και να μπορέσει ο αξιολογητής να τον κρίνει  καλύτερα.  Η μέθοδος αυτή είναι  δυνατόν να
αξιοποιήσει στοιχεία και της αυτοαξιολόγησης αλλά και της αξιολόγησης με συμβόλαιο, που
έχουμε ήδη αναφέρει. Ο εκπαιδευτικός μετέχει ενεργά στην αξιολόγησή του, αλλά τον τελικό
λόγο τον έχει ο αξιολογητής.  Τα τελευταία δύο χρόνια επιχειρείται η ανάπτυξη ενός ψηφιακού
φακέλου αξιολόγησης εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Η ερευνητική ομάδα, που χρηματοδοτείται
από το  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας έλαβε  υπόψη τις  αντιλήψεις  των εκπαιδευτικών   σε
σχέση  με  τη  χρήση  του  φακέλου.  Τη  σχολική  χρονιά  2002-2003  προγραμματίσθηκε
πειραματική εφαρμογή του φακέλου.

 στ) Βασικές αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού 

Υπάρχουν  δύο  βασικές  αρχές  αξιολόγησης  των  εκπαιδευτικών  που  αν  ληφθούν
υπόψη, θα διαμορφώσουν ένα υγιές σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών. Η πρώτη είναι η
αρχή της άμεσης ανατροφοδότησης, η οποία έχει δύο φάσεις: α) τη φάση της συζήτησης των
παρατηρήσεων του αξιολογητή μετά από κάθε διαδικασία αξιολόγησης και β) τη φάση της
γνωστοποίησης  στον  εκπαιδευτικό  των  αποτελεσμάτων  της  αξιολόγησής  του.  Η
ανατροφοδότηση  πρέπει  να  γίνεται  με  γνώμονα  τη  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  του
εκπαιδευτικού. Υπάρχει ακόμη ανάγκη μετα-αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ώστε να γίνεται
σύνθεση  των  αποτελεσμάτων  διάφορων  αξιολογήσεων  σε  γενικές  παρατηρήσεις  -
συμπεράσματα, που θα μπορούν να κατευθύνουν όσους είναι υπεύθυνοι για την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Η δεύτερη αρχή είναι η αρχή της αμφιδρομικότητας . Είναι δύσκολο να λειτουργήσει
και  να  συμπεριφερθεί  σωστά  ως  αξιολογούμενος  ένας  εκπαιδευτικός,  όταν  νιώθει  ότι
αξιολογείται  από κάποιον  που δεν  αξιολογείται  από κανένα  και  όταν  την  αξιολόγηση του
αξιολογητή του δε  μετέχει  και  ο ίδιος.  (Η αντίστοιχη άποψη πρέπει  να ισχύει  και  για την
αξιολόγηση του μαθητή.) Πέρα από τις πιο πάνω αρχές, επιβάλλεται να καθιερωθεί ο θεσμός
των  “εξελικτικών  αξιολογήσεων”  σε  εθνικό  επίπεδο,  ώστε  να  εντοπιστεί  το  κριτήριο
αποδοτικότητας  κάθε  περιοχής  ή/και  κάθε  σχολείου.  Ταυτόχρονα,  θα  πρέπει  να  γίνει
πεποίθηση όλων πως η αξιολόγηση του δασκάλου από μόνη της δεν μπορεί να προκαλέσει
βελτιωτικές αλλαγές,  αν δε συνοδεύεται από κίνητρα αλλαγής της συμπεριφοράς,  που δεν
είναι οπωσδήποτε οικονομικά. 
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4) Αξιολόγηση των μη Έμψυχων Παραγόντων

Όταν αναφερόμαστε σε μη έμψυχους παράγοντες, συνήθως εννοούμε τα πιο κάτω:17

         
α) Σκοποί της εκπαίδευσης
β) Προγράμματα σπουδών
γ) Υλικοτεχνική υποδομή
δ) Σχολικά βιβλία
ε) Εκπαιδευτική νομοθεσία
στ)  Εκπαιδευτική  πολιτική,  όπως  αυτή  αναγράφεται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  και  σε
επίσημα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
ζ) Συστήματα εκπαιδευτικής αξιολόγησης.

Η σημασία της  αξιολόγησης των μη έμψυχων παραγόντων προκύπτει  και  από το
γεγονός  ότι  αν  δεν  αξιολογούνται  όλοι  οι  συντελεστές  μιας  εκπαιδευτικής  διαδικασίας
(έμψυχοι  και  μη  έμψυχοι),  τότε  λειτουργεί  η  αρχή  της  μετατόπισης  αιτιών  και  ευθυνών.
Σύμφωνα με αυτή, κάθε συντελεστής που αξιολογείται “μετατοπίζει” την αιτία της δικής του
ανεπάρκειας και, συνεπώς, μεταθέτει και την ευθύνη σε εκείνους τους παράγοντες που δεν
αξιολογούνται.

α. Γενικά κριτήρια

Για  την  αξιολόγηση  καθενός  από  τους  μη  έμψυχους  παράγοντες  απαιτούνται
ξεχωριστά κριτήρια. Όμως, τα κριτήρια κάθε μη έμψυχου παράγοντα προκύπτουν από τους
πιο κάτω γενικούς άξονες αναφοράς, που σχετίζονται με τα εξής: 

α) στην ύπαρξη ή μη ενός μη έμψυχου παράγοντα, 
β) την επάρκεια και καταλληλότητά του, 
γ) την αξιοποίηση του και 
δ) την αποτελεσματικότητα χρήσης του. 

Η πρώτη κατηγορία είναι μια προσπάθεια διαπίστωσης της ύπαρξης ή μη του κάθε
παράγοντα. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξετάσουμε αν κάθε σχολείο διαθέτει εργαστήρι
χημείας. 

Η  δεύτερη  κατηγορία  σχετίζεται  με  την  ποιότητα  αυτού  που  υπάρχει  (π.χ.
εργαστηρίου). Δηλαδή διερευνάται αν είναι επαρκής ο μη έμψυχος παράγοντας, αν και πόσο
ικανοποιητική είναι η ποιότητά του. Η διερεύνηση αυτής της κατηγορίας προϋποθέτει ότι έχει
ακολουθηθεί  μια  διαδικασία  από την οποία έχουν προκύψει  ποιοτικές προδιαγραφές που
είναι  επιθυμητό  να πληρούνται.  Για  ορισμένους από τους μη  έμψυχους  παράγοντες  είναι
εύκολη και  η διαπίστωση της επάρκειάς τους (π.χ.  ένας ειδικός μπορεί να δει  ότι  σε ένα
εργαστήρι υπάρχουν εργαλεία που είναι ήδη εκτός αγοράς). 

Η τρίτη κατηγορία σχετίζεται με την αξιοποίηση του υλικού. Για παράδειγμα, εξετάζεται
όχι μόνο η ποιότητα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των λογισμικών που υπάρχουν σε ένα
σχολείο, αλλά και ο βαθμός στον οποίο αξιοποιούνται στο μάθημα αυτό. 

17  Η  πιο  πάνω ομαδοποίηση  προκύπτει  από  λειτουργική  ανάλυση των  αντικειμένων  της  αξιολόγησης.  Θα
μπορούσε να ακολουθηθεί και δομική προσέγγιση, ώστε τα αντικείμενα της αξιολόγησης να προκύψουν από τις
διάφορες δομικές διαρθρωτικές μονάδες ενός εκπαιδευτικού συστήματος.
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Τέλος,  η τέταρτη κατηγορία είναι  σχετική με την τρίτη,  αλλά αναφέρεται  στο πόσο
αποτελεσματικά χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο υλικό. Αυτή η κατηγορία παρουσιάζει και
τις μεγαλύτερες δυσκολίες, αφού δεν υπάρχει πάντα ομοφωνία ως προς τον τρόπο που είναι
δυνατόν  να  μετρηθεί  η  αποτελεσματικότητα  χρήσης  ενός  παράγοντα  (π.χ.  ηλεκτρονικών
υπολογιστών στο μάθημα της Χημείας). Σε ό,τι αφορά τους φορείς της αξιολόγησης πρέπει να
τονιστεί πως κάποτε μπορεί να ζητηθεί βοήθεια από ειδικούς σε συγκεκριμένες ειδικότητες,
ώστε να διακριβωθεί η καταλληλότητα ενός υλικού. 

β. Σκοποί - Στόχοι Εκπαίδευσης

Η συζήτηση για την αξιολόγηση των σκοπών στηρίζεται στην υπόθεση ότι τα μέρη της
εκπαίδευσης  (π.χ.  προγράμματα)  λειτουργούν  έχοντας  ως  βάση  ορισμένους  σκοπούς  και
στόχους.  Άρα η αξιολόγηση της καταλληλότητας των σκοπών,  αλλά και η αξιολόγηση του
βαθμού  στον  οποίο  αυτοί  υλοποιούνται  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  της  εκπαιδευτικής
αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση των σκοπών επιβάλλεται ο καθορισμός κριτηρίων. Πιο κάτω
παρουσιάζουμε ορισμένα κριτήρια που μπορεί να θέσει ένας αξιολογητής:
α) Καταλληλότητα των σκοπών - στόχων (Το ερώτημα που μπορεί να μας απασχολήσει είναι
αν οδηγούν στην ικανοποίηση σημαντικών αναγκών ενός οργανισμού και των μελών του)
β) Ορθότητα διατύπωσης
γ) Ρεαλιστικότητα
δ) Επιτυχία σταδιακής υλοποίησης 
ε) Βαθμός τελικής υλοποίησης

γ. Προγράμματα Σπουδών

Η ανάπτυξη προγραμμάτων αποτελεί ως γνωστό μια ξεχωριστή περιοχή έρευνας και
επιστήμης στο χώρο της Παιδαγωγικής. Η αξιολόγηση παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία
κατάρτισης, διαμόρφωσης και εφαρμογής ενός προγράμματος. Για αξιολόγηση προσφέρονται
τρεις ειδικές μορφές προγραμμάτων: α) το πρόγραμμα σπουδών, β) το ωρολόγιο πρόγραμμα
και γ) το αναλυτικό πρόγραμμα. Λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις γενικότερες κατηγορίες με
κριτήρια μη έμψυχων παραγόντων,  μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι  η  αξιολόγηση σε  ότι
αφορά  την  ύπαρξη  των  προγραμμάτων  μπορεί  εύκολα  να  διενεργηθεί.  Είναι,  όμως,
δυσκολότερη η αξιολόγηση που σχετίζεται με την επάρκειά τους. 

Τα κριτήρια που αναφέρονται για αξιολόγηση της καταλληλότητας ενός προγράμματος
είναι: α) οι σκοποί του προγράμματος, β) η δυνατότητα υλοποίησής τους και τα μέσα που
προσφέρει,  γ)  η  ικανοποίηση  που προκαλεί  στους  μαθητές,  δ)  η  αποδοχή  του  από τους
μαθητές, ε) η ανταπόκριση του περιεχομένου του στις σύγχρονες απαιτήσεις και εξελίξεις της
επιστήμης, στ) η ανταπόκρισή του στη βαθμίδα εξέλιξης των μαθητών για τους οποίους έχει
καταρτιστεί, ζ) το κόστος υλοποίησής του, η) η δυνατότητα ενσωμάτωσής του στο σύστημα
αξιών, ιδεών αλλά και αναγκών της κοινωνίας. Δυσκολίες φαίνεται να υπάρχουν και ως προς
τις δύο άλλες κατηγορίες (χρησιμοποίηση και αποτελεσματικότητα). Ένα πρόγραμμα μπορεί
να  εφαρμόζεται,  αλλά  τα  αποτελέσματα  της  χρήσης  του  είναι  δύσκολο  να  διαπιστωθούν
συγκριτικά  (π.χ.  “  Αν το  πρόγραμμα εφαρμοζόταν διαφορετικά,  τα αποτελέσματα θα ήταν
διαφορετικά;”) Πιο κάτω παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα σημαντικότερα ειδικά κριτήρια που
είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση των προγραμμάτων:

92



α) Ορθότητα διάρθρωσης
β) Ορθότητα δραστηριοτήτων
γ) Καταλληλότητα θεματικού περιεχομένου
δ) Πληρότητα
ε) Ρεαλιστικότητα περιεχομένου.

δ. Υλικοτεχνική υποδομή  Υλικό στήριξης (βιβλία)

Ο όρος υλικοτεχνική  υποδομή αναφέρεται  στα μέσα και  υλικά που αποτελούν τη
σταθερή υλικοτεχνική  βάση  για  υλοποίηση της  εκπαιδευτικής  λειτουργίας.  Στην  κατηγορία
αυτή  περιλαμβάνονται  η  κτιριακή  υποδομή,  οι  χώροι  άθλησης,  ο  εξοπλισμός  των
εργαστηρίων, τα πάγια εποπτικά μέσα κτλ. Ο όρος “υλικό στήριξης” αναφέρεται σε κάθε μέσο
που  χρησιμοποιείται  για  σκοπούς  υποστήριξης,  συμπλήρωσης  και  επέκτασης  κάθε
προσπάθειας μάθησης. Τα διδακτικά βιβλία, ιδίως σε συγκεντρωτικά συστήματα στα οποία
χρησιμοποιείται  για  κάθε  μάθημα  αποκλειστικά  ένα  εγχειρίδιο,  θεωρούνται  καθοριστικός
παράγοντας για  την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης (Creemers ,  1994).  Συνήθως,  η
διαδικασία αξιολόγησής τους σχετίζεται άμεσα με εκείνη της αξιολόγησης προγραμμάτων. Πιο
κάτω  παρατίθενται  κάποια  ειδικότερα  κριτήρια  αξιολόγησης  βιβλίων,  τα  οποία  εύκολα
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον εντοπισμό ειδικότερων κριτηρίων για κάθε υλικό
στήριξης. 

Τα κριτήρια αυτά είναι:

α) Ποιότητα (τυπογραφική και εκδοτική) των βιβλίων
β) Έκταση τω βιβλίων αλλά και βάθος κάλυψης του αναλυτικού προγράμματος
γ)  Αμεσότητα  αντιστοιχίας  του  περιεχομένου  τους  με  το  περιεχόμενο  της  αντίστοιχης
επιστήμης
δ) Ελκυστικότητα
ε) Λογική αλληλουχία περιεχομένου γνώσεων
στ) Πρακτικότητα χρήσης (π.χ. μικρό και ελαφρύ βιβλίο)
ζ) Βαθμός κατανόησης του περιεχομένου του βιβλίου από τα παιδιά     
η) Επίπεδο της γλώσσας ( readability ) που χρησιμοποιείται

ε. Εκπαιδευτική νομοθεσία και εκπαιδευτική πολιτική

Πιο κάτω παρατίθενται τα ερωτήματα που μπορεί να απασχολήσουν τον αξιολογητή
που επιχειρεί να αξιολογήσει την εκπαιδευτική νομοθεσία ή/και την εκπαιδευτική πολιτική. Τα
ερωτήματα αυτά  καλύπτουν τις  τρεις  διαφορετικές  φάσεις  σε  σχέση με  την  ανάπτυξη  της
νομοθεσίας  ή/και  της  πολιτικής  (πριν  το  σχεδιασμό,  κατά  το  σχεδιασμό  και  μετά).  Τα
ερωτήματα που μπορεί να μας απασχολήσουν είναι:

α)  Ακολουθείται  ορθή  πορεία-διαδικασία  στη  σχεδίαση  και  στον  προγραμματισμό  της
νομοθεσίας - πολιτικής;
β) Είναι ο σχεδιασμός - προγραμματισμός της πολιτικής ορθός;
γ) Είναι επαρκής και υποβοηθητική η υπάρχουσα νομοθεσία;
δ)  Τώρα  που  ακολουθήθηκε  η  εκπαίδευση  πώς  κρίνεται  ως  προς  την  οργάνωση  και  τη
διοίκηση του;
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Τα  ειδικά  κριτήρια  αξιολόγησης  που  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  για  να
απαντήσουμε στα πιο πάνω ερωτήματα είναι:

α) Τήρηση αρχών οργάνωσης – σχεδίασης - προγραμματισμού 
β) Ορθότητα σχεδιασμού
γ) Πληρότητα σχεδιασμού
δ) Επάρκεια, καταλληλότητα νομοθεσίας - διοίκησης.

Θα πρέπει  βέβαια  να  αναφερθεί  ότι  το  σύστημα  αξιολόγησης  ενός  εκπαιδευτικού
συστήματος ή μιας σχολικής μονάδας παίζει ουσιαστικό ρόλο στην πιθανότητα επιτυχίας του.
Άρα, το σύστημα αξιολόγησης θα πρέπει να αποτελεί και το ίδιο αντικείμενο αξιολόγησης. Η
ανάγκη αυτή οδήγησε την έρευνα στο χώρο της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην ενασχόλησή
της  με  μοντέλα  μετα-αξιολόγησης  (meta  –evaluation)  (Scriven,  1979).  Το  μοντέλο  αυτό
επιτρέπει  στους  ερευνητές  να  αναπτύξουν  δυνατότητες  αξιοποίησης  (credibility)  των
αποτελεσμάτων    μιας  αξιολόγησης  ώστε  αυτή  η  αξιολόγηση της  σχολικής  μονάδας  ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος  ή γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος. Για παράδειγμα η
ερευνητική  μονάδα  του  πανεπιστημίου  του  Warwick  διενήργησε  αξιολόγηση  των
αξιολογήσεων εθνικού προγράμματος για την επαγγελματική βελτίωση των διευθυντών. 

Γ. Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Στο Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα (Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

α. Η Επιλογή του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η Επιλογή του μόνιμου Εκπαιδευτικού προσωπικού (στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση)
γίνεται ύστερα από Πανελλήνιο Διαγωνισμό που διενεργεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής
Προσωπικού (ΑΣΕΠ), σύμφωνα (Θεωρητικά τουλάχιστον) με τις κενές οργανικές θέσεις που
υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή στα σχολεία της χώρας. Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται για
κάθε  κλάδο  Εκπαιδευτικών.  Οι  υποψήφιοι,  καλούνται  να  εξεταστούν18  σε  συγκεκριμένα
μαθήματα ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Μετά  την  έκδοση  των  αποτελεσμάτων,  καταρτίζονται  πίνακες  επιτυχόντων
(διοριστέων και μη διοριστέων), από τον οποίο πίνακα και με βάση τη σειρά κατάταξης των
επιτυχόντων γίνεται η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με μόνιμο διορισμό (πίνακας διοριστέων)
ή σε θέση Αναπληρωτών (Πίνακας διοριστέων και μη διοριστέων επιτυχόντων).

Οι  επιτυχόντες  διοριστέοι  Εκπαιδευτικοί,  πρέπει  σε  μία  διετία  να  έχουν  διοριστεί
μόνιμα  σε  κενές  οργανικές  θέσεις  των  σχολείων,  αλλιώς  χάνουν  το  δικαίωμα  για  μόνιμο
διορισμό,  μπορούν  όμως  να  λάβουν  ξανά  μέρος  στον  διαγωνισμό  του  ΑΣΕΠ  ο  οποίος
επαναλαμβάνεται κάθε δύο χρόνια.

Σύμφωνα με το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα, δικαίωμα για μόνιμο διορισμό έχουν
και όσοι εκπαιδευτικοί είχαν διδακτική προϋπηρεσία 16 μηνών19, μέχρι τη στιγμή της έναρξης
εφαρμογής του νόμου  2525/1997, για της πρόσληψη των Εκπαιδευτικών μέσω του ΑΣΕΠ. Οι
Εκπαιδευτικοί αυτοί, διορίζονται μόνιμα με βάση τη σειρά κατάταξής τους (Επετηρίδα) και σε
συγκεκριμένο  ποσοστό  θέσεων  (που  μειώνεται  κάθε  χρόνο  μέχρι  να  καταργηθεί),  αφού
υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τις περιοχές διορισμού τους.

18 Ν. 2525/1997,  περί Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 
19 Ως Αναπληρωτές και Ωρομίσθιοι γνωστοί και ως Δεκαεξαμηνίτες. 
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β. Η Επιλογή των αναπληρωτών.

Η Επιλογή των αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στα Δημόσια σχολεία γίνεται στην αρχή
της σχολικής χρονιάς, για την κάλυψη των κενών θέσεων που προκύπτουν σε κάθε σχολείο.
Τα  κενά  διαμορφώνονται  ανάλογα  με  τα  τμήματα  που  θα  λειτουργήσουν  την  τρέχουσα
σχολική χρονιά και τις ελλείψεις που υπάρχουν σε διδακτικό προσωπικό.

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως Αναπληρωτές, υποβάλουν αίτηση
με τη λήξη του προηγούμενου σχολικού έτους. Οι αιτήσεις αξιολογούνται και με βάση κυρίως
τη προϋπηρεσία αλλά και άλλα στοιχεία20, οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε Ενιαίο πίνακα με
συγκεκριμένη σειρά, με βάση την οποία και προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου
που λήγει με τη λήξη του σχολικού έτους την 30η Ιουνίου.

Κατά  την  πρόσληψη  των  Αναπληρωτών  δεν  λαμβάνεται  υπόψη  ουσιαστικά  η
διδακτική αλλά και παιδαγωγική τους επάρκεια, κάτι που κατά τη γνώμη μας είναι σημαντικό,
αλλά κυρίως τα τυπικά προσόντα, τα οποία πολλές φορές από την κτήση του πτυχίου μέχρι
τον  διορισμό  του  εκπαιδευτικού  έχουν  ανατραπεί  είτε  προς  το  καλύτερο  είτε  προς  το
χειρότερο.21

Με το μέχρι στιγμής ισχύον σύστημα, η πρόσληψη των Αναπληρωτών εκπαιδευτικών
γίνεται από τον Πίνακα Α22, και τον Ενιαίο πίνακα23.

Οι Αναπληρωτές καθηγητές προσλαμβάνονται με υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας
21  ώρες  εβδομαδιαία  και  έχουν  τα  ίδια  δικαιώματα  και  υποχρεώσεις  στο  διδακτικό  και
Διοικητικό έργο του σχολείου όπως και οι μόνιμοι συνάδελφοί τους.

γ. Η επιλογή των ωρομισθίων

Η  Επιλογή  και  η  Πρόσληψη  των  Ωρομισθίων,  συνήθως  έπεται  αυτής  των
Αναπληρωτών, εκτός και αν οι κενές διδακτικές ώρες είναι κάτω των 11 εβδομαδιαίως οπότε
δεν δικαιολογείται η πρόσληψη Αναπληρωτή.

Η πρόσληψη των Ωρομισθίων γίνεται από πίνακα υποψηφίων, που καταρτίζεται με
βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Οι αιτήσεις των Υποψηφίων κατατίθενται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο
τέλος κάθε διδακτικού έτους.

Οι Ωρομίσθιοι αμείβονται με ωριαία αποζημίωση, δεν υποχρεούνται να αναλάβουν
Διοικητικές  εργασίες  στο  σχολείο24 και  η  σύμβασή  τους  λήγει  με  την  έκδοση  των
αποτελεσμάτων των ενδοσχολικών εξετάσεων.

Οι εκπαιδευτικοί στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να προσληφθούν, ύστερα
από σχετική  αίτησή τους,  για  την  Πρόσθετη  Διδακτική  Στήριξη  (ΠΔΣ)  στους  μαθητές  του
Ενιαίου Λυκείου και του Τ.Ε.Ε , προκειμένου να προετοιμαστούν καλύτερα για την εισαγωγή
τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και για την Ενισχυτική Διδασκαλία των μαθητών
του Γυμνασίου που το επιθυμούν.

Ο Θεσμός των Ωρομισθίων,  αποτελεί  μια  μορφή ευέλικτης  εργασιακής  σχέσης  με
πλεονεκτήματα  και  μειονεκτήματα.  Ως  πλεονεκτήματα  θα  μπορούσαν  να  αναφερθούν  η
εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους του εργοδότη (το Κράτος στην Δημόσια εκπαίδευση), αλλά και

20 Χρόνος κτήσεως πτυχίου, Βαθμός πτυχίου κ.λ.π.
21 Ένας μέτριος Βαθμός πτυχίου δεν μπορεί να καταδείξει την διδακτική εμπειρία ή μη του εκπαιδευτικού, ενώ
κάλλιστα το ¨Άριστα¨  μπορεί να αντιστοιχεί σε κάποιον εκπαιδευτικό άπειρο ή που έχει απομακρυνθεί από το
αντικείμενό του, με Παιδαγωγική , Ψυχολογική ανεπάρκεια κ.λ.π.
22 Περιλαμβάνει τους παλιούς Δεκαεξαμηνίτες και τους επιτυχόντες διοριστέους του ΑΣΕΠ.
23 Περιλαμβάνει τους εκπαιδευτικούς με διδακτική προϋπηρεσία, στον οποίο εντάσσονται και επιτυχόντες στον
Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ που κατατάσσονται και αυτοί ανάλογα με την προϋπηρεσία τους.
24 Υπεύθυνοι τμημάτων, Ενημέρωση του μητρώου μαθητών, Τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας κ.ά.
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η δυνατότητα κάλυψης μικρού αριθμού κενών διδακτικών ωρών, η ευελιξία στην πρόσληψη
του απαραίτητου διδακτικού προσωπικού δεδομένου ότι οι ανάγκες αλλάζουν κάθε χρόνο και
από σχολείο σε σχολείο. κ.λ.π.

Ως  μειονεκτήματα  θα  μπορούσαν  να  αναφερθούν  οι  πολύ  χαμηλές  αμοιβές  των
εκπαιδευτικών,  ιδιαίτερα  σήμερα  που  το  κόστος  ζωής  είναι  δυσβάστακτο,  η  εργασιακή
αβεβαιότητα που δημιουργούν τέτοιου είδους εργασιακές σχέσεις κ.λ.π.

2) Στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

α.  Στα Ιδιωτικά Σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Για  την  πρόσληψη  εκπαιδευτικών  στα  Ιδιωτικά  Σχολεία  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ισχύουν σε γενικές γραμμές τα ίδια κριτήρια με αυτή των Δημοσίων σχολείων.
Ο Εκπαιδευτικός καταθέτει την αίτησή του με τα απαραίτητα δικαιολογητικά25 στην Διεύθυνση
του Ιδιωτικού σχολείου που επιθυμεί να προσληφθεί.   Οι αιτήσεις αξιολογούνται  από τον
Διευθυντή ή τη Διεύθυνση του Σχολείου26 με διάφορα εκάστοτε κριτήρια. Τα κριτήρια μπορεί
να είναι Αξιοκρατικά και αντικειμενικά, άλλες φορές μπορεί να είναι υποκειμενικά και άλλες
φορές μπορεί  να είναι  καθαρά οικονομικά.  Στην τελευταία αυτή περίπτωση  ο υποψήφιος
επιλέγεται με μοναδικό κριτήριο την προσφορά χαμηλά αμειβόμενης εργασίας χωρίς άλλες
εργασιακές ή ασφαλιστικές απαιτήσεις.   Οι υποψήφιοι αυτοί τις περισσότερες φορές είναι
νέοι  και  χωρίς  προηγούμενη  επαγγελματική  εμπειρία.  Σ’  αυτή  την  περίπτωση  η  μεγάλη
επαγγελματική  προϋπηρεσία  και  η  κατοχή  επιπλέον  τυπικών  προσόντων27 μπορεί  να
λειτουργήσει αρνητικά, στην Ελληνική πραγματικότητα, για την πρόσληψη του υποψηφίου.

Απαραίτητη διαδικασία για την πρόσληψη ενός Εκπαιδευτικού σε Ιδιωτικό σχολείο
είναι  η  ατομική  συνέντευξη,  άλλες  φορές  ως  ουσιαστικό  εργαλείο  για  την  πληρέστερη
αξιολόγηση του υποψηφίου και άλλες ως πρόσχημα για την απόρριψη της αίτησής του.

Η  σχέση  εργασίας  με  την  οποία  ένας  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  προσληφθεί  σε
Ιδιωτικό σχολείο είναι με πλήρες ωράριο (Αναπληρωτής) ή ως Ωρομίσθιος. 28

β. Στα Φροντιστήρια:

Στα  Φροντιστήρια  αντίθετα  η  επαγγελματική  εμπειρία  και  η  ικανότητα  του
εκπαιδευτικού παίζουν καθοριστικό ρόλο για την πρόσληψή του και αυτό λόγω του ισχυρού
ανταγωνισμού. Ο εκπαιδευτικός που έχει ¨όνομα¨ λόγω των επιτυχιών που έχουν οι μαθητές
του  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  προσλαμβάνεται  εύκολα  και  με  καλύτερη  αμοιβή,  σε
αντίθεση με τον νεότερο και  λιγότερο ¨γνωστό¨ που θα πρέπει να καταβάλει  περισσότερη
προσπάθεια  για  να  αποδείξει  στον  Ιδιοκτήτη  του  Φροντιστηρίου  της  Ικανότητές  του  και
μάλιστα  χαμηλότερα αμειβόμενος.  Και  εδώ το  θέμα  των εργασιακών  σχέσεων  είναι  πολύ
ρευστό και βρίσκεται στην ¨Διακριτική ευχέρεια¨ του Ιδιοκτήτη.

Στη χώρα μας , ιδιαίτερα σήμερα με το εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα που
ισχύει στην Δευτεροβάθμια  τουλάχιστον Εκπαίδευση, το Ιδιωτικό Φροντιστήριο όπως και τα
Ιδιαίτερα  μαθήματα  αποτελούν  αναπόσπαστο  κομμάτι  του  συστήματος  και  παρουσιάζουν
άνθιση. Αντίθετα η ποιότητα της εκπαίδευσης και οι επιδιωκόμενοι σκοποί της, νομίζουμε πως
πρέπει σοβαρά να επαναπροσδιοριστούν, αν δεν θέλουμε η χώρα μας να παραμείνει για μία

25 Τίτλοι σπουδών, Βιογραφικό Σημείωμα, Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, Ερευνητικό και Συγγραφικό έργο κ.ά.
26 Συνήθως Ο Διευθυντής είναι και ο Ιδιοκτήτης ή ο έχων την πλειοψηφία των μετοχών της σχολικής Μονάδας -
Επιχείρησης
27 Άλλα πτυχία, Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών ΄Διδακτορικό δίπλωμα, Ξένες γλώσσες κ.τ.λ.
28 Τα τελευταία χρόνια πολλοί Ιδιοκτήτες ζητούν από τους Εκπαιδευτικούς που πρόκειται να προσλάβουν να
δεσμευτούν ενυπόγραφα ότι δεν θα ζητήσουν βεβαίωση προϋπηρεσίας, προκειμένου να τους προσλάβουν.
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ακόμη φορά ουραγός στην Παγκόσμια ανάπτυξη και κοινωνική, πολιτισμική και οικονομική
πρόοδο.

γ. Άσκηση  ιδιωτικού έργου

Τα Ιδιαίτερα μαθήματα παραδίδονται από ορισμένους εκπαιδευτικούς σε μαθητές που
πρόκειται  να  δώσουν  εισαγωγικές  εξετάσεις  στην  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  αλλά  και  σε
μαθητές που υστερούν στα σχολικά μαθήματα ή και για βελτίωση της απόδοσής τους σ’ αυτά.
Παραδίδονται από εκπαιδευτικούς είτε για συμπλήρωση του εισοδήματός τους είτε ως μόνη
πηγή εισοδήματος κυρίως τα τελευταία χρόνια.

Βασικά  κριτήρια  αξιολόγησης29 εδώ  είναι  η  ικανότητα  και  η  εμπειρία  του
εκπαιδευτικού η οποία πρέπει πάντα να μεταφράζεται σε επιτυχία, η παιδαγωγική σχέση του
με τον μαθητή και η μεταδοτικότητά του.

Η αμοιβή του εκπαιδευτικού εδώ καθορίζεται από τις επιτυχίες των μαθητών του, τον
νόμο της προσφοράς και ζήτησης αλλά και την οικονομική κατάσταση των μαθητών του.

Η εφαρμογή του θεσμού της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης (ΠΔΣ) στο Ενιαίο Λύκειο
και το Τ.Ε.Ε και της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στο γυμνάσιο, που είχε ως αρχικό σκοπό να
στηρίξει τους μαθητές και να τους βοηθήσει στα ενδοσχολικά μαθήματα και τις Πανελλήνιες
εξετάσεις, αποδεσμεύοντας τους ίδιους και τους γονείς τους από την οικονομική ¨αιμορραγία¨
του Φροντιστηρίου και των Ιδιαίτερων μαθημάτων, δεν φαίνεται να έχει επιτύχει τουλάχιστον
στον βαθμό που θα έπρεπε.  Τι  φταίει  γι’  αυτό;  Το εκπαιδευτικό σύστημα πάσχει  και  δεν
διαθέτει μηχανισμούς ανατροφοδότησης και ουσιώδους παρέμβασης για τη διαμόρφωση μιας
σύγχρονης Κοινωνικής αντίληψης, ή η Κοινωνία ούσα ¨αποκρυσταλλωμένη¨ δεν θα μπορούσε
να δεχθεί παρά μόνο ένα ανάλογο Στατικό Εκπαιδευτικό Μοντέλο;

3) Η Επιλογή των στελεχών Εκπαίδευσης

α. Υποδιευθυντών

Οι Υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ επιλέγονται από τα αρμόδια
υπηρεσιακά  Συμβούλια,  ύστερα  από  αίτησή  τους  προς  τις  οικείες  Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά την επιλογή των Διευθυντών. Οι αιτήσεις των υποψηφίων
Υποδιευθυντών  συνοδεύονται  από  Βιογραφικό  σημείωμα με  τα  απαιτούμενα  αποδεικτικά
έγγραφα,  καθώς  και  πρακτικό  του  Συλλόγου  διδασκόντων  με  τα  αποτελέσματα  της
ψηφοφορίας με την προτίμηση μεταξύ των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται από το αρμόδιο
Υπηρεσιακό συμβούλιο (ΠΥΣΔΕ) με βάση τα συνεκτιμώμενα προσόντα.

β. Διευθυντών

Οι υποψήφιοι για την θέση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των Σ.Ε.Κ.,
υποβάλουν τις αιτήσεις τους μαζί με βιογραφικό σημείωμα και τα απαραίτητα αποδεικτικά
έγγραφα στις οικείες Διευθύνσεις. Το οικείο ΠΥΣΔΕ, κρίνει τους εκπαιδευτικούς με βάση τα
τυπικά  προσόντα  τους  (προϋποθέσεις,  μόρια,  συνέντευξη),  και  συντάσσει  πίνακες  με
φθίνουσα σειρά μορίων ή με αλφαβητική σειρά και τους υποβάλλει στο κεντρικό υπηρεσιακό
συμβούλιο (ΚΥΣΔΕ).

Με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  που  εκδίδεται
ύστερα  από  πρόταση  του  κεντρικού  υπηρεσιακού  συμβουλίου,  τίθενται  στη  διάθεση  των
περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ), υποψήφιοι διευθυντές, ισάριθμοι προς
τις κενές θέσεις της περιοχής με τη σειρά που έχουν καταταγεί στους οικείους πίνακες και σε
νομούς ή νομαρχιακά διαμερίσματα που αναφέρονται στις δηλώσεις τους.

29 Εδώ η αξιολόγηση γίνεται από τους ίδιους τους μαθητές και τους γονείς τους.
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Δ. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), προκηρύσσει  και διενεργεί
ανά διετία πανελλήνιο διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στην
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν.
2525/1997. 

Ο διαγωνισμός προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων και αφορά στο σύνολο ή σε μερικούς κλάδους και βαθμίδες εκπαιδευτικού
προσωπικού.

α.  Ο  Πανελλήνιος  Διαγωνισμός  για  την  πρόσληψη  Εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης

Ι. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Δεκτοί  στο  διαγωνισμό  είναι  όσοι  συμπληρώνουν  και  υποβάλλουν  μέσα  στην
προβλεπόμενη από την προκήρυξη προθεσμία και στην αρμόδια για την παραλαβή αρχή, το
ειδικό έντυπο της αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο βεβαιώνουν υπεύθυνα ό,τι
έχουν τα προβλεπόμενα γενικά και ειδικά προσόντα και τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα
με  την  προκήρυξη.  Οι  υποψήφιοι  υποχρεούνται,  εφόσον  επιτύχουν  στο  διαγωνισμό  και
προσκληθούν για να διοριστούν να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για
το διορισμό δικαιολογητικά, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη, άλλως παραλείπονται
από τους διορισμούς.

Η προκήρυξη δημοσιεύεται σαράντα ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία
έναρξης του διαγωνισμού και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων τις κατηγορίες και κλάδους ή
ειδικότητες  που  αφορά  ο  διαγωνισμός,  τα  απαιτούμενα  (γενικά  ή  ειδικά)  προσόντα,  την
εξεταστέα ύλη κ.ά.

ΙΙ. Η Διαδικασία του Διαγωνισμού

Όργανα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι:
1. Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.),
2. Οι Γενικοί Επόπτες Εξετάσεων (Γ.Ε.Ε.),
3. Οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) – Παραρτημάτων Εξεταστικών Κέντρων

(Π.Ε.Κ.),
4. Οι Επιτηρητές,
5. Οι Υπεύθυνοι των Βαθμολογικών Κέντρων και
6. Οι Βαθμολογητές και οι Αναβαθμολογητές.

Η Κεντρική Επιτροπή του Διαγωνισμού, δέκα ημέρες τουλάχιστον πριν από την έναρξη
του  διαγωνισμού  συντάσσει  τους  πίνακες  των  υποψηφίων  κατά  Νομαρχία  και  τους
αποστέλλει  στους  οικείους  Γενικούς  Επόπτες  των  Εξετάσεων.  Επίσης  το  αργότερο  επτά
ημέρες πριν τον διαγωνισμό, καθορίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων,  τις ημέρες και ώρες
διεξαγωγής τους με τις σχετικές οδηγίες.
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Το σύστημα είναι καλά οργανωμένο έτσι ώστε να διασφαλιστεί το «αδιάβλητο» του
διαγωνισμού, με τρόπο αντίστοιχο των πανελληνίων εξετάσεων των μαθητών. Μόνο που σ’
αυτόν τον διαγωνισμό παίρνουν μέρος οι καθηγητές τους, πολλοί από τους οποίους πιθανόν
να ήσαν μαζί τους στις αίθουσες διδασκαλίας για αρκετά χρόνια. 

Οι υποψήφιοι καλούνται να διαγωνιστούν προκειμένου να επιβεβαιώσουν την ισχύ
του  πτυχίου  τους,  να  αποδείξουν  (μ’  αυτόν  τον  τρόπο)  πως  είναι  άξιοι  να  βρεθούν στην
αίθουσα διδασκαλίας και αν σταθούν τυχεροί να βρουν και μια θέση στο Δημόσιο για να
«εξασφαλίσουν» κάποια επαγγελματική σταθερότητα μέσα στην ρευστότητα των καιρών.

ΙΙΙ. Αξιολόγηση – Επιτυχόντες.

Για  τη  βαθμολόγηση  των  γραπτών  δοκιμίων  των  υποψηφίων,  το  ΑΣΕΠ ορίζει  τα
βαθμολογικά  κέντρα,  τον  υπεύθυνο  κάθε  κέντρου  με  τον  αναπληρωτή  του  καθώς  και  το
επικουρικό  προσωπικό  αυτών.  Επίσης  ορίζει  τους  βαθμολογητές  και  αναβαθμολογητές,
ανάλογα με το είδος των εξεταζομένων μαθημάτων, από εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ ή μέλη
ΕΠ  των  ΤΕΙ  ή  μέλη  ΕΕΠ  των  ΑΕΙ  και  ΤΕΙ  ή  εκπαιδευτικούς  με  μεταπτυχιακές  σπουδές
τουλάχιστον  διετούς  φοίτησης.  Εφόσον  δεν  καλυφθεί  ο  απαιτούμενος  αριθμός  από  τον
ανωτέρω κύκλο προσώπων, ορίζονται ως βαθμολογητές και αναβαθμολογητές συνταξιούχοι
από τον ίδιο κύκλο προσώπων ή ιδιώτες, οι οποίοι έχουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τα
αντίστοιχα προσόντα για την εξέταση των οικείων μαθημάτων.

Οι βαθμολογητές (πρώτος και  δεύτερος),  παραλαμβάνουν με απόδειξη τα τετράδια
από τον υπεύθυνο του βαθμολογικού κέντρου και τα βαθμολογούν με κλίμακα βαθμών από το
1 έως το 100. Αν προκύψει διαφορά μεταξύ των βαθμών των δύο βαθμολογητών πάνω από 12
μονάδες, καλείται αναβαθμολογητής από πίνακα που έχει το ΑΣΕΠ για την βαθμολόγηση του
γραπτού. Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να βάλει βαθμό μικρότερο από τον μικρότερο ή
μεγαλύτερο  από  τον  μεγαλύτερο.  Ο  βαθμός  του  καταργεί  τους  δύο  άλλους  και
διπλασιαζόμενος αποτελεί το βαθμό του συγκεκριμένου μαθήματος.

Μετά την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης και της αναβαθμολόγησης, ο Πρόεδρος της
κεντρικής επιτροπής του διαγωνισμού, συγκαλεί αυτήν για την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Επιτυχόντες θεωρούνται όσοι κατά μάθημα έχουν άθροισμα της βαθμολογίας και των
δύο  βαθμολογητών  που  αντιστοιχεί  σε  ποσοστό  70%  της  προβλεπόμενης  ανώτερης
βαθμολογίας, δηλαδή 140 κατά μάθημα.

Η  Κεντρική  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού  μετά  την  καταχώρηση  της  βαθμολογίας
καταρτίζει  πίνακα  επιτυχόντων  κατά  κατηγορία,  κλάδο  και  ειδικότητα  με  φθίνουσα  σειρά
συνολικής βαθμολογίας και αποστέλλονται στους Γενικούς Επόπτες Εξετάσεων για ανάρτησή
τους στις Νομαρχίες. 

Οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού, εντάσσονται με βάση τη σειρά κατάταξής τους και
άλλα κριτήρια (προϋπηρεσία, πολύτεκνοι κ.ά), στον Πίνακα διοριστέων (Ενιαίο Πίνακα) για
μόνιμο διορισμό με βάση τα προβλεπόμενα από το νόμο ποσοστά ή για τον διορισμό τους ως
προσωρινοί αναπληρωτές.

β. ΑΣΕΠ – Αναγκαιότητα ή Αναγκαίο κακό

Ποιοι λόγοι επέβαλαν την καθιέρωση του γραπτού διαγωνισμού μέσω του ΑΣΕΠ για
τον  μόνιμο  διορισμό  των  εκπαιδευτικών  στο  δημόσιο  εκπαιδευτικό  σύστημα;  Πολλοί
ισχυρίζονται πως με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια αξιολόγηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών
πριν  κληθούν  να  διδάξουν  στην  αίθουσα  διδασκαλίας.  Άλλοι  πάλι  λένε  πως  έτσι  οι
εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται  στο δημόσιο με ένα αντικειμενικό και αδιάβλητο σύστημα,
όπως άλλωστε αποφασίστηκε να ισχύσει και στον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα. Τέλος κάποιοι
άλλοι  δέχονται  πως ήταν αναγκαία  μια  τέτοια ρύθμιση προκειμένου να αποσυμφορηθεί  η
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επετηρίδα,  έτσι  ώστε  οι  εκπαιδευτικοί  που περίμεναν για πολλά χρόνια  τη σειρά τους να
έχουν κάποια ελπίδα να διοριστούν πριν να γίνουν «συνταξιούχοι» αδιόριστοι. Τι όμως από
όλα αυτά συμβαίνει; Που είναι η αλήθεια και που ο μύθος γύρω απ’ όλη αυτή την υπόθεση του
Διαγωνισμού;

Απαντώντας στα παραπάνω ερωτήματα, αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση είναι
ένας γραπτός διαγωνισμός μερικών ωρών, όταν ο εκπαιδευτικός κατέχει ένα πανεπιστημιακό
πτυχίο ή ακόμη και μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Πως μπορεί να αξιολογηθεί αν δεν
συνεκτιμηθούν η προσωπικότητά του και το έργο του; Τόσα χρόνια που ίσχυε η επετηρίδα οι
εκπαιδευτικοί που στελέχωναν τα δημόσια σχολεία ήταν ανάξιοι; Εμείς πιστεύουμε πως όχι.
Εκτός βέβαια κι’ αν ξαφνικά διαπιστώσαμε πως τα πανεπιστημιακά πτυχία δεν διασφαλίζουν
σήμερα την επάρκεια των καθηγητών να ασκήσουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Στον Ιδιωτικό
τομέα δεν υπάρχει Διαγωνισμός. Εκεί οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται με βάση τα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα τους, περνούν από συνέντευξη, (ισχύουν βέβαια και άλλα κριτήρια
όπως η αποδοχή μιας χαμηλής αμοιβής, οι προσωπικές γνωριμίες κλπ), αλλά η διαπιστωμένη
αποδοτική  και  ποιοτική  εργασία  ίσως  είναι  το  μεγαλύτερο  προσόν  για  πρόσληψη  του
εκπαιδευτικού από τον Ιδιώτη.

Όσο για την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος, η επετηρίδα ήταν το
πιο αδιάβλητο (μέχρι που άρχισε να καταστρατηγείται προετοιμάζοντας το έδαφος για τον
διαγωνισμό) σύστημα και πιστεύουμε κοινωνικά δίκαιο. Τα τελευταία όμως χρόνια υπήρχε
πράγματι πρόβλημα.  Είχαν συσσωρευτεί  πολλά άτομα και  οι  ελπίδες να διοριστούν είχαν
περιοριστεί σημαντικά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα Εκπαιδευτικοί να διορίζονται για πρώτη
φορά  στα  40  και  45  τους  χρόνια,  έχοντας  ουσιαστικά  διανύσει  τη  μισή  παραγωγική
επαγγελματικά ζωή τους. Είναι γενικώς αποδεκτό πως κάτι έπρεπε να γίνει. Τι όμως θα ήταν
αυτό; 

Κατά την άποψή μας πάντως δεν είναι η καθιέρωση του Διαγωνισμού. Θα μπορούσε,
με  σωστό  σχεδιασμό  να  αποσυμφορηθεί  η  επετηρίδα.  Πρώτα  απ’  όλα  να  καλυφθούν  οι
χιλιάδες κενές θέσεις που κάθε χρόνο καλύπτουν οι αναπληρωτές, να συνταξιοδοτηθούν όσοι
εκπαιδευτικοί έχουν συμπληρώσει 30 χρόνια υπηρεσίας και όχι να φθάνουν τα 35 και 40
χρόνια,  στην  ουσία  ανενεργοί  και  ακατάλληλοι  να  σταθούν  στην  αίθουσα  διδασκαλίας
καταλαμβάνοντας κατά κανόνα διοικητικές θέσεις. 

Επίσης αν  θέλουμε να μιλάμε  για  ένα σύγχρονο  και  αναβαθμισμένο  εκπαιδευτικό
σύστημα, δεν μπορούμε να έχουμε τάξεις με 30 και 35 μαθητές, να γίνονται συνδιδασκαλίες,
να χάνονται εκατοντάδες διδακτικές ώρες από την καθυστερημένη πρόσληψη των καθηγητών,
να μην  ενισχύονται  ουσιαστικά  οι  σχολικές  δραστηριότητες,  να  μην λειτουργούν σχολικές
βιβλιοθήκες,  να  υπολειτουργεί  ο  θεσμός  της  ενισχυτικής  διδασκαλίας  κλπ.  Η  καθιέρωση
ολοήμερου Γυμνασίου, με εμπλουτισμό των προγραμμάτων με ξένες γλώσσες, καλλιτεχνικά
μαθήματα αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κ.ά., θα μπορούσαν να είναι μερικά από
τα βήματα  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης  με  τη  συμβολή  των χιλιάδων
εκπαιδευτικών που περίμεναν καρτερικά τη σειρά τους στην επετηρίδα για να διορισθούν.

Αν παρ’ όλα αυτά η πολιτεία έκρινε πως ο Διαγωνισμός ήταν αναγκαίος, έπρεπε να
αποφασιστεί μετά από ευρύ κοινωνικό διάλογο, να σχεδιαστεί καλά, να ανακοινωθεί έγκαιρα
έτσι ώστε να ήταν γνωστό από τους μαθητές που αποφασίζουν να ακολουθήσουν τις σπουδές
τους σε κάποια καθηγητική πανεπιστημιακή σχολή (κάτι που πιθανόν να περιόριζε και τον
αριθμό των πτυχιούχων) και εν πάση περιπτώσει να εφαρμοστεί γι’ αυτούς που θα έπαιρναν
τις όποιες επαγγελματικές τους αποφάσεις γνωρίζοντας πως θα διοριστούν με το σύστημα του
Διαγωνισμού. 

Επειδή όμως ο Διαγωνισμός αποτελεί μια πραγματικότητα που στην χώρα μας ήρθε
ξαφνικά αλλά φαίνεται  πως θα παραμείνει,  πιστεύουμε πως πρέπει  να γίνουν βελτιωτικές
κινήσεις,  να  διορθωθούν  με  θάρρος  τα  όποια  λάθη  έχουν  γίνει,  με  ένα μεταβατικό  μικτό
σύστημα, που θα περιλαμβάνει προσλήψεις και από τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ αλλά και
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τους εκπαιδευτικούς του Ενιαίου Πίνακα που δεν είναι επιτυχόντες του Διαγωνισμού. Τα δύο
αυτά σώματα είναι διαφορετικά, με πολλές διαφορές αλλά και κάτι κοινό. Προέρχονται από τη
διάσπαση ενός Ενιαίου κλάδου, όπου τα μέλη του είχαν και έχουν την ίδια αγάπη και τον ίδιο
ενθουσιασμό  να  διδάξουν  στην  αίθουσα  μπροστά  στους  μαθητές  τους  την  γνώση,  την
αξιοκρατία και την αλήθεια (άλλωστε κατά τον Πλάτωνα η μόνη αλήθεια είναι η Γνώση).

γ. ΑΣΕΠ: Το Παρόν και το Μέλλον του Διαγωνισμού

«Η κατάργηση της επετηρίδας και η αντικατάστασή της από έναν νέο τρόπο επιλογής
εκπαιδευτικών  προέβαλε  ως  απαίτηση  των  καιρών  ήδη  από  τις  αρχές  της  περασμένης
δεκαετίας.  Το  νέο  σύστημα  θα  έπρεπε  να  πληροί  τρεις  βασικές  προϋποθέσεις:  να  είναι
αξιοκρατικό, αξιόπιστο και  κοινωνικά δίκαιο,  ώστε να έχει  τη στήριξη τόσο των ίδιων των
ενδιαφερομένων να υπηρετήσουν τη δημόσια εκπαίδευση, όσο και της κοινωνίας γενικότερα.
Το 1997 επιχειρήθηκε η μεγάλη τομή με τη θεσμοθέτηση του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ενός
συστήματος που θεωρητικά φάνηκε να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα.

Όμως, μετά την πραγματοποίηση δύο διαγωνισμών,  τουλάχιστον η αξιοπιστία του
συστήματος και  η κοινωνική δικαιοσύνη κλονίζονται,  κάτι  που δεν οφείλεται στο σύστημα
αυτό καθ’ αυτό, αλλά στον τρόπο με τον οποίο το Υπουργείο Παιδείας «μεταχειρίστηκε» τόσο
τον  ίδιο  τον θεσμό όσο και  τους  εκπαιδευτικούς εκείνους που τον  εμπιστεύτηκαν και  τον
στήριξαν όχι απλά με την παρουσία τους, αλλά με την επιτυχία τους.

Ήδη από την αρχή η διετία που προβλέπεται ως χρόνος ισχύος ενός διαγωνισμού
εμπεριέχει  κοινωνική  αδικία  για  μια  μεγάλη  μερίδα  εκπαιδευτικών  (υπάρχουν  στατιστικά
στοιχεία), επιτυχόντων σε έναν ή και δύο διαγωνισμούς (αλήθεια, πόσες φορές πρέπει να
αποδείξει  κάποιος  την  επάρκειά  του,  προκειμένου  να  θεωρηθεί  άξιος  να  στελεχώσει  το
δημόσιο  σχολείο;),  οι  οποίοι  δεν  καλύπτονται  από  τη  μεταβατική  πενταετία  ισχύος  της
επετηρίδας  και  βρίσκονται  πλέον  σε  προχωρημένη  ηλικία  (άνω  των  35  ετών)  ή  και
πλησιάζουν  το  όριο  ηλικίας  για  το  διορισμό.  Τι  περιθώρια  υπάρχουν  γι’  αυτούς  τους
εκπαιδευτικούς να αλλάξουν επαγγελματικό προσανατολισμό; Θα υπάρξει μέριμνα γι’ αυτούς,
ή θα γίνουν οι «απόκληροι» της δημόσιας εκπαίδευσης – εφ’ όσον κλείνουν γι’ αυτούς όλοι οι
δρόμοι προς το διορισμό - αν και απέδειξαν το ενδιαφέρον τους γι’ αυτήν; 

Ειδικά  δε,  μετά  τον  διαγωνισμό  του  2000,  διαφάνηκε  ότι  δεν  υπάρχει  διάθεση
αξιοποίησης των επιτυχόντων ούτε κατά τη διάρκεια της διετίας. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να
είναι  ένα  σύστημα,  όταν  οι  επιτυχόντες  του  διαγωνισμού  διασύρονται  ως  οι  χειρότεροι
εκπαιδευτικοί, ανάξιοι να διοριστούν ως μόνιμοι, ως αναπληρωτές, ακόμη και ως ωρομίσθιοι;
Τελικά,  τι  σκοπό  εξυπηρετεί  και  ποια  στήριξη  μπορεί  να  έχει  ένας  διαγωνισμός,  για  τη
διεξαγωγή του οποίου απαιτείται τεράστια δαπάνη, όταν αφορά σε ελάχιστες θέσεις μονίμων
(οι οποίες όλο και μειώνονται) και όταν οι νόμοι που τον διέπουν δεν εφαρμόζονται;»30 

2) Η Δομή του Εθνικού Συστήματος Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης (ΕΣΕΑ)31

Ρόλος  του  ΕΣΕΑ  είναι  η  αξιολόγηση  κάθε  όψης  της  εκπαίδευσης  (όλων  των
«αντικειμένων  αξιολόγησης»)  και  για  κάθε  λόγο  που  θα  αποφασίζεται  ότι  είναι  σκόπιμο,
πάγια  ή  περιστασιακά,  ενδεικτικά  αναφέρεται  η  αξιολόγηση  των  μαθητών  (ενδοσχολική,

30 Άρθρο στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ 23/3/2002.
31 Βλ. Δημητρόπουλος Ε.,  Εκπαιδευτική Αξιολόγηση,  Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και  του Εκπαιδευτικού
Έργου, (1999).
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διαγνωστική,  επιλογής),  η  αξιολόγηση  του  προσωπικού  κάθε  κατηγορίας,  η  αξιολόγηση
υλικοτεχνικής υποδομής, η αξιολόγηση διδακτικών βιβλίων και αναλυτικών προγραμμάτων,
αποτελεσμάτων  και  αποτελεσματικότητας  της  εκπαίδευσης  και  υποβολή  τεκμηριωμένων
προτάσεων προς το ΥΠΕΠΘ για βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Διάγραμμα 13: Η Δομή του Εθνικού Συστήματος Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης

( πηγή: από το Δημητρόπουλος 1999)

Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Η Προκήρυξη των κενών θέσεων για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών

Ι. Οργανικά κενά
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Τα  Οργανικά  κενά  σε  διδακτικό  προσωπικό  προκύπτουν  από  τις  θέσεις  των
εκπαιδευτικών που συνταξιοδοτούνται ή για οποιοδήποτε λόγο αποδεσμεύουν την οργανική
θέση  που  κατέχουν  (λόγω  θανάτου,  παραίτησης,  μετάταξης  κλπ).  Επίσης  οργανικό  κενό
μπορεί να προκύψει με την δημιουργία μιας καινούργιας σχολικής μονάδας, ή τμημάτων ή
ειδικοτήτων σε ήδη υπάρχουσα σχολική μονάδα.

Τα κενά αυτά συγκεντρώνονται  στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και προκηρύσσονται για κάλυψη με μόνιμο
διορισμό (μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ ή του Ενιαίου πίνακα), ή χρησιμοποιούνται για την
κάλυψη των αναγκών των Μεταθέσεων και Αποσπάσεων των εκπαιδευτικών. Μεριά απ’ αυτά
τα κενά καλύπτονται προσωρινά με την πρόσληψη αναπληρωτών καθηγητών.

ΙΙ. Κενά Αναπληρωτών (Πίνακες Αναπληρωτών)

Τα κενά των Αναπληρωτών, δίδονται  από τις σχολικές μονάδες προς την κεντρική
υπηρεσία του Υπουργείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς ανάλογα με τα οργανικά κενά και
τις  ανάγκες  που  προκύπτουν  από  την  πρόβλεψη  λειτουργίας  των  τμημάτων.  Κενά
αναπληρωτών μπορεί να προκύψουν και από έκτακτες περιπτώσεις όπως π.χ μακροχρόνια
ασθένεια, άδεια τοκετού, χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας, απόσπασης κλπ. Η κάλυψη των
κενών αυτών γίνεται από εκπαιδευτικούς του Ενιαίου πίνακα Αναπληρωτών. Για την ένταξη
στον Ενιαίο Πίνακα οι εκπαιδευτικοί υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά κάθε
έτος  με  τη  λήξη  των μαθημάτων.  Η πρόσληψη των αναπληρωτών  γίνεται  από τον  Ενιαίο
Πίνακα  με  βάση  την  προτίμησή  τους  κατά φθίνουσα σειρά  κατάταξης,  μετά  την  λήξη  της
διαδικασίας των μεταθέσεων και αποσπάσεων, λίγο μετά την έναρξη των μαθημάτων της νέας
σχολικής  χρονιάς  (εφόσον  βέβαια  υπάρχουν  πιστώσεις).  Ο  Αναπληρωτής  εκπαιδευτικός
αμείβεται  με  το  Βασικό  μισθό  του  εκπαιδευτικού  και  τα  σχετικά  επιδόματα  και  τις
προσαυξήσεις  που  προβλέπονται,  υπογράφει  σύμβαση  που  διαρκεί  μέχρι  τη  λήξη  του
διδακτικού έτους οπότε και απολύεται.

ΙΙΙ. Κενά Ωρομισθίων

Τα κενά των Ωρομισθίων προκύπτουν όταν υπάρχουν κάτω των 11 κενών διδακτικών
ωρών ανά ειδικότητα, όταν δεν υπάρχει διαθέσιμος Αναπληρωτής, ή όταν υπάρχει ανάγκη
κάλυψης για μικρό χρονικό  διάστημα μιας θέσης (π.χ.  λόγω αναρρωτικής  άδειας  κλπ).  Ο
Ωρομίσθιος αμείβεται με ωριαία αντιμισθία και απολύεται μόλις επιστρέψει ο εκπαιδευτικός
που βρίσκεται με αναρρωτική άδεια ή αλλιώς με την λήξη των εξετάσεων του Ιουνίου.

Οι Ωρομίσθιοι προσλαμβάνονται από τον Πίνακα των Ωρομισθίων, που καταρτίζεται
με φθίνουσα σειρά προϋπηρεσίας κάθε χρόνο. Για την κατάταξή τους στον πίνακα αυτόν οι
ενδιαφερόμενοι  εκπαιδευτικοί  υποβάλουν  αίτηση  με  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά,  στις
Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη λήξη του σχολικού έτους.

2) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στην διαδικασία επιλογής

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις  για τη  συμμετοχή των υποψηφίων στην διαδικασία
επιλογής και πρόσληψής τους , είναι εφ’ ενός να είναι κάτοχοι πτυχίου που να δικαιολογεί την
πρόσληψή τους στην εκπαίδευση, για τον μόνιμο διορισμό να διαθέτουν και παιδαγωγική
επάρκεια, και αφ’ ετέρου να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στον Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ ή
κατάταξής τους στον Ενιαίο πίνακα. Η Βαθμολογία που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι στις
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εξετάσεις είναι το βασικό κριτήριο επιλογής τους και ας μην έχουν καθόλου προϋπηρεσία, ενώ
η  προϋπηρεσία  είναι  το  βασικό  κριτήριο  για  την  κατάταξη  των  Αναπληρωτών  και  των
Ωρομισθίων. 

3) Η Αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων

Κατά την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων ακολουθούνται δύο χωριστές διαδικασίες.
Η πρώτη για τη σύνταξη του πίνακα διοριστέων μέσω του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 32 και η
δεύτερη  για  τη  σύνταξη  του  Ενιαίου  πίνακα.  Οι  Επιτυχόντες  του  διαγωνισμού  του  ΑΣΕΠ
κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά κατά κλάδο και ειδικότητα με βάση τη βαθμολογία που
συγκέντρωσαν στις εξετάσεις, με εξαίρεση ορισμένες ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών που
προηγούνται στον πίνακα, όπως είναι οι πολύτεκνοι ή τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο πίνακας
αυτός έχει ισχύ για δύο χρόνια, μέχρι την επανάληψη του διαγωνισμού.

Η κατάταξη στον Ενιαίο Πίνακα γίνεται με βάση την διδακτική (στη Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση) προϋπηρεσία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο υποψηφίων, προηγείται εκείνος με
τον μεγαλύτερο βαθμό πτυχίου.  Όσοι πήραν μέρος στο διαγωνισμό και  συγκέντρωσαν τη
βάση στη βαθμολογία σε όλα τα μαθήματα,  προηγούνται  στην κατάταξή τους στον ενιαίο
πίνακα με αύξηση της προϋπηρεσίας τους. Και εδώ ευνοούνται κάποιες ειδικές κατηγορίες
εκπαιδευτικών όπως παραπάνω αναφέρεται. 

4) Η Επιλογή και η Πρόσληψη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η επιλογή των εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό, γίνεται από τον πίνακα διοριστέων
του ΑΣΕΠ που έχει ισχύ διετή και συντάσσεται με βάση τις ανάγκες των οργανικών κενών που
έχουν υπολογιστεί  για  την  επόμενη  του διαγωνισμού  διετία.  Το  Υπουργείο  δεσμεύεται  να
καλύψει τα κενά αυτά με προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα στα δύο αυτά χρόνια.
Τα κενά καλύπτονται από επιτυχόντες του ΑΣΕΠ κατά ένα μέρος και από τους εκπαιδευτικούς
του Ενιαίου πίνακα κατά το υπόλοιπο.

Η  επιλογή  και  η  πρόσληψη  των  Αναπληρωτών  και  Ωρομισθίων,  γίνεται  από  τον
Ενιαίο  πίνακα  των  Αναπληρωτών,  στον  οποίο  έχουν  ενταχθεί  και  οι  επιτυχόντες  του
διαγωνισμού  που  δεν  έχουν  διορισθεί  μόνιμοι,  όσοι  συγκέντρωσαν  τη  βάση  σε  όλα  τα
μαθήματα στο διαγωνισμό και οι ειδικές κατηγορίες εκπαιδευτικών, ή από τον πίνακα των
Ωρομισθίων αντίστοιχα.

5) Αξιολόγηση της Διαδικασίας Επιλογής Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η διαδικασία επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού, θα μπορούσαμε να πούμε
πως έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Ως πλεονεκτήματα αναφέρουμε 1)  την δυνατότητα που δίνει  σε  νέους αποφοίτους
καθηγητικών σχολών να δοκιμάσουν την «τύχη» τους μέσω του διαγωνισμού προκειμένου να
κάνουν πραγματικότητα το όνειρο της ζωής τους. Να διδάξουν στην αίθουσα το αντικείμενο
που σπούδασαν στους μαθητές. Κάτι που σε διαφορετική περίπτωση φαίνεται ένα άπιαστο
όνειρο. 2) Φέρνει ξανά στα σχολεία νέους και γεμάτους ζωή και ενδιαφέροντα δασκάλους διότι
κατά κανόνα οι νεότεροι , ως πρόσφατα αποφοιτήσαντες, έχουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά
επιτυχίας στον διαγωνισμό. 3) Δίνει κάποια ελπίδα σ’ αυτούς που έχουν αρκετή προϋπηρεσία
στα σχολεία, να διοριστούν κάποια στιγμή μόνιμοι στο Δημόσιο. 

Ως μειονεκτήματα αναφέρουμε, 1) πως με τον διαγωνισμό αμφισβητούνται έμμεσα τα
πτυχία  των καθηγητών,  2)  πως  η αξιολόγηση  των  εκπαιδευτικών  στηρίζεται  σε  ποσοτικά
μεγέθη (βαθμολογία) και όχι σε μια πολύπλευρη αξιολόγηση της προσωπικότητάς τους ή της

32 Βλ. ΑΣΕΠ , Κεφάλαιο όγδοο της παρούσης εργασίας.
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δοκιμασίας τους στην πράξη μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, 3) δεν καλλιεργεί το αίσθημα
δικαιοσύνης, διότι δεν σχεδιάστηκε συστηματικά δεν εφαρμόστηκε σταδιακά και παράλληλα
καταστρατηγείται με τις κάθε τόσο νέες ρυθμίσεις που ευνοούν κάποιες ομάδες εκπαιδευτικών
σε βάρος κάποιων άλλων. 
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Κεφάλαιο  Τρίτο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
.

Η Αξιολόγηση Απόδοσης είναι μια διαδικασία με την οποία υπολογίζεται  ή μετριέται
το  πόσο καλά  ή όχι  ο  κάθε  εργαζόμενος εκτελεί  το  έργο  του,  σύμφωνα με  συγκεκριμένα
κριτήρια  που έχουν καθορισθεί  εκ  των προτέρων.  Στην  ευρύτερη  έννοια  της  αξιολόγησης
απόδοσης περιλαμβάνεται και η αξιολογική καταγραφή των δυνατών κι αδύνατων σημείων
του  ίδιου  του  εργαζόμενου.  Έτσι,  η  διαδικασία  αξιολόγησης  των  εργαζομένων  αποτελεί
σημαντικό  τρόπο  για  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της  επιχείρησης  μέσω  της
καλύτερης δυνατής αξιοποίησης του προσωπικού.

Η αξιολόγηση πρέπει να συνοδεύεται από την επαναπληροφόρηση των εργαζομένων
για τα αποτελέσματα της επίδοσής τους, μαζί με την επαναπληροφόρηση για κάθε εκτίμηση,
διαδικασία  που  επιτρέπει  στον  εργαζόμενο  να  γνωρίζει  πόσο  καλά  εργάστηκε  κατά  τη
διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου σε σύγκριση με τα πρότυπα του οργανισμού
ή την απόδοσή του σε προηγούμενες χρονικές περιόδους,

Κανονικά, η αξιολόγηση αυτή γίνεται απ’ τον άμεσο προϊστάμενο του καθενός που κι
αυτός με τη σειρά του υπόκειται σε παρόμοια αξιολόγηση απ’ τον ανώτερό του. Την ευθύνη
τελικά για την αξιολόγηση των εργαζομένων έχει η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Τα  παραδοσιακά  συστήματα  αξιολόγησης  από  τη  μια  βαθμολογούν  τα  ατομικά
προσόντα και την ατομική συμπεριφορά, επομένως αξιολογούν την προσωπικότητα. Από την
άλλη δεν αξιολογούν το βαθμό αξιοποίησης των γνώσεων και των ικανοτήτων για την επίτευξη
αποτελεσμάτων.

Τα σύγχρονα συστήματα αξιολόγησης σέβονται την προσωπικότητα του ατόμου και
οδηγούν σε αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση που βασίζεται σε:

-κριτήρια που συνδέονται με τα καθήκοντα και τις υπευθυνότητες της θέσης
-αμφότερα αποδεκτή, ρεαλιστική και δεσμευτική στοχοθέτηση
-συμμετοχική διαδικασία καθορισμού αποτελεσμάτων που δεσμεύεται ο κάτοχος της

θέσης να επιτύχει.
Παρά  τη  χρησιμότητα  των  αξιολογήσεων  απόδοσης  και  την  εφαρμογή  τους  στις

επιχειρήσεις, εν τούτοις, έχουν διαπιστωθεί διάφορες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις ως προς τα
πραγματικά θετικά σε σχέση με τα αρνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν τόσο για τους
εργαζόμενους  όσο  και  για  την  επιχείρηση.  Όπως,  όμως,  δέχονται  οι  επικριτές  των
συστημάτων αξιολόγησης τα αρνητικά αποτελέσματά τους προκύπτουν κυρίως από τη λάθος
εφαρμογή τους.

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί θα αναφερθούμε πρώτα στη σημασία της αξιολόγησης
προσωπικού.  Έπειτα  θα  περιγράψουμε  τη  διαδικασία  αξιολόγησης.  Στη  συνέχεια  θα
εξετάσουμε τις μεθόδους αξιολόγησης της απόδοσης που ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Τέλος,
θα αναφερθούμε στη συνέντευξη αξιολόγησης.
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Β. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1) Στόχοι και Αρχές του συστήματος αξιολόγησης 

Οι πληροφορίες και  τα δεδομένα που προκύπτουν από την αξιολόγηση απόδοσης
είναι χρήσιμα, τόσο για την ίδια την επιχείρηση όσο και για τον εργαζόμενο. Συγκεκριμένα
χρησιμεύουν για να:
 Γίνεται αντικειμενική αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων μέσα από κριτήρια και

διαδικασίες διαφανείς, που βασίζονται στη συμμετοχή και τη συνεργασία.
 Βελτιωθεί  το  προσωπικό  μέσα  από  τη  δυνατότητα  συμφωνίας  σε  προγράμματα

εκπαίδευσης και ανάπτυξης, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης και
των εργαζομένων της.

 Διαπιστωθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες (ποιοι εργαζόμενοι, σε τι και πόσο υστερούν) και
να αναπτυχθούν συγκεκριμένα και κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευση και ανάπτυξης.

 Γίνεται πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των εργαζομένων μέσα από την κοινή
κατεύθυνση θεώρησης και προσπάθειας, τη δημιουργία πνεύματος ομαδικότητας και την
εναρμόνιση των ατομικών στόχων με τη στρατηγική και τους στόχους της επιχείρησης.

 Προωθείται η αμφίδρομη επικοινωνία και η ανάπτυξη και ανάδειξη στελεχών.
 Εξελίσσεται το προσωπικό, μέσα από τη δυνατότητα σχεδιασμού της σταδιοδρομίας του,

σε μια δίκαιη και αξιοκρατική βάση.
 Πληροφορούνται  -  ενημερώνονται  οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι  για  το  πόσο  καλά  τα

καταφέρνουν,  ποιες  οι  προοπτικές  εξέλιξής  τους  με  βάση  την  απόδοσή  τους  και  να
προγραμματίζουν τα της σταδιοδρομίας τους.

 Βελτιώνεται το σύστημα ανταμοιβών (αυξήσεις, βραβεία-πριμ απόδοσης).
 Γίνονται  πιο  αποτελεσματικές  τοποθετήσεις,  με  βάση  τις  ικανότητες  και  επιδόσεις

(προαγωγές, μεταθέσεις, ανάθεση αρμοδιοτήτων).
 Διαπιστώνεται  η  αποτελεσματικότητα  και  να  ξεπερνιούνται  οι  όποιες  αδυναμίες  των

συστημάτων προσέλκυσης και επιλογής υποψηφίων (πηγές υποψηφίων ή και κριτήρια
επιλογής που δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας).

 Διαπιστωθούν προβλήματα προσωπικού χαρακτήρα που επηρεάζουν την απόδοση των
εργαζομένων.

 Χρησιμοποιηθούν ως απόδειξη  για  τη  νομιμότητα,  ορθότητα και  αντικειμενικότητα των
όποιων (διοικητικών) αποφάσεων λαμβάνονται (π.χ. απολύσεις, προαγωγές).

 Διαπιστωθούν οργανωτικές και διοικητικές αδυναμίες - ατέλειες.
Βασικές αρχές για κάθε σύστημα αξιολόγησης είναι οι εξής:

 Το  σύστημα  αυτό  να  σχετίζεται  άμεσα  με  την  εργασιακή  θέση.  Δεν  πρέπει  να
υπεισέρχονται παράγοντες (π.χ. πολιτικά ή κοινωνικά κριτήρια) που δεν σχετίζονται με
την επιτέλεση του έργου.

 Το σύστημα αξιολόγησης πρέπει να είναι αποδεκτό τόσο από τους αξιολογητές όσο και
τους αξιολογούμενους. Ποτέ δεν πρέπει να εισέρχεται ένα σύστημα αξιολόγησης χωρίς να
έχει  προηγηθεί  εκτεταμένη  διερεύνηση  του  βαθμού  αποδοχής  του  και  από  τις  δυο
πλευρές.

 Η αξιολόγηση της απόδοσης να αφορά το σύνολο του προσωπικού της επιχείρησης,
ανεξαρτήτως επιπέδου ή θέσης.

 Ο αξιολογούμενος έχει την υποχρέωση και την ευκαιρία να συμμετάσχει ουσιαστικά
στη διαδικασία της αξιολόγησης, καθώς και να σχολιάσει ενυπόγραφα την αξιολόγηση
της απόδοσής του.

 Η αξιολόγηση των εργαζομένων να γίνεται με βάση στόχους και γενικά κριτήρια, που
στηρίζονται σε πρότυπα απόδοσης.
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Ο άμεσος προϊστάμενος είναι αυτός που συνήθως καλείται να κάνει την αξιολόγηση.
Για να μπορεί κάποιος να κάνει αξιολόγηση πρέπει:
 Να  γνωρίζει  τα  σχετικά  με  την  αξιολόγηση,  που  σημαίνει  να  έχει  υποστεί  σχετική

εκπαίδευση.
 Να έχει άμεση επαφή με τον αξιολογούμενο, να μπορεί, δηλαδή, να τον παρατηρεί στην

καθημερινή πράξη.
Όλοι οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι υποχρεούνται να:

 Ενημερώνουν  εκ  των  προτέρων  τους  εργαζομένους  τους  για  τα  κριτήρια  και  επίπεδα
απόδοσης και τα σημαντικά στοιχεία της κάθε εργασίας.

 Πραγματοποιούν  τις  συνεντεύξεις  αξιολόγησης  απόδοσης  σύμφωνα  με  τους
καθιερωμένους κανόνες της επιχείρησης.

 Αναγνωρίζουν και επιβραβεύουν τους εργαζομένους που έχουν εξαιρετική απόδοση.
 Συμβουλεύουν τους εργαζομένους των οποίων η απόδοση κρίνεται χαμηλή.
 Λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα κάθε φορά που η χαμηλή απόδοση ενός εργαζομένου

δεν παρουσιάζει σημεία βελτίωσης.

2) Προβλήματα κατά την αξιολόγηση των εργαζομένων

Ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες δυσκολίες σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση είναι οι
εξής:
 Σχεδίαση του συστήματος και λειτουργικά προβλήματα.

Αρκετές φορές τα συστήματα αποτυγχάνουν γιατί  δεν έχουν σχεδιαστεί  σωστά.  Η
σχεδίαση του συστήματος είναι ανεπαρκής αν τα κριτήρια αξιολόγησης είναι φτωχά,  αν η
τεχνική είναι  λανθασμένη ή αν αξιολόγηση είναι  μια τυπική διαδικασία,  αντί  για εργαλείο
βελτίωσης της απόδοσης. Σ’ αυτή την περίπτωση παρατηρείται το φαινόμενο οι προϊστάμενοι
να μην κάνουν πραγματική αξιολόγηση αλλά να συμπληρώνουν τυφλά το έντυπο, οπότε να
εμφανίζονται  πολύ  συχνότερα  σφάλματα.  Η  ενεργή  υποστήριξη  του  στελέχους  σε  όλα  τα
στάδια  σχεδιασμού,  εφαρμογής  και  ανάλυσης  της  αξιολόγησης  της  απόδοσης  μπορεί  να
περιορίσει τα προβλήματα.
 Ακριβής ορισμός των παραγόντων προς αξιολόγηση.

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά το σχεδιασμό της διαδικασίας αξιολόγηση
είναι ο καθορισμός των παραγόντων που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη, ως ενδεικτικοί της
απόδοσης  του  εργαζομένου.  Ο  αυστηρός  καθορισμός  συγκεκριμένων  παραγόντων  είναι
απαραίτητος για να μειωθεί στο ελάχιστο η επίδραση άλλων, άσχετων με την απόδοση ή μη
αντιπροσωπευτικών  παραγόντων.  Όμως  είναι  πολύ  δύσκολο  να  καθοριστούν  οι
σημαντικότεροι παράγοντες ανά θέση εργασίας.
 Αντίδραση στο σύστημα αξιολόγησης.

Συχνά οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι στο σύστημα αξιολόγησης. Ο πιο κοινός φόβος
τους  είναι  η  υποκειμενικότητα  από  πλευράς  των  βαθμολογητών.  Συνήθως  δηλαδή,  οι
προκαταλήψεις  και  οι  διακρίσεις  των  αξιολογητών  είναι  το  πραγματικό  πρόβλημα  που
βρίσκεται στην καρδιά της αντίδρασης των εργαζομένων στην αξιολόγηση. Το πρόβλημα αυτό
μειώνεται όσο περισσότερη διαφάνεια και αξιοκρατία επικρατεί στην επιχείρηση.
 Πολλαπλή χρήση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης.

Έχει  φανεί  στην  πράξη  ότι  είναι  προβληματική  η  πολλαπλή  χρήση  των
αποτελεσμάτων  αξιολόγησης,  γιατί  τα  αποτελέσματα  αναφορικά  με  ένα  διοικητικό  στόχο
διαστρεβλώνουν τα υπόλοιπα. Πιο χαρακτηριστικό και κοινό παράδειγμα είναι η ταυτόχρονη
χρήση της αξιολόγησης για ορισμό των αναγκών εκπαίδευσης και για σύνδεση της αμοιβής με
την απόδοση. Μια τέτοια προσέγγιση μπερδεύει τον εργαζόμενο και τον κάνει επιφυλακτικό
ως προς τη διαδικασία. Έτσι, δεδομένου ότι από την αξιολόγηση ο εργαζόμενος αναμένει ότι
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θα εξαρτηθεί η αμοιβή του, προσπαθεί να δείξει τον καλύτερο εαυτό του και να κρύψει τις
αδυναμίες  του,  γεγονός  που  επηρεάζει  αρνητικά  και  μειώνει  την  αξιοπιστία  των
συμπερασμάτων σχετικά με τις ανάγκες του για εκπαίδευση.

3) Προϋποθέσεις αποτελεσματικής αξιολόγησης της απόδοσης  

Οποιαδήποτε  μέθοδος  αξιολόγησης  και  αν  ακολουθείται,  είναι  αναγκαίο  οι
αξιολογητές  να  έχουν  πλήρη  γνώση  της  διαδικασίας  που  θα  ακολουθηθεί  και  να  έχουν
συνειδητοποιήσει το στόχο της αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να παρακολουθούν
σεμινάρια,  στα  οποία  να  ενημερώνονται,  εκπαιδεύονται  και  προετοιμάζονται  ώστε  να
μπορούν να διεξάγουν μια εποικοδομητική και αντικειμενική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση θα
επιτύχει τους τελικούς της στόχους, μόνο αν ο αξιολογητής είναι κατάλληλα προετοιμασμένος.

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για μια αντικειμενική και χρήσιμη αξιολόγηση είναι
τα εξής:
 Πρέπει  να βασίζεται  σε  προκαθορισμένους στόχους ή  πρότυπα, ώστε  η  απόδοση να

μπορεί να μετρηθεί σε αναλογία με τους στόχους και τα πρότυπα αυτά, τα οποία έχουν
γίνει αποδεκτά προκαταβολικά και από τον προϊστάμενο και από τους υπαλλήλους. Αυτή
είναι η φάση του καθορισμού των στόχων του κύκλου απόδοσης.

 Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου είναι απαραίτητη η περιοδική, ανεπίσημη
αξιολόγηση και η επαναπληροφόρηση. Στο τέλος της περιόδου πραγματοποιείται η τυπική
αξιολόγηση και ακολουθεί η συμπλήρωση του εντύπου αξιολόγησης.

 Πρέπει  να  χρησιμοποιούνται  αντικειμενικά  στοιχεία  επίδοσης,  που  συλλέγονται  και
τηρούνται από τον προϊστάμενο καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζεται. Τα
στοιχεία  αυτά  αναφέρονται  σε  στοιχεία  παραγωγής  και  ποιότητας,  συνεπούς
παρουσίασης, επιστολές επιδοκιμασίας ή παραπόνων πελατών και κρίσιμα περιστατικά.

 Πρέπει να εφαρμόζονται ομοιόμορφα και συνεπή πρότυπα και βαθμολογίες, που σημαίνει
πως  ομοειδείς  εργασίες  πρέπει  να  έχουν  ομοειδή  πρότυπα  αξιολόγησης  που  να
εφαρμόζονται σε όλους τους υπαλλήλους.

Παρακάτω παρουσιάζονται  οι  πρώτες δέκα αιτίες  που τα συστήματα αξιολόγησης
απόδοσης μπορούν να αποτύχουν:
 Τα στελέχη δεν έχουν αρκετή πληροφόρηση όσον αφορά την απόδοση των υφισταμένων

τους.
 Τα πρότυπα απόδοσης είναι ασαφή.
 Τα στελέχη δεν παίρνουν σοβαρά υπόψη τους την αξιολόγηση.
 Τα στελέχη δεν είναι προετοιμασμένα για τη συνέντευξη αξιολόγησης, με τον υφιστάμενό

τους.
 Τα στελέχη δεν είναι ειλικρινή και τίμια κατά την αξιολόγηση.
 Τα στελέχη δεν έχουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για αξιολόγηση.
 Ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεχή πληροφόρηση για την απόδοσή του.
 Δεν παρέχονται αρκετοί πόροι για ν’ ανταμείβεται η απόδοση.
 Δεν γίνεται  αποτελεσματική συζήτηση,  μεταξύ προϊσταμένου και  υφισταμένου,  για την

ανάπτυξη του τελευταίου με βάση την απόδοσή του.
 Τα στελέχη δεν χρησιμοποιούν ξεκάθαρη και κατανοητή γλώσσα, όταν αξιολογούν τους

υφισταμένους τους.
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4) Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα της αξιολόγησης

Οι  αναφορές  για  τους  εργαζομένους  μπορούν  να  έχουν  κάποια  ξεκάθαρα
πλεονεκτήματα εάν γίνονται εμπρόθεσμα.

Ο σκοπός των αναφορών των εργαζομένων δεν είναι να ρυθμίσει τις επιδόσεις τους
μια  φορά  το  χρόνο.  Εάν  ένας  εργαζόμενος  έχει  προβλήματα  όπως  κακή  συμπεριφορά,
χαμηλότερες  από  το  κανονικό  επιδόσεις  ή  προβλήματα  επικοινωνίας,  δεν  πρέπει  να
περιμένουμε μια φορά το χρόνο για  να τα ρυθμίσουμε.  Η συνεχόμενη συμβουλευτική δεν
μπορεί  να  αντικατασταθεί  με  μια  ετήσια  έκθεση  εργαζομένου.  Υπάρχει  ένας  αριθμός
πλεονεκτημάτων σε μια  έκθεση εργαζομένου και  ένας  αριθμός μειονεκτημάτων στο  να μη
γίνονται αυτές οι εκθέσεις.

Τα πλεονεκτήματα των εκθέσεων:
 Δίνουν τη δυνατότητα στον εργαζόμενο να κατανοήσει καλύτερα τις απαιτήσεις και τους

κανόνες.
 Δίνουν τη δυνατότητα στον προϊστάμενο να γνωρίσει τον εργαζόμενο καλύτερα.
 Στέλνουν μήνυμα στον εργαζόμενο ότι υπάρχει ενδιαφέρον για την επίδοσή του αλλά και

για τον ίδιο ως άτομο.
 Μπορούν  να  βοηθήσουν  ώστε  να  σκιαγραφηθεί  ο  μελλοντικός  επαγγελματικός

προγραμματισμός του εργαζομένου.
 Μπορούν να βοηθήσουν τον προϊστάμενο να αναγνωρίσει αδυναμίες και δυνατότητες οι

οποίες δεν φαίνονται μέσα στην καθημερινότητα της δουλείας.
Τα μειονεκτήματα των ακανόνιστων εκθέσεων ή η παράλειψη εκθέσεων:

 Στέλνουν  ένα  μήνυμα  ότι  ο  προϊστάμενος  είναι  ευχαριστημένος  με  την  επίδοση,  τη
συμπεριφορά και την ικανότητα του εργαζομένου.

 Δείχνουν στον εργαζόμενο ότι δεν είναι σημαντικός αρκετά για να του δοθεί χρόνος για
μια έκθεση επίδοσης.

Γενικότερα τα πλεονεκτήματα της αξιολόγησης είναι τα εξής:

 Τα στελέχη έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν τους εργασιακούς τους στόχους και τα
κριτήρια  με  τους  προϊσταμένους  τους  και  να  κατανοήσουν  τη  βάση,  επί  της  οποίας
αξιολογείται η απόδοσή τους.

 Το στέλεχος παρακινείται να επιτύχει τους ατομικούς του στόχους, με αποτέλεσμα την
καλύτερη ανταμοιβή του.

 Ο προϊστάμενος  κατανοεί  τις  ανάγκες  και  τα  προβλήματα  των  υφισταμένων  του,  και
διευκολύνεται στο να υποστηρίξει τους υφισταμένους του και να ενισχύει τη σχέση του
μαζί τους.

 Η επιχείρηση  επωφελείται  από  τη  συντονισμένη  προσπάθεια  σε  όλη  την  έκταση  της
οργανωτικής της δομής και έχει τη δυνατότητα να προσφέρει, σε επιχειρησιακή βάση, την
απαραίτητη υποστήριξη για τη βελτίωση της απόδοσης.

Από την άλλη μεριά τα μειονεκτήματα της αξιολόγησης είναι τα εξής:

 Απαιτεί χρόνο και είναι πολύπλοκη διοικητικά.
 Εκτεταμένη  δοσοληψία  πληροφοριών  μπορεί  να  είναι  αποτρεπτική  για  μερικούς

εργαζομένους.
 Χρειάζεται  εκπαίδευση  και  σημαντική  προσπάθεια  αλλαγής,  ώστε  να  δουλέψει

αποτελεσματικά.
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Γ. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1) Περιγραφή του συστήματος αξιολόγησης 

Όπως  έχουμε  ήδη  αναφέρει,  αξιολογούνται  όλοι  οι  εργαζόμενοι,  ανεξαρτήτως
επιπέδου και θέσης.

Το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα υπηρεσίας του κρινόμενου για τη σύνταξη
Εντύπου Αξιολόγησης, είναι το εξάμηνο. Σε περίπτωση μετακινήσεων σε άλλη Διεύθυνση, ο
εργαζόμενος  θα  αξιολογείται  κατά  τη  στιγμή  της  μετακίνησης,  εφόσον  έχει  συμπληρωθεί
διάστημα 6 μηνών. Εάν η μετακίνηση πραγματοποιηθεί σε διάστημα μικρότερο από 6 μήνες,
τότε  το  έντυπο  αξιολόγησης  θα συντάσσεται  από  τη  νέα  Διεύθυνση  του  αξιολογούμενου.
Γενικά σε περιπτώσεις πολλαπλών μετακινήσεων του αξιολογούμενου, το έντυπο αξιολόγησης
θα συντάσσεται  από τη Διεύθυνση που ο εργαζόμενος υπηρέτησε το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα και πιο κοντά προς την περίοδο αξιολόγησης.

Κύριος  αξιολογητής  κάθε  εργαζόμενου  είναι  ο  άμεσος  προϊστάμενος  του.  Ο
επικεφαλής  του αμέσως επόμενου  από τον  αξιολογητή ιεραρχικού  κλιμακίου  αξιολογεί  ως
δεύτερος  κριτής  τα  γενικά  κριτήρια  για  τη  διασφάλισης  της  αντικειμενικότητας.  Υπάρχει
πιθανότητα να  μην  υπάρχει  δεύτερος αξιολογητής,  στις  περιπτώσεις  εκείνες  που το  ρόλο
αυτόν καλείται να παίξει η Διοίκηση και η οποία πιθανό να μην έχει άμεση γνώση για την
απόδοση του αξιολογούμενου. 

Πέρα από τον άμεσο προϊστάμενο, αξιολογικές κρίσεις και σχόλια για την απόδοση
του εργαζόμενου και τη συμπεριφορά του μπορεί να κάνει όποιος συνεργάζεται ή έχει κάποια
επαγγελματική σχέση μαζί του και είναι σε θέση να έχει τόσα στοιχεία-πληροφορίες ώστε να
μπορεί να τον αξιολογήσει, αντικειμενικά και δίκαια. Υπ’ αυτήν την έννοια, αυτοί που μπορούν
να αξιολογήσουν τον εργαζόμενο και να δώσουν πληροφορίες γι’ αυτόν είναι:

-οι συνάδελφοι και συνεργάτες
-οι υφιστάμενοι
-οι ίδιοι οι εργαζόμενοι (αυτοαξιολόγηση)
-οι πελάτες
-όλοι μαζί (κυκλική αξιολόγηση)
-οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
Όλες οι παραπάνω πηγές αξιολογητών έχουν τα πλεονεκτήματα και  μειονεκτήματά

τους.  Καμία  πηγή  δεν  είναι  απολύτως  αντικειμενική  ή  πλήρως  επαρκής  (εκτός  ίσως  της
κυκλικής αξιολόγησης),  γι’  αυτό είναι  σκόπιμο να συνδυάζονται  δύο τουλάχιστον,  από τις
οποίες η μία θα είναι ο άμεσος προϊστάμενος.

Οι πηγές αυτές αξιολογούν:
-τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με

τους προκαθορισμένους στόχους
-η απόδοση σε σχέση με τα γενικά κριτήρια απόδοσης τα οποία αναφέρονται στο

συγκεκριμένο χώρο εργασίας. Η ανάλυση των γενικών κριτηρίων γίνεται σε πέντε επίπεδα της
κλίμακας βαθμολογίας (ανεπαρκής, μέτρια, καλή, πολύ καλή και εξαιρετική) και ανά ιεραρχικό
επίπεδο (ανώτατα και ανώτερα στελέχη, μεσαία στελέχη και λοιπό προσωπικό).

Η επίσημη αξιολόγηση της απόδοσης κάθε εργαζομένου γίνεται μία φορά κάθε έτος,
με βάση την ημερομηνία πρόσληψης. Το σύστημα αξιολόγησης προβλέπει ένα κοινό έντυπο
αξιολόγησης για όλους τους εργαζόμενους.   
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Σύμφωνα  με  μια  τακτική  διαδικασία  αξιολόγησης,  (Διάγραμμα  14),  τρεις  είναι  οι
φάσεις του συστήματος αξιολόγησης:
-Φάση 1η: Καθορισμός Στόχων - Ενημέρωση
-Φάση 2η: Παρακολούθηση - Καθοδήγηση
-Φάση 3η: Συνέντευξη Αξιολόγησης & Συμπλήρωση Εντύπων Αξιολόγησης. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε αναλυτικά σε καθεμία από αυτές τις τρεις φάσεις. 

       

Διάγραμμα 14: Διαδικασία αξιολόγησης απόδοσης.

2) Καθορισμός Στόχων - Ενημέρωση

Βασικά και πρωταρχικά στοιχεία του συστήματος αξιολόγησης είναι α) η ενημέρωση
του αξιολογούμενου για τα γενικά επαγγελματικά κριτήρια ως προς τα οποία θα αξιολογηθεί
και β) η στοχοθέτηση, σε συνεργασία προϊσταμένου και υφισταμένου. Αυτά είναι πρωταρχικά
και θεμελιώδη στοιχεία του συστήματος αφού από τη μια πλευρά κάνουν σαφές σε όλους
γιατί  πρέπει να γίνεται η αξιολόγηση στην επιχείρηση και από την άλλη προσδιορίζουν το
πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθούν τα υπόλοιπα στοιχεία του συστήματος όπως τομείς
επιδόσεων που θα αξιολογούνται, μέθοδοι αξιολόγησης, κόστος αξιολόγησης κ.λ.π.

Η διαδικασία στοχοθέτησης αφορά:
-την περιγραφή βασικών στόχων της επιχείρησης
-τον επιμερισμό σε λειτουργικούς στόχους
-τη σύνδεση με τις περιγραφές των θέσεων εργασίας
-τη συμφωνία ρεαλιστικού επιπέδου απόδοσης
-την εξασφάλιση αλληλεξάρτησης των στόχων.

Ο  εκάστοτε  υπεύθυνος  (διευθυντής,  προϊστάμενος)  ενημερώνει  το  ανθρώπινο
δυναμικό  της  αρμοδιότητάς  του  για  τους  στρατηγικούς  στόχους  της  Διοίκησης,  κάνει  τον
απολογισμό της προηγούμενης χρονιάς και συζητά μαζί τους στόχους της επόμενης περιόδου.

Η διαδικασία στοχοθέτησης για όλα τα στελέχη είναι η ακόλουθη:
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-συζήτηση αξιολογούμενου-αξιολογητή για τον καθορισμό στόχων
-αποτύπωση των στόχων στο έντυπο αξιολόγησης.
-προώθηση  εγγράφων  στον  επικεφαλής  του  αμέσως  επόμενου  ιεραρχικά  κλιμακίου  για
θεώρηση
-έγκριση  από  τον  διευθυντή,  η  οποία  έχει  την  έννοια  του  ελέγχου  της  ορθότητας  των
συμφωνημένων  στόχων  σε  σχέση  με  τους  στόχους  της  Διεύθυνσης,  της  στρατηγικής  της
εταιρείας αλλά και με τα κριτήρια καθορισμού τους (συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι κ.λ.π.)
-υπογραφή από τον αξιολογητή και τον αξιολογούμενο.

Οι στόχοι πρέπει να ορίζουν:
-το ύψος των επιθυμητών αποτελεσμάτων, για την υπό αξιολόγηση περίοδο
-το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να επιτευχθούν
-τον τρόπο που πρέπει να εργαστεί ο κάτοχος της θέσης.

Στη συνέχεια αναφέρουμε τα χαρακτηριστικά των στόχων:
-συγκεκριμένοι: να καλύπτουν το τι, πότε και πως θα επιτευχθεί
-μετρήσιμοι: να μπορούν εύκολα να μετρηθούν με κριτήρια ποιοτικά, χρονικά ή ποσοτικά
-ρεαλιστικοί: να είναι πραγματικά πραγματοποιήσιμοι
-παρακινητικοί: να ωθούν τον εργαζόμενο για την επίτευξή τους
-κοινά  αποδεκτοί:  να  είναι  αποτέλεσμα  διαλόγου  μεταξύ  του  προϊσταμένου  και  του
υφισταμένου
-σχετικοί: να εναρμονίζονται πλήρως με τους γενικότερους στόχους της Διεύθυνσης και της
επιχείρησης, τους οποίους και να υποστηρίζουν.

Οι στόχοι κατατάσσονται ως:
-αναπτυξιακοί-οικονομικοί:  στόχοι  που  έχουν  σχέση  με  την  ανάπτυξη  των  εργασιών  της
επιχείρησης,  με  τα  οικονομικά  στοιχεία  της  επιχείρησης  και  τη  βελτίωση  της
παραγωγικότητας, καθώς και τον προϋπολογισμό της οργανωτικής μονάδας
-ποιοτικοί: στόχοι που έχουν σχέση με την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών
-προσωπικής ανάπτυξης: στόχοι προσωπικής ανάπτυξης του εργαζομένου.

Ο ρόλος του αξιολογητή και του αξιολογούμενου στη διαδικασία στοχοθέτησης είναι:
-να συμφωνήσουν από κοινού σε ό,τι αφορά τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ειδικότερα, ο
αξιολογητής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη συγκατάθεση του αξιολογούμενου για την επίτευξη
των στόχων, να τονίσει επίσης το γεγονός ότι και ο ίδιος δεσμεύεται για την επίτευξή τους και
να εξηγήσει τα αμοιβαία πλεονεκτήματα  από μία τέτοια επιτυχή συνεργασία
-να συζητήσουν και να ανταλλάξουν γνώμες και κρίσεις πάνω στους στόχους, και κυρίως να
δοθεί η ευκαιρία στον αξιολογούμενο να εκφράσει την άποψή του για το ποιους από αυτούς
μπορεί ή δεν μπορεί να πετύχει και γιατί
-να προσδιορίσουν το συντελεστή βαρύτητας του κάθε στόχου ώστε η συμβολή του καθενός
στο  γενικό  βαθμό  αποτελεσμάτων  να  είναι  ανάλογη  της  σημασίας  και  του  βαθμού
σπουδαιότητάς του. Οι εκφράζονται με ποσοστά.

Σε περίπτωση διαφωνίας αξιολογούμενου-αξιολογητή σχετικά με το αν πρέπει ή όχι
να  τεθεί  κάποιος  στόχος  ή  με  το  ύψος  του  στόχου,  ο  επικεφαλής  του  αμέσως  επόμενου
ιεραρχικά κλιμακίου θα πρέπει να καλέσει  τους ενδιαφερόμενους και  να προσπαθήσει να
βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αξιολογούμενος μπορεί να θέσει τη
διαφωνία του στο επόμενο ιεραρχικά κλιμάκιο μέχρι και το επίπεδο του Διευθυντή ο οποίος θα
πάρει και την τελική απόφαση.

Μια στοχοθέτηση θεωρείται επιτυχής όταν:
-έχουν οι στόχοι άμεση σχέση με τις κύριες υπευθυνότητες της θέσης
-έχει καθοριστεί η βαρύτητα των στόχων
-αντικατοπτρίζουν οι στόχοι τις προτεραιότητες της θέσης για το επόμενο έτος
-είναι οι στόχοι αρκετά προκλητικοί
-είναι οι στόχοι εφικτοί και ρεαλιστικοί
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-έχουν καθοριστεί τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν
-είναι οι στόχοι μετρήσιμοι
-έχουν εντοπισθεί οι περιορισμοί μέσα στους οποίους πρέπει να επιτευχθούν οι στόχοι
-έχουν καθοριστεί τα μέσα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων
-δεν χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι βασικές περιοχές
των αποτελεσμάτων ή / και η φύση των στόχων.

3) Προσδιορισμός - Ανάλυση τομέων επίδοσης-κριτηρίων αξιολόγησης

Οι γενικοί τομείς αξιολόγησης των επιδόσεων των εργαζομένων είναι δύο:
 Η επίτευξη αποτελεσμάτων
 Οι  ικανότητες  ή  επαγγελματικές  δεξιότητες  που  όχι  μόνο  διαθέτουν  αλλά  κυρίως

χρησιμοποιούν στην πράξη
Το  σύστημα  αξιολόγησης  δεν  προσδιορίζει  από  μόνο  του  τους  συγκεκριμένους

στόχους-αποτελέσματα προς επίτευξη για κάθε εργαζόμενο. Θα πρέπει να προβλέπει όμως ότι
για  κάθε  συγκεκριμένη υπευθυνότητα του εργαζομένου υπάρχουν συγκεκριμένοι  στόχοι  οι
οποίοι  τίθενται  στην  αρχή  της  περιόδου αξιολόγησης και  η  απόδοσή του να μετράται  σε
ενδιάμεσα διαστήματα και στο τέλος της περιόδου αξιολόγησης.

Η συμμετοχή του εργαζόμενου στη στοχοθεσία συμβάλλει σημαντικά στην υποκίνησή
του  και  προωθεί   την  αυτοαξιολόγηση.  Κατά συνέπεια  το  άτομο  στη  συνέχεια  μπορεί  να
προσαρμόσει τη συμπεριφορά του και τη δράση του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίσει
την επίτευξη των στόχων του. Προκειμένου ο υπάλληλος να προβεί σε αναπροσαρμογές και
αναθεωρήσεις είναι απαραίτητο να πληροφορείται σχετικά με τα αποτελέσματα της δράσης
του ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε αν εντοπιστούν αδυναμίες να γίνεται αποδεκτή
η ανάγκη για εκπαίδευση και περαιτέρω ανάπτυξη.

Εκτός  όμως  από  τις  επιδόσεις  αξιολογούνται  και  οι  επαγγελματικές  δεξιότητες  -
ικανότητες  που  πρέπει  να  επιλέγονται  με  βάση  το  όραμα,  τις  αξίες,  τη  φύση  των
δραστηριοτήτων, την τεχνολογία, τις στρατηγικές επιδιώξεις της επιχείρησης.  Οι ικανότητες
αυτές μπορούν να διαφέρουν μεταξύ των διαφόρων ομάδων εργαζομένων αφού η φύση της
εργασίας ή του επαγγέλματός τους μπορεί να είναι διαφορετική. Επίσης, μια ικανότητα μπορεί
να είναι ίδια για όλους τους εργαζομένους-θέσεις εργασίας, να αλλάζει όμως το περιεχόμενο
για τους εργαζόμενους που έχουν αναλάβει εξειδικευμένες και επαναλαμβανόμενες εργασίες
από ότι για τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης.

Στην  πράξη  συνήθως  οι  επιχειρήσεις  διαμορφώνουν  δύο  ή  τρεις  κατηγορίες
εργαζομένων:  ανώτερα  και  ανώτατα  στελέχη  (διοικητικά  στελέχη),  μεσαία  στελέχη
(επιστημονικό προσωπικό), λοιπό προσωπικό (υπόλοιποι εργαζόμενοι), και για κάθε μια από
αυτές  ορίζουν  ανάλογες  ικανότητες  για  αξιολόγηση.  Αυτό  επιτρέπει  την  προσαρμογή  των
ικανοτήτων στη φύση του περιεχομένου ή του επαγγέλματος της κάθε ομάδας εργαζομένων.
Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετές διαφορές στα πλαίσια της κάθε ομάδας.

Ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο του συστήματος αξιολόγησης δεν είναι μόνο η επιλογή των
ικανοτήτων που θα αξιολογηθούν για κάθε ομάδα εργαζομένων αλλά ο σαφής ορισμός της
έννοιας, περιεχομένου αυτών. Αν αυτό δεν συμβεί τότε είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν αρκετά
διαφορετικές  αντιλήψεις  μεταξύ  αξιολογητών  και  μεταξύ  αξιολογουμένων  ως  προς  το
περιεχόμενο αυτών.

Στη συνέχεια αναφέρουμε και αναλύουμε μερικά από τα βασικότερα κριτήρια βάσει
των οποίων αξιολογείται ο κάθε εργαζόμενος:
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 Γνώση Αντικειμένου Εργασίας
-να γνωρίζει τις δραστηριότητες του τομέα ευθύνης του όπως αυτές καθορίζονται στην

περιγραφή θέσης εργασίας
-να διαθέτει την τεχνογνωσία για την ικανοποιητική εκτέλεση των καθηκόντων του
-να φροντίζει να ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις και τα νέα δεδομένα

 Λήψη Αποφάσεων - Επίλυση Προβλημάτων
-να  επιλύει  αποτελεσματικά  προβλήματα  που  παρουσιάζονται  στα  πλαίσια  των

καθηκόντων του
-να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις που στηρίζονται σε ακριβή και καλά τεκμηριωμένα

επιχειρήματα, σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς 
 Διοίκηση Υφισταμένων

-να  εκχωρεί  αρμοδιότητες  στους  υφισταμένους  του  παρέχοντας  την  απαραίτητη
καθοδήγηση και υποστήριξη

-να  μεταφέρει  τους  στόχους  του  τομέα  ευθύνης  του  στα  μέλη  της  ομάδας  του
καθοδηγώντας τους και μεταδίδοντας ενθουσιασμό στην επίτευξή τους 

-να αφιερώνει επαρκή χρόνο για να δίνει σαφή επαναπληροφόρηση σχετικά με την
απόδοσή τους και να μεριμνά για την επαγγελματική ανάπτυξή τους
 Προγραμματισμός – Οργάνωση - Αποτελεσματικότητα

-να προγραμματίζει και να οργανώνει την εργασία του ώστε να ολοκληρωθεί εντός
των προκαθορισμένων χρονικών πλαισίων

-να εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανονισμούς της
εταιρείας με στόχο την ελαχιστοποίηση των λαθών

-να αναζητά διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης της εργασίας του έτσι ώστε να την
ολοκληρώσει ευκολότερα με χαμηλότερο κόστος
 Εξυπηρέτηση Εσωτερικών - Εξωτερικών Πελατών

-να  αντιλαμβάνεται  και  να  ανταποκρίνεται  στις  ανάγκες  των  πελατών  και  να
διεκπεραιώνει άμεσα αιτήματα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του

-να αναπτύσσει  καλές σχέσεις με τους πελάτες και να αναζητά στοιχεία και υλικό
προκειμένου να είναι προετοιμασμένος να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις τους
 Επικοινωνία - Συνεργασιμότητα

-να εκφράζεται  με  σαφήνεια  στον  προφορικό  λόγο  και  να συντάσσει  με  ακρίβεια
έγγραφα που απαιτούνται από τις αρμοδιότητες της θέσης εργασίας

-να αναπτύσσει διαπροσωπικές σχέσεις με συναδέλφους και να τηρεί τους κανόνες
σωστής συμπεριφοράς 

-να  μεριμνά  για  την  ελαχιστοποίηση  των  συγκρούσεων  και  να  συμβάλλει  στη
δημιουργία ομαδικού πνεύματος
 Πρωτοβουλία
-να  συμμετέχει  εθελοντικά  σε  έργα  που  είναι  πέρα  από  τα  όρια  της  θέσης  του  και  να
επιτυγχάνει θετικά αποτελέσματα
-να  προβαίνει  σε  προληπτικές  ενέργειες  πριν  το  απαιτήσουν οι  καταστάσεις  ή  πριν  του

ζητηθεί
 Αντοχή στην πίεση - Εμμονή

-να εμμένει στην εκτέλεση των καθηκόντων του αφιερώνοντας όσο χρόνο χρειάζεται
-να διατηρεί την ψυχραιμία του, όταν υπάρξουν εμπόδια και να επιτυγχάνει την υλοποίηση
των προκαθορισμένων στόχων
 Προσαρμοστικότητα - Ευελιξία

-να υποστηρίζει και να ανταποκρίνεται θετικά στις αλλαγές των συνθηκών του εσωτερικού και
εξωτερικού περιβάλλοντος και να προσαρμόζει αντίστοιχα την προσέγγιση-συμπεριφορά του. 
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4) Παρακολούθηση - Καθοδήγηση

Στόχος της φάσης αυτής είναι να πληροφορηθεί έγκαιρα ο υφιστάμενος για το πόσο
καλά προχωρεί στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και γενικότερα για τη απόδοσή του
σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θέσει η επιχείρηση.

    Απαιτείται  συνεχής  παρακολούθηση  της  πορείας  των  υφισταμένων  με  σκοπό  την
έγκαιρη επέμβαση όταν κριθεί απαραίτητο. Δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην αρχή της
περιόδου (με τη στοχοθέτηση και την ενημέρωση) και στο τέλος αυτής (με τη συμπλήρωση
των εντύπων).

 Η συγκεκριμένη φάση επιδιώκει:
-την επιθυμητή απόδοση
-την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των εργαζομένων
-τη μεγιστοποίηση της παρακίνησης
-τη  βελτίωση  -  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  μέσω  παροχής  δίκαιης  και  αξιοκρατικής
εκπαίδευσης
-τη παρότρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών από τα στελέχη
-την τελική επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.

Η ανάγκη για καθοδηγητική παρέμβαση καθορίζεται από:
-απόδοση χαμηλότερη από τα πρότυπα και τα συμφωνηθέντα
-μεταβολές εξωγενών προς την επιχείρηση παραγόντων,  που όμως επηρεάζουν άμεσα τον
αξιολογούμενο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ή τη γενικότερη απόδοσή του.

Ο αξιολογητής παρακολουθεί την απόδοση με τους ακόλουθους τρόπους:
-προγραμματίζει την παρακολούθηση-συζήτηση, μαζί με τον υφιστάμενο, σε προκαθορισμένη,
περιοδική βάση
-παρατηρεί για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε ο πληροφορίες που θα αντλήσει
να είναι ακριβείς και συνεπώς αντιπροσωπευτικές της απόδοσης του υφισταμένου
-αποτυπώνει  τις  παρατηρήσεις  του,  κρατάει  σημειώσεις,  και  συνεπώς  δεν  επαφίεται
αποκλειστικά και μόνο στη μνήμη του.

Ο αξιολογητής προχωρά σε καθοδηγητική επέμβαση ως εξής:
-προετοιμάζει τη συζήτηση με τον υφιστάμενο
-ορίζει συνάντηση και συζητάει με τον υφιστάμενο
-συμφωνεί τελικά μαζί του, σε μια κοινή βάση
-καθορίζει μαζί με τον αξιολογούμενο τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες
-παρακολουθεί  τη  σωστή  εφαρμογή  των  διορθωτικών  οδηγιών,  υποβοηθώντας  και
υποστηρίζοντας τον υφιστάμενο.

Αποτελεσματικότερη παρακολούθηση επιτυγχάνεται με μια συνάντηση αξιολογητή και
αξιολογούμενου κατά το  μέσον της χρονικής  περιόδου,  ώστε να γίνουν τυχόν διορθωτικές
παρεμβάσεις στους στόχους εάν κριθεί απαραίτητο. Προσοχή, η συνάντηση αυτή δεν έχει
χαρακτήρα τυπικής αξιολόγησης και δεν βαθμολογούνται τα επιμέρους κριτήρια.

5) Συνέντευξη αξιολόγησης - Συμπλήρωση εντύπων αξιολόγησης

Συνοπτικά η διαδικασία της 3ης φάσης είναι η εξής:
 Αποστολή εντύπων στους αξιολογητές από τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 Προετοιμασία αξιολογούμενου-αξιολογητή
 Συνέντευξη αξιολογούμενου από άμεσο αξιολογητή
 Ο άμεσος αξιολογητής παραθέτει τα σχόλιά του στο έντυπο αξιολόγησης και το παραδίδει
στον προϊστάμενο του
 Σύντομη συνέντευξη αξιολογούμενου με τον προϊστάμενο του άμεσου αξιολογητή
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 Συμπλήρωση εντύπου και  αποτελέσματα της Γενικής  Αξιολόγησης στην 1η σελίδα του
εντύπου και παράδοση στον αξιολογούμενο για τα σχόλιά του
 Ο  αξιολογούμενος  σχολιάζει  την  αξιολόγησή  του  και  παραδίδει  το  έντυπο  στον
προϊστάμενο του άμεσου αξιολογητή
 Ο προϊστάμενος του άμεσου αξιολογητή αφού συγκεντρώσει όλα τα έντυπα τα παραδίδει
στο αμέσως ανώτερο ιεραρχικά κλιμάκιο π.χ. στο Διευθυντή, ο οποίος τα ελέγχει ως προς τη
συνοχή και ορθότητά τους
 Ο Διευθυντής τα παραδίδει στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Αναλυτικότερα για τη συνέντευξη αξιολόγησης και τη συμπλήρωση των εντύπων θα
αναφερθούμε σε κεφάλαιο που ακολουθεί.  

Δ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Τρεις βασικές κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης έχουν αναπτυχθεί, μέχρι σήμερα. Η
πρώτη  περιλαμβάνει  μεθόδους  που  μετρούν  τα  χαρακτηριστικά  που  πρέπει  να  έχει  ο
εργαζόμενος,  για  να  αποδώσει  ικανοποιητικά  στη  θέση  εργασίας.  Η  δεύτερη  κατηγορία
περιλαμβάνει  μεθόδους  που  αξιολογούν  τη  συμπεριφορά  και  στην  τρίτη  κατηγορία
περιλαμβάνονται  οι  μέθοδοι  που  μετρούν  την  απόδοση  με  βάση  τα  αποτελέσματα  που
επιτυγχάνει ο εργαζόμενος. Στη συνέχεια αναφερόμαστε αναλυτικά στις μεθόδους αυτές.  

1) Μέθοδοι με βάση τα χαρακτηριστικά 

α. Μέθοδος κατάταξης 

Κατ’ αυτήν οι εργαζόμενοι συγκρίνονται μεταξύ τους με σκοπό την κατάταξή τους σε
απλή  αριθμητική  σειρά  από  τον  καλύτερο  στο  χειρότερο,  όσον  αφορά  τη  συνολική  τους
απόδοση.  Η μέθοδος αυτή είναι  εύκολη στην επεξήγηση,  στην κατανόηση και  στη χρήση.
Γενικά, δεν είναι χρονοβόρα και δεν απαιτεί ιδιαίτερα υψηλούς χρηματικούς πόρους. Μία άλλη
μέθοδος ονομάζεται  εναλλακτική κατάταξη στην οποία πρώτα προσδιορίζεται  ο καλύτερος,
έπειτα ο χειρότερος, στη συνέχεια ο δεύτερος καλύτερος κ.ο.κ. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι είναι
κατάλληλες για μικρό αριθμό εργαζομένων, ενώ δεν ενδείκνυνται για σύγκριση εργαζομένων
με διαφορετικό αντικείμενο εργασιών.  Παρέχουν δε  ελάχιστο βαθμό αντικειμενικότητας και
αξιοπιστίας.

β. Μέθοδος σύγκρισης ζευγαριών  

Οι αξιολογούμενοι συγκρίνονται κατά ζευγάρια. Η κατάταξη του κάθε αξιολογούμενου
προκύπτει από το πόσες φορές υπερέχει έναντι όλων των άλλων. Αυτός που επιλέχθηκε ως
καλύτερος τις περισσότερες φορές κατατάσσεται πρώτος. Η σύγκριση γίνεται είτε γενικά για
όλη  την  απόδοση στη  θέση εργασίας,  είτε  για  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,  κάθε  φορά.
Απαιτεί πολύ χρόνο όμως, αν πρόκειται να αξιολογηθεί ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων,
ιδίως  αν  αξιολογηθούν-συγκριθούν  για  περισσότερα  από  ένα χαρακτηριστικά.  Η  μέθοδος
αυτή δεν παρέχει αντικειμενικά και αξιόπιστα αποτελέσματα, αν συγκρίνονται εργαζόμενοι με
διαφορετικό  αντικείμενο  εργασιών.  Ακόμη,  εύκολα  ο  αξιολογητής  μπορεί  να  υποπέσει  σε
σφάλματα υποκειμενικότητας.
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γ. Μέθοδος διαγραμματικής κλίμακας  

Είναι  η  πλέον  εφαρμοσμένη  μέθοδος  και  στην  κατηγορία  της  η  περισσότερο
αντικειμενική.  Ο  αξιολογητής  καλείται  να  βαθμολογήσει  τον  αξιολογούμενο  ως  προς
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή παράγοντες. Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν εκ των προτέρων
καθοριστεί  ως  κρίσιμα  ή  σημαντικά  για  την  επίτευξη  της  προτύπου  απόδοσης.  Τόσο  τα
αξιολογούμενα χαρακτηριστικά όσο και τα επίπεδα στην κλίμακα βαθμολογίας, περιγράφονται
στο ειδικό έντυπο αξιολόγησης που χρησιμοποιείται. Αυτό βοηθά κυρίως τον αξιολογητή, να
γνωρίζει τι και πώς να βαθμολογεί, αλλά και τον αξιολογούμενο για να διαπιστώνει πόσο και
σε τι υστερεί. Η μέθοδος αυτή, αν και απλή στην εφαρμογή της, απαιτεί αρκετή προεργασία,
για να ορισθούν με σαφήνεια οι παράγοντες που αξιολογούνται και η κλίμακα βαθμολογίας,
ώστε να αποφευχθούν λάθη παρερμηνείας από τον αξιολογητή. Με τη συγκεκριμένη μέθοδο
διασφαλίζεται μεγαλύτερη αντικειμενικότητα. 

δ. Μέθοδος υποχρεωτικής διασποράς

Υποχρεωτική διασπορά σημαίνει ότι όλες οι αξιολογήσεις κατανέμονται υποχρεωτικά,
σε  συγκεκριμένα  επίπεδα-ποσοστά.  Δηλαδή,  προσδιορίζονται  τα  ποσοστά  των
αξιολογουμένων που θα καταχωρηθούν σε κάθε κατηγορία-επίπεδο απόδοσης.  Η μέθοδος
αυτή δεν επιτρέπει στον αξιολογητή να κατατάξει, πάνω από ένα ποσοστό, τους υφισταμένους
του σε μια κατηγορία απόδοσης και έτσι μειώνονται τα λάθη, λόγω υπερβολικής επιείκειας ή
υπερβολικής αυστηρότητας.  Σκοπός είναι  οι  διαφορές στην απόδοση των εργαζομένων να
διαπιστώνονται  και  να καταγράφονται  και όχι  να εξαλείφονται ή να καλύπτονται  κατά την
αξιολόγηση. Ο κίνδυνος που υπάρχει με τη συγκεκριμένη μέθοδο, είναι να χαρακτηριστούν ως
ανεπαρκείς ή εξαιρετικοί, υπάλληλοι οι οποίοι δεν είναι έτσι, απλά και μόνο διότι το απαιτεί η
μέθοδος. 

ε. Γραφικές κλίμακες κατάταξης

Είναι  ίσως  η  πιο  ευρέως  διαδεδομένη  τεχνική  αξιολόγησης.  Ο  αξιολογούμενος
βαθμολογείται για διάφορες πτυχές της απόδοσής του, οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν
ύστερα από μια  προσεκτική  διαδικασία.  Ο αξιολογητής  αποδίδει  στον  αξιολογούμενο ένα
βαθμό απόδοσης χρησιμοποιώντας γραφικές κλίμακες. Στην κλίμακα μπορεί να αντιστοιχούν
και αριθμητικές βαθμολογίες και έτσι ο εργαζόμενος θα βαθμολογείται με το άθροισμα της
επιμέρους βαθμολογίας του. Η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να είναι πιο έγκυρη και από
πολύ πιο σύνθετες  τεχνικές  αν έχουν επιτευχθεί  η  αντικειμενικότητα και  η διαφάνεια.  Δεν
προσφέρει  όμως  ιδιαίτερη  προστασία  από  τα  προβλήματα  της  επιείκειας  και  της
αυστηρότητας. 

2) Μέθοδοι με βάση τη συμπεριφορά 

α. Μέθοδος του καταλόγου ελέγχου 

Είναι  από  τις  περισσότερο  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους.  Ο  αξιολογητής
χρησιμοποιώντας  συγκεκριμένη  κλίμακα,  σημειώνει  σε  ένα  φύλλο  χαρτί,  που  περιέχει
προτάσεις  που  περιγράφουν  συμπεριφορά  ή  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά,  αν  και  σε  τι
βαθμό ανταποκρίνεται ο κάθε υφιστάμενός του.
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Η μέθοδος αυτή για να είναι αξιόπιστη θα πρέπει να εφαρμόζεται ξεχωριστά για κάθε
τμήμα  της  επιχείρησης.  Βασικό  μειονέκτημά  της  είναι  ότι  μπορεί  να  γίνουν  λάθη
υποκειμενικότητας, αν ο αξιολογητής θέλοντας να ευνοήσει ή να μειώσει κάποιον, σημειώνει
τις αντίστοιχες συμπεριφορές.

β. Μέθοδος του σταθμισμένου καταλόγου   

Για να μειωθεί η υποκειμενικότητα του αξιολογητή, τα αξιολογούμενα χαρακτηριστικά
ή οι παρατηρούμενες συμπεριφορές παίρνουν έναν συντελεστή βαρύτητας,  ανάλογα με το
πόσο σημαντικά κρίνονται για την απόδοση στη θέση εργασίας. Ο αξιολογητής σημειώνει στο
φύλλο  αξιολόγησης  τις  συμπεριφορές  ή  τα  χαρακτηριστικά  που  ανταποκρίνονται  στον
υφιστάμενό του, χωρίς να γνωρίζει την αξία του καθενός. Στο τέλος το τμήμα προσωπικού
βγάζει  ένα  συγκεντρωτικό  αποτέλεσμα  για  τη  συνολική  απόδοση  του  εργαζομένου,
αποδίδοντας  διαφορετική  βαρύτητα  σε  κάθε  χαρακτηριστικό.  Η  συγκεκριμένη  μέθοδος
στοιχίζει από την άποψη ότι απαιτεί χρόνο και πολλούς ανθρώπους για την κατασκευή της
λίστας.

γ. Μέθοδος της επιβεβλημένης εκλογής   

Για να αποφευχθούν τα λάθη επιείκειας, δίνονται στο βαθμολογητή ένα ζευγάρι με
παρόμοιες  ερωτήσεις  για  το  κάθε  θέμα.  Οι  ερωτήσεις  είναι  σχεδιασμένες  έτσι  ώστε  να
μοιάζουν εξίσου θετικές για τον αξιολογούμενο, αλλά μόνο η μία να σχετίζεται απόλυτα με την
απόδοσή του στη δουλειά του. Έτσι, ο αξιολογητής δεν επιλέγει τις καλές απαντήσεις για να
υψώσει την απόδοση του εργαζόμενου αλλά επιλέγει τις απαντήσεις που ανταποκρίνονται
περισσότερο  στην  πραγματικότητα.  Με  τη  μέθοδο  αυτή  έχουμε  λιγότερη  προκατάληψη,
φαίνεται δε περισσότερο αντικειμενική από τις άλλες. Μόνο που είναι δαπανηρή και για τον
επόπτη υπάρχει δυσκολία να συζητήσει με τους υφισταμένους του, αφού δεν γνωρίζει πως
βαθμολογούνται οι προτάσεις, κάτι δηλαδή που αποτελεί μειονέκτημα. 

δ. Κρίσιμα περιστατικά 

Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  αυτή,  ο  αξιολογητής  καταγράφει  συγκεκριμένα  θετικά  ή
αρνητικά  περιστατικά  τα  οποία  προσδιορίζουν  την  απόδοση  και  τη  συμπεριφορά  του
εργαζομένου και με βάση αυτά τον αξιολογεί. Τα περιστατικά αυτά καταγράφονται αμέσως
αφού συμβούν. η μέθοδος αυτή βοηθά στη συνέντευξη αξιολόγησης, μεταξύ προϊσταμένου και
υφισταμένου,  για  θέματα  εργασιακής  απόδοσης  και  συμπεριφοράς.  Η  καταγραφή  των
κρίσιμων  περιστατικών  πρέπει  να  καλύπτει  όλη  την  περίοδο  αξιολόγησης,  ώστε  ν’
αποφεύγεται ο κίνδυνος να δίνεται βαρύτητα μόνο σε πρόσφατα γεγονότα και επιδόσεις. Τα
μειονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι: α) απαιτείται να τηρείται ειδικός «φάκελος»
για  κάθε  αξιολογούμενο,  β)  έχει  την  «ευχέρεια»  ο  αξιολογητής  να δείξει  προκατάληψη σε
βάρος  του  υφισταμένου,  γ)  δεν  επιτρέπει  τη  σύγκριση  μεταξύ  αξιολογουμένων  ή  μεταξύ
τμημάτων, δ) οι ίδιοι οι αξιολογούμενοι τη θεωρούν υποκειμενική και τη χαρακτηρίζουν ως
«μαύρη  βίβλο»,  ακριβώς  διότι  δεν  γνωρίζουν  τι  καταγράφει  και  πόσο  αντικειμενικά  ο
αξιολογητής τους.
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ε. Μέθοδοι μέτρησης της συμπεριφοράς 

 Πρόκειται  για  μεθόδους  που  μετρούν  την  αναμενόμενη  και  την  παρατηρούμενη
συμπεριφορά  του  αξιολογούμενου.  Κατά  τη  διαδικασία  γίνεται  χρήση  παραδειγμάτων
συμπεριφοράς  που  αντιπροσωπεύουν  διάφορα  επίπεδα  απόδοσης.  Έτσι,  οι  αξιολογητές
πρέπει  να  επιλέξουν  το  επίπεδο  εκείνο  στο  οποίο  αντιστοιχεί  κάθε  αξιολογούμενος.  Η
ανάπτυξη και η εφαρμογή της μεθόδου αυτής απαιτεί αρκετό χρόνο και χρήμα. Αρχικά μια
ομάδα προϊσταμένων ή/και εργαζομένων πρέπει να καθορίσει και να ορίσει τις διαστάσεις
που  θα  χρησιμοποιηθούν  για  την  αξιολόγηση.  Στη  συνέχεια,  μια  άλλη  παρόμοια  ομάδα
πρέπει  να  ορίσει  για  κάθε  διάσταση  μερικά  κρίσιμα  περιστατικά  που  να  δείχνουν
ικανοποιητική, μέτρια και κακή επίδοση. Μία τρίτη ομάδα θα κατατάξει τις περιγραφές αυτές. 

Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι  ιδιαίτερα  χρονοβόρα και  σύνθετη,  αφού απαιτεί  τη
συμμετοχή  πολλών  εργαζομένων  και  φυσικά  αρμονική  συνεργασία  μεταξύ  τους.  Στα
πλεονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται, το ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι συμμετέχουν στην
κλίμακα με βάση την οποία θα βαθμολογηθούν, γεγονός που τους προδιαθέτει θετικά προς
την αξιολόγηση, καθώς και ότι η μέθοδος αυτή είναι περισσότερο αντικειμενική στη μέτρηση
της συμπεριφοράς του εργαζομένου από τις άλλες μεθόδους. 

3) Μέθοδοι με βάση τα αποτελέσματα

α. Μέθοδος μέτρησης παραγωγής  

Η μέθοδος αυτή αφορά τη μέτρηση του αριθμού των ετοίμων προϊόντων που έχουν
παραχθεί  από  έναν  εργαζόμενο,  τον  αντίστοιχο  αριθμό  ελαττωματικών  μονάδων  ή  ακόμη
οποιοδήποτε άλλο αριθμητικό δείκτη της παραγωγής. Εφαρμόζεται για όσες θέσεις εργασίας
η απόδοση του εργαζομένου μπορεί να ποσοτικοποιηθεί και να μετρηθεί, με βάση το τι αυτός
επιτυγχάνει  ή  συνεισφέρει.  Για  να  είναι  η  συγκεκριμένη  μέθοδος  εφαρμόσιμη  πρέπει  να
ισχύουν οι παρακάτω βασικές προϋποθέσεις: α) η παραγωγή θα πρέπει να πραγματοποιείται
σε μία επαναλαμβανόμενη βάση, β) το μέγεθος του παραγόμενου προϊόντος θα πρέπει να
είναι μετρήσιμο, γ) ο εργαζόμενος θα πρέπει να είναι ο κύριος υπεύθυνος για τις παραγόμενες
ποσότητες προϊόντος.

β. Διοίκηση δι’ αντικειμενικών στόχων 

Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  αυτή  οι  εργαζόμενοι,  αφού  συνεργασθούν  με  τους
προϊσταμένους τους, θέτουν στόχους και στη συνέχεια αξιολογούνται ανάλογα με το βαθμό
επίτευξής τους. Η μέθοδος αυτή έχει τα εξής πλεονεκτήματα: α) τα ποσοτικά αποτελέσματα
είναι  εύκολα μετρήσιμα και  ελάχιστα  υποκειμενική η αξιολόγησή τους,  β)  αναπτύσσει  την
πρωτοβουλία των εργαζομένων, γ) παρακινεί τους εργαζόμενους για βελτίωση της απόδοσής
τους, δ) συμβάλλει στον καλύτερο συντονισμό του όλου έργου της επιχείρησης. Από την άλλη
μεριά η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει και μειονεκτήματα, όπως: α) χρειάζεται χρόνο,
κόπο  και  εκπαίδευση  όλων  για  την  εφαρμογή  της,  β)  είναι  δύσκολη  η  σύγκριση  των
εργαζομένων  μεταξύ  τους,  γ)  οι  προϊστάμενοι  ασκούν  πίεση  για  την  επίτευξη  όλο  και
υψηλότερων στόχων δ) είναι απαραίτητη μια υψηλή προσαρμοστικότητα στο όλο σύστημα
όταν αλλάζουν οι συνθήκες κ.λ.π. 
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4) Μέθοδοι αξιολόγησης δυνατοτήτων των εργαζομένων   

Εκτός  από  τις  τρεις  βασικές  κατηγορίες  μεθόδων  αξιολόγησης  απόδοσης
χρησιμοποιείται και μία τέταρτη, στην οποία οι μέθοδοι αντί να αξιολογούν την απόδοση του
εργαζομένου στο παρελθόν, εστιάζονται στο να αξιολογηθεί αυτός ως προς τις ικανότητες και
δυνατότητες που έχει για να αποδώσει στο μέλλον, σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας ή σε
συγκεκριμένες συνθήκες. 

Οι δύο πιο γνωστές μέθοδοι αυτής της κατηγορίας είναι:

α. Ψυχολογική αξιολόγηση 

Ορισμένες επιχειρήσεις απασχολούν σε μόνιμη ή περιστασιακή βάση εργασιακούς
ψυχολόγους,  οι  οποίοι  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  εργαζομένων.  Η
αξιολόγηση γίνεται με βάση τις πληροφορίες-στοιχεία που προκύπτουν από συνεντεύξεις με
τους αξιολογούμενους, από ψυχολογικά τεστ και από συζητήσεις με τους προϊσταμένους. Τα
στοιχεία αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους ψυχολόγους στη διεξαγωγή συμπερασμάτων για
τη μελλοντική απόδοση των εργαζομένων. Στην πράξη, επειδή η μέθοδος αυτή κοστίζει πολύ,
χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση στελεχών ή για να ληφθούν αποφάσεις που αφορούν
στην ανάθεση αρμοδιοτήτων και την τοποθέτηση υποψηφίων σε συγκεκριμένες θέσεις. Από
την πλευρά των εργαζομένων η μέθοδος αυτή αντιμετωπίζει αρκετές επικρίσεις γιατί βασίζεται
κυρίως στις προσωπικές ικανότητες του ψυχολόγου. 

β. Κέντρα αξιολόγησης    

Είναι  μια μέθοδος μέτρησης του δυναμικού των αξιολογουμένων,  που διενεργείται
από ομάδα ψυχολόγων και συμβούλων επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
των  ικανοτήτων  και  της  καταλληλότητας  στελεχών,  για  πρόσληψη,  προαγωγή,  ανάθεση
αρμοδιοτήτων και τοποθετήσεων. Βλέπε σχετικά, στο κεφάλαιο «Επιλογή Προσωπικού».

5) Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης 

Μετά  την  παρουσίαση  όλων  των  πιο  πάνω  μεθόδων  αξιολόγησης  γεννάται  το
ερώτημα, ποια από όλες είναι καλύτερη για να εφαρμοστεί; Το ερώτημα δεν είναι απλό και η
απάντηση εξαρτάται από διάφορους παράγοντες που πρέπει να  ληφθούν υπόψη, όπως το
κόστος εφαρμογής της μεθόδου, το πόσο αντικειμενικά είναι  τα αξιολογούμενα στοιχεία,  η
αποδοχή της μεθόδου από τους αξιολογούμενους κ.λ.π. 

Έρευνες πάντως έχουν αποδείξει ότι, το πιο σημαντικό είναι το πώς εφαρμόζεται η
μέθοδος (από τους αξιολογητές) παρά το ποια εφαρμόζεται. Οι πιο πολύπλοκες, χρονοβόρες
και λεπτομερείς αξιολογήσεις δεν δίνουν πάντα τις ακριβέστερες πληροφορίες, ενώ οι απλές
μέθοδοι, όταν εφαρμόζονται σωστά δίνουν έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα.

Στον  πίνακα  3  που  ακολουθεί,  αναφέρουμε  περιληπτικά  τα  πλεονεκτήματα  και
μειονεκτήματα των τριών βασικών κατηγοριών μεθόδων αξιολόγησης. 
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Πίνακας 3: Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των μεθόδων αξιολόγησης.

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Μέθοδοι με βάση τα

χαρακτηριστικά
 Δεν  έχουν  κόστος

ανάπτυξης
 Αξιολογούν  ουσιώδεις

διαστάσεις/παράγοντες
 Είναι  εύκολο  να

εφαρμοστούν 

 Υπάρχει  μεγάλη
πιθανότητα να γίνουν λάθη
αξιολόγησης

 Δεν  είναι
κατάλληλες/χρήσιμες  για
να  παρασχεθούν
συμβουλές  στους
αξιολογούμενους 

 Δεν  είναι
κατάλληλες/χρήσιμες   για
την παροχή κινήτρων

 Δεν  είναι
κατάλληλες/χρήσιμες  για
να  ληφθούν  αποφάσεις
προαγωγής

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Μέθοδοι με βάση τη

συμπεριφορά
 Χρησιμοποιούν

συγκεκριμένες,  ειδικές
διαστάσεις απόδοσης

 Τις  αποδέχονται
υφιστάμενοι  και
προϊστάμενοι

 Βοηθούν  στην
πληροφόρηση  των
αξιολογούμενων

 Είναι  σχετικά  κατάλληλες
για την παροχή ανταμοιβών
και τη λήψη αποφάσεων για
προαγωγή 

 Μπορεί  να  είναι
χρονοβόρες στην ανάπτυξη
και εφαρμογή τους

 Έχουν  υψηλό  κόστος
ανάπτυξης (συνήθως)

 Υπάρχει  κάποια
πιθανότητα  για  λάθη
αξιολόγησης

 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα
Μέθοδοι με βάση τα

αποτελέσματα 
 Είναι  λιγότερο

υποκειμενικές
 Τις  αποδέχονται

υφιστάμενοι  και
προϊστάμενοι

 Συνδέουν  την  ατομική
απόδοση  με  την  απόδοση
της επιχείρησης

 Ενθαρρύνουν  τον

 Είναι  χρονοβόρες  στην
ανάπτυξη  και  εφαρμογή
τους

 Μπορεί  να  ενθαρρύνουν
την  ανάπτυξη  μιας
βραχυχρόνιας  θεώρησης
των  πραγμάτων  από  τους
αξιολογούμενους
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καθορισμό κοινών στόχων
 Είναι  κατάλληλες  για  την

παροχή  ανταμοιβών  και  τη
λήψη  αποφάσεων
προαγωγής

 Μπορεί  να
χρησιμοποιηθούν
ατελή/ανεπαρκή  κριτήρια
απόδοσης

 Μπορεί να μην λαμβάνουν
υπόψη  όλους  τους
παράγοντες  που
επηρεάζουν την απόδοση 

Ε. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1) Στόχοι της συνέντευξης αξιολόγησης 

Η συνέντευξη αξιολόγησης λαμβάνει συνήθως χώρα πριν το τέλος κάθε έτους μεταξύ
υφισταμένου και (άμεσου) προϊσταμένου και επιτρέπει την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών,
επιχειρημάτων και  προβλημάτων,  που παρουσιάζονται  κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
διαδικασίας. Η ενημέρωση του προϊσταμένου-αξιολογητή προς τους υφισταμένους, για το πώς
αξιολογήθηκε η απόδοσή τους και τι χρειάζεται να κάνουν για να τη βελτιώσουν, είναι από τα
πιο σημαντικά βήματα στη διαδικασία αξιολόγησης. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θέλουν να ξέρουν
και να συζητήσουν πως τα κατάφεραν, σε σχέση με τις απαιτήσεις των προϊσταμένων τους
και τους στόχους της επιχείρησης και ποιο το μέλλον τους σ’ αυτήν, με βάση τη μέχρι τώρα
απόδοσή τους.  Ταυτόχρονα προγραμματίζονται  και συμφωνούνται οι  στόχοι της επόμενης
περιόδου και από τις δυο πλευρές.

Υπάρχουν  πολλές  θεωρίες  οι  οποίες  υποστηρίζουν  ότι  προτού  οι  εργαζόμενοι
προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη μελλοντική τους απόδοση θα πρέπει  να γνωρίζουν την
τωρινή και να είναι εξοικειωμένοι με τις ικανότητες και τις αδυναμίες τους. Τη δυνατότητα αυτή
τους  την  προσφέρει  η  επαναπληροφόρηση  που  παρέχεται  μέσα  από  τη  συνέντευξη
αξιολόγησης.

Για  να  επιτευχθούν  όμως  τα  παραπάνω,  είναι  απαραίτητο  να  υπάρχει  το  σωστό
κλίμα, ώστε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να αποφεύγονται τόσο η τριβή και σύγκρουση
μεταξύ  των  δύο  πλευρών,  όσο  και  οι  γενικότητες  και  οι  αναφορές  σε  εντυπώσεις  του
παρελθόντος  ώστε  να  επικεντρώνονται  και  οι  δύο  πλευρές  στη  λύση  προβλημάτων  και
αδυναμιών του εργαζομένου και στους στόχους που θα τεθούν.

Οι στόχοι της συνέντευξης αξιολόγησης μπορεί να είναι κάποιοι από τους εξής:
 Να επιτευχθεί συμφωνία με τον αξιολογούμενο, αναφορικά με την ανασκόπηση και
την αξιολόγηση της απόδοσής του
 Να μάθει ο εργαζόμενος σε ποιο ακριβώς επίπεδο βρίσκεται (ικανοποιητικό ή όχι)
 Να επιβραβευτούν  όσοι  παρουσιάζουν  καλή  επίδοση  και  αντίστοιχα,  όσοι  έχουν
κάποιο  πρόβλημα  να  πληροφορηθούν  τα  αδύνατα  σημεία  τους  και  την  ανάγκη  που
υπάρχει να αλλάξουν τα κακώς κείμενα
 Να  εντοπισθούν  από  κοινού  τα  αίτια  των  προβλημάτων  απόδοσης  και  να
εντοπισθούν τρόποι για την αντιμετώπισή τους
 Να προσδιοριστούν  για  τα  ανώτατα,  ανώτερα  και  μεσαία  στελέχη,  οι  καινούργιοι
στόχοι για την επόμενη περίοδο
 Να καθορισθούν οι προσωπικοί στόχοι ανάπτυξης του αξιολογούμενου
 Να δραστηριοποιηθούν οι εργαζόμενοι προκειμένου να επιτύχουν ανώτερα επίπεδα
απόδοσης
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 Να γίνει στενότερη η σχέση προϊσταμένων-υφισταμένων
 Να συμφωνηθούν σε αμοιβαία βάση τα μελλοντικά προγράμματα βελτίωσης

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, ο εργαζόμενος πρέπει κανονικά να έχει ενεργό
μέρος στη  συνέντευξη  αξιολόγησης,  για  το  λόγο αυτό καλό  είναι  να  ειδοποιείται  έγκαιρα,
δηλαδή  τουλάχιστον  μία  εβδομάδα  νωρίτερα  ώστε  να  έχει  το  χρόνο  να  προετοιμαστεί
κατάλληλα.

Η συνέντευξη αξιολόγησης πρέπει να έχει αξιολογικό και ταυτόχρονα συμβουλευτικό
χαρακτήρα.  ο αξιολογητής θα αξιολογήσει τις ικανότητες του εργαζόμενου για να κάνει τις
προτάσεις  και  τις  εισηγήσεις  του  αλλά,  ταυτόχρονα,  θα  προσπαθήσει  να  βοηθήσει  τον
εργαζόμενο να επιλύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα προσπαθήσει να διαγνώσει
τις ανάγκες του για προσωπική επαγγελματική βελτίωση. Είναι δύσκολο να ενεργήσει ένας
αξιολογητής ταυτόχρονα και ως σύμβουλος. Πρέπει όμως να προσπαθήσει για μια ζυγισμένη
προσέγγιση, η οποία σίγουρα θα είναι πιο αποτελεσματική.

2) Τύποι συνεντεύξεων αξιολόγησης

Τρεις τύποι συνέντευξης αξιολόγησης εφαρμόζονται, συνήθως, ανάλογα με το ποιοι
είναι οι υφιστάμενοι-αξιολογηθέντες, τον σκοπό της συνέντευξης και την ιδιοσυγκρασία και
επάρκεια του προϊσταμένου-αξιολογητή:

 Απλή ενημέρωση και παροχή οδηγιών
Στην  προσέγγιση  αυτή  ο  προϊστάμενος  αναφέρει  στον  υπάλληλο  πόσο  καλή  ή

άσχημη ήταν η απόδοσή του και στη συνέχεια επιδιώκει να πείσει τον υπάλληλο να δεχτεί
αυτήν την κριτική. Είναι μονόπλευρη ενημέρωση, φέρνει τον αξιολογηθέντα σε αμυντική στάση
και μπορεί να του προκαλέσει αισθήματα απογοήτευσης και κακίας και να τον οδηγήσει σε
αντιδραστικές συμπεριφορές. Επιπλέον, δεν ενδιαφέρεται ο προϊστάμενος να ακούσει σχόλια
από τον  αξιολογούμενο,  σχετικά με  την  απόδοσή του.  Ο μεγαλύτερος κίνδυνος  αυτής  της
προσέγγισης είναι ο υπάλληλος να μη δεχτεί τα αποτελέσματα της συνέντευξης, γεγονός το
οποίο μπορεί να οδηγήσει στο να μη δεσμευτεί για την επίτευξη των μελλοντικών στόχων.
Είναι αυτονόητο ότι κάτι τέτοιο μπορεί να οδηγήσει σε άσχημη απόδοση στο μέλλον. Αυτός ο
τύπος συνέντευξης μπορεί να είναι κατάλληλος για νέους υπαλλήλους, που δεν αισθάνονται
ακόμη ικανοί να κρίνουν την απόδοσή τους ή και για άτομα που δεν επιθυμούν τη συνεργασία
και συζήτηση με τον προϊστάμενο.

 Ενημέρωση και ακρόαση
Ο συγκεκριμένος τύπος στοχεύει σε μια πιο αμφίδρομη επικοινωνία. Ο προϊστάμενος,

αφού σχολιάσει το τι πήγε καλά, τι όχι και τι πρέπει να γίνει όσον αφορά την απόδοση, δίνει
τη  δυνατότητα  στον  υφιστάμενό  του  να  εξηγήσει  το  γιατί  της  συμπεριφοράς  του,  να
δικαιολογηθεί, να σχολιάσει τη βαθμολογία του, ή να αντιδράσει στα προτεινόμενα σχέδια
βελτίωσης  της  απόδοσής  του,  να  αμφισβητήσει  την  κριτική  με  κάποια  μορφή
αυτοαξιολόγησης.  Αυτή  η  συνέντευξη  παρέχει  τη  δυνατότητα  να  αποκαλυφθούν  τα  όποια
αρνητικά, εκατέρωθεν, αισθήματα και να μειωθούν ή να απαλειφθούν.

 Ανοιχτή συζήτηση
Ο προϊστάμενος και ο υφιστάμενος συζητούν ανοιχτά όλα τα θέματα που αφορούν το

γιατί και το πώς της απόδοσης και τους τρόπους βελτίωσής της. Ο αξιολογούμενος έχει τη
δυνατότητα να αξιολογήσει τη δική του απόδοση και να θέσει στόχους που αυτός θεωρεί ότι
πρέπει να επιτευχθούν. Ο προϊστάμενος ακούει, δέχεται και ανταποκρίνεται στα αισθήματα
του  υφισταμένου  του.  Παίζει  το  ρόλο  κυρίως  βοηθού  και  συναδέλφου  και  όχι  κριτή.
Περιορίζεται στην παρατήρηση των ενεργειών του υφισταμένου του και προσφέρει  απλώς
συμβουλές.  Ο  τύπος  αυτός  συνέντευξης  είναι  κατάλληλος  για  να  συζητηθούν  θέματα
ανάπτυξης του υφισταμένου και καθορισμό στόχων και σχεδίων επίτευξής τους για το μέλλον.
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Συμπερασματικά,  κρίνουμε  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  ότι  τα  τελευταία  χρόνια  έχει
προταθεί  μία πιο  σύνθετη προσέγγιση  όσον αφορά τη συνέντευξη  αξιολόγησης.  Με άλλα
λόγια,  χρησιμοποιούνται  στοιχεία  από  όλους  τους  τύπους  έτσι  ώστε  να  μειωθούν  οι
δυσάρεστες αντιδράσεις από τους αξιολογούμενους υπαλλήλους.  

3) Ρόλος του αξιολογητή

Η  συνέντευξη  αξιολόγησης  είναι  αποτελεσματική  όταν  ο  προϊστάμενος  είναι
κατάλληλα προετοιμασμένος, ώστε να προκύψει ένας θετικός και εποικοδομητικός διάλογος
που  θα  οδηγήσει  στη  βελτίωση  της  απόδοσης  του  εργαζομένου.  Είναι  απαραίτητο  να
αναγνωρίζει τα θετικά χαρακτηριστικά του υπαλλήλου, να τον ενθαρρύνει και να τον υποκινεί.
Με  τον  τρόπο  αυτό  ο  υπάλληλος  δεν  εισπράττει  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  ως  τρόπο
έκφρασης της κριτικής ή κακόβουλης διάθεσης του προϊσταμένου.

Ο ρόλος του αξιολογητή είναι:
 Να υποστηρίζει  κάθε  αξιολόγηση  ή  παρατήρηση,  με  πληροφορίες  μετρήσιμες  και
αντικειμενικές
 Να  ακούσει  τις  αντιδράσεις  του  αξιολογούμενου,  να  τις  σημειώσει  και  να  τις
αξιολογήσει προσεκτικά
 Να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις και να αποσαφηνίσει κάθε πιθανή παρεξήγηση ή
τυχόν «σκοτεινά σημεία»
 Να  συγκεντρώσει  τις  παρατηρήσεις  και  τις  κρίσεις  στην  απόδοση,  και  όχι  στην
προσωπικότητα του αξιολογούμενου
 Να αλλάξει την αξιολόγησή του, αν πειστεί για κάποιο λάθος

. Πιο συγκεκριμένα, ο αξιολογητής πρέπει να είναι:
 Συγκεκριμένος: ο υπάλληλος πρέπει να κατανοήσει ποιες πλευρές της απόδοσής του
είναι θετικές - αποδεκτές και ποιες όχι, γι’ αυτό και ο προϊστάμενος πρέπει να είναι σαφής
όταν  περιγράφει  την  απόδοσή  του  και  να  αποφεύγει  τη  χρησιμοποίηση  τεχνικής
ορολογίας ή άλλη δύσκαμπτη γλώσσα. Στο σημείο αυτό χρήσιμο είναι η αξιολόγηση του
εργαζομένου  να  συνοδεύεται  από  συγκεκριμένα  παραδείγματα  θετικής  ή  αρνητικής
απόδοσης του
 Επίκαιρος: για να είναι αποτελεσματική η επαναπληροφόρηση πρέπει να αναφέρεται
σε γεγονότα που να είναι πρόσφατα και ζωντανά στη μνήμη και των δύο. Είναι ανώφελη η
αναφορά σε λάθη του παρελθόντος, εκτός και αν αυτά επαναλαμβάνονται
 Εποικοδομητικός:  είναι  απαραίτητο  ο  προϊστάμενος  να  διορθώνει  μια  πλημμελή
επίδοση αλλά χρειάζεται να αναγνωρίζει τις καλές πλευρές της επίδοσης του υπαλλήλου
και σε περίπτωση που η συζήτηση περιέχει αρνητική επαναπληροφόρηση, να προτείνει
ανάλυση  του  προβλήματος  και  λύση.  Μόνο  τότε  η  συνέντευξη  αξιολόγησης  είναι
εποικοδομητική
 Κατανοητός: κατά την επαναπληροφόρηση ο προϊστάμενος είναι σημαντικό να ελέγχει
αν ο υπάλληλος κατανοεί ό,τι λέγεται μεταξύ τους. Θα πρέπει ενδεχομένως να του ζητήσει
να αναφέρει τα συμπεράσματά του από τη συζήτηση και πως σκέφτεται να εφαρμόσει τις
αλλαγές που συμφωνήθηκαν, ώστε να βελτιώσει την απόδοσή του
 Ορισμός  στόχων:  η  συνέντευξη  αξιολόγησης  γίνεται  ιδιαίτερα  αποτελεσματική  όχι
μόνο  όταν  συμπεριλαμβάνει  τον  καθορισμό  στόχων,  αλλά  και  όταν  ο  προϊστάμενος
παρακολουθεί  τη  διαδικασία  πραγματοποίησης  των  στόχων  και  παρέχει
επαναπληροφόρηση και βοήθεια, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, έτσι ώστε να επιτύχει ο
αξιολογούμενος το επιθυμητό επίπεδο απόδοσης
 Αποδεκτός  από  τον  υφιστάμενο:  για  να  γίνει  η  αξιολόγηση  δεκτή  από  τον
αξιολογούμενο πρέπει να προέρχεται από μία έγκυρη και αξιόπιστη πηγή. Η αξιοπιστία
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αυτή  ενισχύεται  όταν  ο  προϊστάμενος  φαίνεται  ότι  γνωρίζει  καλά  τη  δουλειά  του
αξιολογούμενου,  ότι  είχε  αρκετό  χρόνο  να  την  παρατηρήσει  και  επιπλέον,  ότι  έχει
επαρκώς προετοιμασθεί για τη συνέντευξη αξιολόγησης.

Σε  γενικές  γραμμές,  το  στυλ αξιολόγησης που υιοθετεί  ο προϊστάμενος πρέπει  να
συμβαδίζει με το στυλ διοίκησης που συνήθως τον χαρακτηρίζει, καθώς και με τις ανάγκες και
την προσωπικότητα του αξιολογούμενου.

Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 15 που ακολουθεί, όσο αυξάνεται η ετοιμότητα του
αξιολογούμενου, τόσο μειώνεται και ο βαθμός εμπλοκής του προϊσταμένου, ενώ ο χαρακτήρας
της αξιολόγησης, εξελίσσεται από το κυριαρχικό στο συμμετοχικό στυλ και στο τέλος στην
αυτοαξιολόγηση.

Διάγραμμα 15: Σχέση μεταξύ αξιολογητή και αξιολογούμενου.

4) Προβλήματα κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης

Αυτή καθ’ εαυτή η συνέντευξη αξιολόγησης, στην πράξη, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Είναι κάτι δυσάρεστο που κατά κανόνα απεύχονται και θα επιθυμούσαν να αποφύγουν τόσο
οι εργαζόμενοι όσο και οι ίδιοι οι προϊστάμενοι. Απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, διότι δημιουργεί
μια πίεση τόσο στους υφισταμένους όσο και στους αξιολογητές. Για τους εργαζομένους αυτό
είναι εύκολα κατανοητό, γιατί σε κανένα δεν αρέσει να αξιολογείται. Οι προϊστάμενοι από την
άλλη, αισθάνονται άβολα, όταν βρίσκονται απέναντι στους υφισταμένους τους στη θέση του
κριτή και πρέπει να τους εξηγήσουν γιατί τους βαθμολόγησαν τόσο ή πρέπει να απαιτήσουν
διαφορετική συμπεριφορά και περισσότερη προσπάθεια.
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Ακόμη, ο πραγματικός χρόνος για να συζητήσουν τόσα πολλά, όπως παράγοντες που
επηρέασαν την απόδοση του υφισταμένου (προσωπικοί και αντικειμενικοί) και σχέδια για το
τι και πως πρέπει να γίνει στο μέλλον, είναι σχετικά λίγος και δημιουργείται μια ψυχολογικά
πιεστική κατάσταση (δύο ρόλοι στην ίδια συνέντευξη, του αξιολογητή και του καθοδηγητή).

Άλλοι πάλι προϊστάμενοι ισχυρίζονται πως η δουλειά τους είναι η παραγωγή κι όχι η
εξέλιξη  των  υφισταμένων,  ή  ότι  η  συνέντευξη  αξιολόγησης  δεν  έχει  νόημα  γιατί  με  τον
εργαζόμενο έχουν καθημερινή επαφή και τόσο η αξιολόγηση όσο και η καθοδήγηση γίνεται σε
καθημερινή βάση, είτε πάλι ότι ο χρόνος τους είναι πολύτιμος και δεν έχουν τα περιθώρια για
τέτοιες πολυτέλειες, που κατά τη γνώμη τους δεν αποδίδουν.

Τα δύο συνηθέστερα προβλήματα κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης είναι η διαφωνία
και η αμυντικότητα. Ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος συνήθως διαφωνούν αναφορικά με
το αν βαθμολογήθηκε ο αξιολογούμενος σωστά και αντικειμενικά. Βέβαια, ακόμη και αν οι δύο
συμφωνήσουν  στο  επίπεδο  της  επίδοσης,  συχνά  διαφωνούν  όσον  αφορά  τις  αιτίες  που
προκάλεσαν αυτήν την επίδοση. Οι προϊστάμενοι συχνά τείνουν να αποδίδουν την ευθύνη για
τη μη ικανοποιητική απόδοση προσωπικά στους αξιολογούμενους, ενώ οι υπάλληλοι από την
πλευρά  τους  μεταβιβάζουν  την  ευθύνη  σε  άλλους  παράγοντες,  όπως  η  κακή  τύχη,  η
περιορισμένη χρηματοδότηση από την εταιρεία ή ακόμη και η προβληματική συνεργασία από
τους συναδέλφους.

Αποτέλεσμα της διαφωνίας μεταξύ των δύο φορέων είναι η τήρηση αμυντικής στάσης
και  από  τις  δύο  πλευρές.  Ο  αξιολογούμενος  δικαιολογείται  για  προηγούμενες  χαμηλές
αποδόσεις, ενώ ο αξιολογητής αποτυγχάνει να ακούσει τα επιχειρήματα του αξιολογούμενου. 

Για  να  ξεπεραστούν  τα  παραπάνω  προβλήματα,  προτείνεται  στη  συνέντευξη  να
υπάρχει ενεργητική ανάμειξη του αξιολογούμενου, αμοιβαία συνεργασία του αξιολογητή με τον
αξιολογούμενο, ενώ ο προϊστάμενος καλείται να αναλάβει περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο,
παρά ρόλο αυστηρού κριτή. 

5) Σφάλματα του αξιολογητή

Όταν  ένα  σύστημα  αξιολόγησης  απαιτεί  από  τα  άτομα  να  κάνουν  αντικειμενικές
κρίσεις  για  την  απόδοση  των  άλλων,  η  υποκειμενικότητα  και  αμεροληψία  του  κριτή
αποδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικά.  Οι μετρήσεις μπορεί να παρουσιάζουν σκόπιμη ή μη
προκατάληψη.  Λάθη  αξιολόγησης  μπορεί  να  προκύψουν  τόσο  κατά  τη  συμπλήρωση  του
εντύπου αξιολόγησης όσο και κατά τη συνέντευξη αξιολόγησης.

Τα κυριότερα σφάλματα του αξιολογητή, (Διάγραμμα 16),  είναι:
 Σφάλμα επιείκειας ή αυστηρότητας

Μερικοί αξιολογητές, ανάλογα με το σύστημα αξιών τους, βαθμολογούν υψηλότερα ή
χαμηλότερα όλους τους υφισταμένους τους, από ό,τι πραγματικά αυτοί αξίζουν. Αυτό μπορεί
να  συμβαίνει  γιατί  ο  αξιολογητής  είναι  εξ  ιδιοσυγκρασίας  αυστηρός  ή  επιεικής,  ή  γιατί
προσπαθεί μέσα από τη βαθμολογία του να αποδείξει κάτι (π.χ. να ευνοήσει ή να τιμωρήσει
κάποιον). Το σφάλμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη αξιοποίηση του εργαζόμενου ή σε
μείωση της αυτοπεποίθησής του, ενώ αξίζει, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή του απόδοση.

 Σφάλμα μέσης βαθμολογίας (κεντρικής τάσης)
Αναφέρεται  στη  λογική  της  τοποθέτησης  όλων  των  υπαλλήλων  στη  μέση  της

βαθμολογικής κλίμακας κατά την αξιολόγηση, με σκοπό την αποφυγή έκφρασης. Αυτό γίνεται
όταν ο αξιολογητής-προϊστάμενος δεν έχει αρκετές πληροφορίες, δεν είναι σίγουρος για το
πόσο να βαθμολογήσει τον υφιστάμενό του ή όταν θέλει να αποφύγει τις συνέπειες μιας πολύ
χαμηλής ή πολύ υψηλής βαθμολογίας (διαμάχες, εχθρότητες κ.λ.π.).

 Σφάλμα επηρεασμού από ένα κριτήριο (halo effect)
Αναφέρεται στον επηρεασμό του αξιολογητή από ένα μόνο κριτήριο που το θεωρεί

σημαντικό ή από μία γενικότερη εντύπωση, υποβαθμίζοντας τα υπόλοιπα με αποτέλεσμα την
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υψηλή  ή  χαμηλή  βαθμολόγηση  του  αξιολογούμενου.  Το  σφάλμα  αυτό  είναι  συχνό  όταν
βαθμολογείται  η  προσωπικότητα  του  αξιολογούμενου  και  έτσι  έχει  τη  δυνατότητα  ο
αξιολογητής να εκφράσει τα υποκειμενικά του αισθήματα (π.χ. συμπάθειας ή αντιπάθειας)
στην αξιολόγησή του, για τον υφιστάμενο.

 Σφάλμα επηρεασμού λόγω έμφασης σε μεμονωμένα γεγονότα
Στην περίπτωση αυτή οι αξιολογητές αφήνουν μεμονωμένα γεγονότα να επηρεάσουν

την  αξιολόγηση  όλης  της  περιόδου  είτε  θετικά  είτε  αρνητικά.  Για  παράδειγμα,  αν  ο
αξιολογούμενος χειρίζεται πολύ καλά ή πολύ άσχημα τη σχέση του με τον αξιολογητή, με
τρόπο που εντυπωσιάζει, το αποτέλεσμα είναι να τον βαθμολογεί ο αξιολογητής πιο θετικά ή
πιο αρνητικά απ’ ό,τι πραγματικά αξίζει.

 Σφάλμα επηρεασμού από τη χρονική στιγμή αξιολόγησης (timing error)
Αναφέρεται στο χρόνο που μεσολαβεί ανάμεσα στην απόδοση του αξιολογούμενου

και  στην  αξιολόγησή  του.  Όταν  η  περίοδος  αξιολόγησης  είναι  μακρά  και  όταν  δεν
καταγράφονται όλο το χρόνο συμπεριφορές και επιδόσεις είναι πολύ πιθανό ο αξιολογητής
να μην θυμάται, παρά μόνο τα πρόσφατα συμβάντα και με βάση αυτά να βαθμολογεί τον
υφιστάμενό του. Διαπράττεται έτσι σφάλμα γιατί οι τελευταίες-πρόσφατες συμπεριφορές και
επιδόσεις του αξιολογούμενου δεν είναι  συνήθως αντιπροσωπευτικές της όλης απόδοσής
του.

 Σφάλμα επηρεασμού από προσωπικές προκαταλήψεις
Στην περίπτωση αυτή ο αξιολογητής αφήνει τις προσωπικές του προκαταλήψεις να

επηρεάσουν την αξιολόγηση. Πρόκειται για ένα από τα πιο συχνά σφάλματα αξιολόγησης και
πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι οι προσωπικοί λόγοι επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την
κρίση των βαθμολογητών.

Τα  σφάλματα  αξιολόγησης  δεν  μπορούν  να  εξαλειφθούν,  αφού η  αξιολόγηση  της
απόδοσης γίνεται από ανθρώπινα όντα που υπόκεινται σε λάθη και αδυναμίες.  Μπορούν
όμως να μειωθούν είτε στον τύπο είτε στην ένταση, αν γίνουν ενέργειες για:

 Εκπαίδευση των αξιολογητών ως προς τους σκοπούς της αξιολόγησης, τις μεθόδους,
τα  κριτήρια  απόδοσης,  τη  συχνότητα  αξιολόγησης,  τα  σφάλματα-ποια  είναι  και  πως
πρέπει να αποφεύγονται.
 Τήρηση  αρχείου  αποδεικτικών  στοιχείων  απόδοσης.  Συνεχής  καταγραφή
συμπεριφορών και επιδόσεων.
 Καθορισμός και εφαρμογή σαφών και ποσοτικών κριτηρίων, όπου είναι δυνατόν και
προτύπων απόδοσης (που να σχετίζονται όσο γίνεται περισσότερο με την εργασία).
 Επιλογή και χρήση κατάλληλων μεθόδων (ανάλογα με το σκοπό της αξιολόγησης) και
κλιμάκων βαθμολογίας.
 Επιβράβευση των προϊσταμένων-αξιολογητών που κάνουν ακριβή, αντικειμενική και
δίκαιη αξιολόγηση. 
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Διάγραμμα 16: Λάθη αξιολόγησης.

6) Προετοιμασία αξιολογητή και αξιολογούμενου

Πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης αξιολόγησης, ο αξιολογητής καλείται:
 Να εξετάσει όλες τις πληροφορίες, έγγραφα και στοιχεία που αφορούν την απόδοση
του αξιολογούμενου
 Στην περίπτωση των ανώτατων, ανώτερων και μεσαίων στελεχών, να επανεξετάσει
τους  προσυμφωνημένους στόχους και  τα πρότυπα απόδοσης που έχουν τεθεί  και  να
ελέγξει,  εάν  τα  δεδομένα  στα  οποία  στηρίχτηκαν  πραγματικά  έλαβαν  χώρα  ή  εάν
συντελέστηκαν  απρόβλεπτα  γεγονότα  που  επιβάλλουν  να  γίνει  η  αξιολόγηση  των
αποτελεσμάτων  σε  διαφορετική  βάση.  Αυτό  θα  τον  βοηθήσει  να  υποστηρίξει
τεκμηριωμένα την αξιολόγησή του
 Να ξεκαθαρίσει τι πρέπει να συζητήσει και τι να αποφύγει, ιεραρχώντας τη βαρύτητα
των θεμάτων  και  σχεδιάζοντας  τη  δομή της  συνέντευξης,  έτσι  ώστε  να  κατευθύνει  τη
συζήτηση σε θέματα ουσίας
 Να εντοπίσει τα δυνατά και αδύνατα σημεία του αξιολογούμενου και να προετοιμάσει
συγκεκριμένες προτάσεις, για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
και για την αντιμετώπιση των αδυναμιών του.
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Από την πλευρά του ο αξιολογούμενος πρέπει:
 Να κάνει ανασκόπηση των στόχων ή - και των προτύπων απόδοσης που έχουν τεθεί,
προκειμένου να εντοπίσει τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της απόδοσής του, ώστε να
διερευνήσει  τα αίτια  που οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόδοση και  να καταλήξει  στα
συμπεράσματά του.
 Να καταλήξει σε συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις τόσο για τα επιμέρους
θέματα, όσο και για τη μελλοντική πορεία του τομέα ευθύνης του γενικότερα.

7) Στάδια-Διεξαγωγή της συνέντευξης 

Η  συνέντευξη  πρέπει  να  γίνεται  σε  χώρο  όπου  να  μην  υπάρχουν  θόρυβοι  ή
περισπασμοί.  Όσα  ισχύουν  για  τη  συνέντευξη  επιλογής,  όσον  αφορά  τη  διευθέτηση  του
χώρου,  το χρόνο αναμονής του υποψηφίου κ.λ.π.,  ισχύουν και  στην περίπτωση αυτή. Τα
κυριότερα στάδια της συνέντευξης αξιολόγησης είναι τα ακόλουθα:

Α)  Ανασκόπηση  αξιολόγησης  κρίσεων-παρατηρήσεων  που  αφορούν  τον
αξιολογούμενο

Ο αξιολογητής εξετάζει, μαζί με τον αξιολογούμενο, κάθε ένα σημείο της αξιολόγησής
του και του εξηγεί το σκεπτικό για κάθε παρατήρηση ή βαθμολογία.

Β) Συζήτηση-συμφωνία για ανάγκες βελτίωσης
Ο αξιολογητής καθοδηγεί τη συζήτηση και δίνει τις απαραίτητες διευκρινίσεις,  έτσι

ώστε να είναι ξεκάθαρο στον αξιολογούμενο τι αναμένεται από αυτόν.
Στο  σημείο  αυτό  κρίνουμε  σκόπιμο  να  αναφέρουμε  τι  πρέπει  να  περιλαμβάνει  η

συνέντευξη αξιολόγησης:
 Εισαγωγή
 Δημιουργία ευχάριστου κλίματος, απαλλαγμένου από οποιαδήποτε ενόχληση.
 Ανταλλαγή απόψεων αξιολογητή και αξιολογούμενου
 Συμφωνία γύρω από τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, καθώς και τα στάδια που

πρέπει να ακολουθηθούν, προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η βελτίωση.
 Έμφαση σε μεθόδους και τεχνικές, που μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση του

αξιολογούμενου.
 Συζήτηση  συγκεκριμένη,  σχετική  με  την  εργασία,  στηριγμένη  σε  γεγονότα  και

εποικοδομητική, σε φιλική, διαλογική και ειλικρινή ατμόσφαιρα, χωρίς διαπληκτισμούς. 
 Στρατηγική βελτίωσης

Συμφωνία επί της στρατηγικής βελτίωσης η οποία θα περιέχει σαφείς στόχους, θα
αποτελείται από ξεκάθαρα βήματα, θα περιέχει χρονοδιάγραμμα και θα είναι αποδεκτή από
τον αξιολογούμενο.

Γ) Τελική συμφωνία αξιολογούμενου
Προκειμένου  να  διευκολυνθεί  η  συμφωνία  του  αξιολογούμενου,  θα  πρέπει  να

συζητηθούν  όλα  τα  σημεία  τυχόν  διαφοράς  και  να  αναζητηθούν  κοινές  λύσεις.  Οι
παρατηρήσεις του αξιολογούμενου αποτυπώνονται στους προβλεπόμενους χώρους, ώστε να
ληφθούν υπόψη από τους αξιολογητές. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση διαφωνίας; 

Τα προβλεπόμενα στον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Εργασίας. Είναι απαραίτητο
πάντως  να  έχει  εξαντληθεί  στο  έπακρο  κάθε  δυνατότητα  συζήτησης  για  επίλυση  τυχόν
διαφωνιών εντός της ιεραρχίας μέχρι το επίπεδο του Διευθυντή Διεύθυνσης. 

Μετά την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, η στοχοθέτηση και η αξιολόγηση
θα πρέπει να γίνονται στην ίδια συνάντηση. Εάν όμως έχει επέλθει διαφωνία θα ήταν σκόπιμο
να αναβληθεί για μια μεταγενέστερη συνάντηση. 
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8) Συμπλήρωση των εντύπων αξιολόγησης της απόδοσης

Το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης προβλέπει ένα κοινό έντυπο αξιολόγησης για
όλους  τους  εργαζόμενους,  το  οποίο  συμπληρώνεται  από  τους  αξιολογητές  και  τους
αξιολογούμενους.  Συμπληρώνεται  πριν  (προεργασία  της  βαθμολογίας),  κατά  τη  διάρκεια
(οριστικοποίηση της βαθμολογίας εφόσον δεν υπάρχει διαφωνία), και μετά την ολοκλήρωση
της  συνέντευξης  (σχολιασμός).  Στο  έντυπο  αξιολόγησης  του  παραρτήματος  αναφέρονται
αναλυτικά σχετικές οδηγίες για το πώς συμπληρώνεται και από τι αποτελείται.

Η  κλίμακα  βαθμολογίας  των  αποτελεσμάτων  και  των  γενικών  κριτηρίων  είναι:
ανεπαρκής, μέτρια, καλή, πολύ καλή, εξαιρετική.

Στη συνέχεια αναφέρουμε τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός γενικής αξιολόγησης:
Ανεπαρκής  (από 80 έως 85 βαθμούς):  απόδοση κατώτερη από τα ελάχιστα ανεκτά όρια.
Υπάρχει  σημαντική  υστέρηση στην επίτευξη των στόχων ή -  και  ουσιαστική  δυσκολία  να
ανταποκριθεί ο κάτοχος στα γενικά κριτήρια απόδοσης. Είναι αναγκαίο να ληφθούν άμεσα
μέτρα (π.χ.  εκπαίδευση)  για  τη  βελτίωση της  απόδοσης  του  κατόχου.  Το  παρόν επίπεδο
απόδοσης αφορά,  λογικά,  σε  καινούργιους  στη  θέση ή  σε  άτομα που είτε  θα πρέπει  να
αναλάβουν  διαφορετικά  καθήκοντα  ή,  προκειμένου  περί  παρατεταμένης  ανεπαρκούς
απόδοσης, να παρθούν τα προβλεπόμενα μέτρα ή να επιβληθούν κυρώσεις.
Μέτρια (από  86  έως  95  βαθμούς):  απόδοση  που  αντιστοιχεί  στα  κατώτερα  όρια  των
απαιτήσεων της θέσης που αφορούν στα γενικά κριτήρια.  Οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί
ικανοποιητικά, και πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες βελτίωσης.
Καλή (από 96 έως 105 βαθμούς): απόδοση ανάλογη με τις απαιτήσεις της θέσης τόσο στα
γενικά κριτήρια,  όσο και αναφορικά με την επίτευξη των στόχων.  Γενικά ως ικανοποιητική
θεωρείται  η  φυσιολογικά  αναμενόμενη  απόδοση  υπό  ομαλές  συνθήκες  εργασίας.  Ο
εργαζόμενος προσφέρει ακριβώς αυτά που απαιτεί η θέση εργασίας. 
Πολύ καλή (από 106 έως 115 βαθμούς): σαφώς ανώτερη απόδοση από την αναμενόμενη σε
σχέση  με  τα  γενικά  κριτήρια.  Οι  στόχοι  έχουν  υπερκαλυφθεί  χωρίς  να  παρουσιαστούν
αδυναμίες ή παραλείψεις.
Εξαιρετική (από 116 έως 120 βαθμούς): διακεκριμένη απόδοση με σημαντική υπερκάλυψη
των στόχων και  εξαιρετική ανταπόκριση του κατόχου στα γενικά κριτήρια.  Εργαζόμενοι με
εξαίρετη απόδοση συνήθως είναι έτοιμοι για προαγωγή.

9) Προϋποθέσεις επιτυχίας του συστήματος αξιολόγησης

Προκειμένου οι αξιολογήσεις να είναι επωφελείς τόσο για τους εργαζόμενους όσο και
για την εταιρεία, θα πρέπει να ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 Η πλήρης ενημέρωση όλου του προσωπικού  για  τη  φιλοσοφία  και  τους  στόχους του

συστήματος, καθώς και για τα οφέλη που θα προκύψουν, τόσο για την εταιρεία, όσο και για
κάθε εργαζόμενο αυτής.
 Η κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση των στελεχών για να εμπεδώσουν τον τρόπο

λειτουργίας του συστήματος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες και τεχνογνωσία.
 Η σθεναρή και συνεχής υποστήριξη του συστήματος από τη Διοίκηση και από όλους τους

εργαζόμενους,  ανεξάρτητα  από  τη  θέση  που  κατέχουν  στην  ιεραρχία,  καθώς  και  η
παρακολούθηση της εφαρμογής του από όλες τις Διευθύνσεις.
 Η ουσιαστική  σύνδεση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης με  την επιβράβευση των

εργαζομένων καθώς και με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.
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Κεφάλαιο Τέταρτο

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΩΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνιστώνται
κατά  νομούς  ή  νομαρχιακά  διαμερίσματα  και  χωριστά  για  κάθε  βαθμίδα  εκπαίδευσης
περιφερειακά  Υπηρεσιακά  και  Πειθαρχικά  συμβούλια  και  στην  κεντρική  υπηρεσία  του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ένα ή περισσότερα κεντρικά υπηρεσιακά
και πειθαρχικά συμβούλια για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης33  

Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των Διοικητικών Υπαλλήλων ιδρύονται είτε
αυτόνομα  υπηρεσιακά  και  Πειθαρχικά  συμβούλια  στην  κεντρική  υπηρεσία,  είτε  μικτά
Περιφερειακά Συμβούλια  (μαζί με το εκπαιδευτικό προσωπικό) με τη διαφορά πώς το μεν
εκπαιδευτικό Προσωπικό εκπροσωπείται από αιρετούς εκπροσώπους Εκπαιδευτικούς, το δε
Διοικητικό από αιρετούς Διοικητικούς εκπροσώπους.

Μπορεί  επίσης  να  ανατεθούν  στα  κεντρικά  και  περιφερειακά  συμβούλια34

αρμοδιότητες για θέματα ιδιωτικής εκπαίδευσης, φροντιστηρίων και εργαστηρίων ελευθέρων
σπουδών  και  του  προσωπικού  τους.  Στην  περίπτωση  αυτή  στα  συμβούλια  μετέχουν
εκπρόσωποι των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών ή των Ιδιοκτητών κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρ. 6 Ν. 1674/86 (ΦΕΚ 203) τα παραπάνω Συμβούλια
βρίσκονται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.

1) Υπηρεσιακά Συμβούλια και Συμβούλια Επιλογής

Ασχολούνται  με  θέματα  που  σχετίζονται  με  την  υπηρεσιακή  κατάσταση  των
Εκπαιδευτικών σ’ όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, όπως υπηρεσιακές μεταβολές, αποσπάσεις,
προαγωγές,  επιλογή  Διευθυντών  και  Υποδιευθυντών  γνωμοδοτούν  για  τις  μετακινήσεις  ή
τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών αντιμετώπιση πειθαρχικών προβλημάτων κ.λ.π.

α. Δομή και Λειτουργία τους (Νομικό πλαίσιο, Στελέχωση):

Τα Συμβούλια συγκροτούνται τα μεν περιφερειακά με απόφαση του οικείου Νομάρχη,
τα  δε  κεντρικά  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων,  που
εκδίδεται κάθε δύο χρόνια. Με τις ίδιες αποφάσεις ορίζονται και τα αναπληρωματικά μέλη των
Συμβουλίων. Το Ανώτερο περιφερειακό υπηρεσιακό συμβούλιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)35,  αποτελείται  από τον Περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης (Πρόεδρο),  τον
Προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης της οικείας βαθμίδας
της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης (Αντιπρόεδρο). Τον Πρόεδρο αναπληρώνει ένας
33  Ν. 1566/85, άρθρο 21  (ΦΕΚ  167 Α’) για τα Συμβούλια Εκπαίδευσης , ο οποίος συμπληρώνεται με προεδρικά 
Διατάγματα.
34 Ανώτερο  Περιφερειακό  Συμβούλιο  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),   Κεντρικό  Υπηρεσιακό
Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε) και Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε).
35 Ν. 2986/2002, άρθρ. 7 (Φ. 24Α’/13.2.02)
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Διευθυντής  εκπαίδευσης  της  αντίστοιχης  βαθμίδας  των  νομών  ή  νομαρχιών  και  τον
Αντιπρόεδρο  ένας  Σχολικός  Σύμβουλος  της  οικείας  βαθμίδας.  Μέλη  του  καθενός  από  τα
Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  είναι  α)  δύο  μέλη  Δ.Ε.Π.  των  Πανεπιστημίων,  που  προτείνονται  με  τους
αναπληρωτές  τους  από  το  Πρυτανικό  Συμβούλιο  του  οικείου  Πανεπιστημίου,  στο  οποίο
απευθύνεται εγγράφως ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) δύο Σύμβουλοι ή
μόνιμοι Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τους αναπληρωτές τους γ) δύο αιρετοί
εκπρόσωποι  των  εκπαιδευτικών  της  αντίστοιχης  βαθμίδας,  που  ανήκουν  οργανικά  στα
σχολεία της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, αναπληρούμενοι από δύο
αναπληρωματικούς εκπροσώπους και δ) ένα Σχολικό Σύμβουλο της οικείας βαθμίδας για τα
Συμβούλια  Επιλογής  Σχολικών  Συμβούλων  ή  ένα  Διευθυντή  Εκπαίδευσης  της  οικείας
βαθμίδας για τα Συμβούλια επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους.

Το  Κεντρικό  υπηρεσιακό  συμβούλιο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε)
αποτελείται  από  τρεις  προϊσταμένους  διευθύνσεων  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  που
αναπληρώνονται από άλλους τρεις,  δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους του κλάδου των
εκπαιδευτικών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  με  ισάριθμους  αναπληρωματικούς.  Από  τους
τρεις προϊσταμένους ορίζονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. Η συγκρότησή
του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ενώ με την ίδια
απόφαση ορίζεται γραμματέας του συμβουλίου με τον αναπληρωτή του από τους διοικητικούς
υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου ή από εκπαιδευτικούς αποσπασμένους
στην υπηρεσία αυτή.

Το  Περιφερειακό  υπηρεσιακό  συμβούλιο  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  (Π.Υ.Σ.Δ.Ε)
αποτελείται:  α)  από  τον  προϊστάμενο  της  διεύθυνσης  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,
αναπληρούμενο στα καθήκοντά του ως μέλος του Συμβουλίου από τον νόμιμο αναπληρωτή
του,36  β) Δύο προϊσταμένους γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αναπληρώνονται
από άλλους  προϊσταμένους γραφείων.37 γ)  τους  δύο  τακτικούς εκπροσώπους του  κλάδου
εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους.

Στο  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  προεδρεύει  ο  προϊστάμενος  της  διεύθυνσης  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.  Καθήκοντα αντιπροέδρου ασκεί  ένας εκ των προϊσταμένων γραφείων ή των
αναπληρωτών τους, και προεδρεύει σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του προέδρου.

Η συγκρότηση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων γίνεται με απόφαση του
οικείου Νομάρχη, ύστερα από πρόταση της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας.

β. Αρμοδιότητες:

Το  Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  είναι  αρμόδιο  για  τα  θέματα  υπηρεσιακής  κατάστασης  και
πειθαρχικού  δικαίου  των  προϊσταμένων  των  Γραφείων  δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης,
Φυσικής Αγωγής και Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Οι  αρμοδιότητες  του  Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.38 και  του  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  είναι  μικτές  υπηρεσιακές  και
πειθαρχικές για το εκπαιδευτικό προσωπικό και τα στελέχη της εκπαίδευσης39.
 

36  Σε  περίπτωση  που  στο  νομό  λειτουργεί  ένα  μόνο  γραφείο  εκπαίδευσης  και  έχει  την  έδρα  του  στην
πρωτεύουσα  του  νομού,  τον  προϊστάμενο  της  διεύθυνσης  αναπληρώνει  στα  καθήκοντά  του  ως  μέλος  του
συμβουλίου, διευθυντής σχολικής μονάδας που λειτουργεί στην πρωτεύουσα του νομού.
37  Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι προϊστάμενοι γραφείων, ορίζονται ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη
για τη  συμπλήρωση της σύνθεσης του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. διευθυντές σχολικών μονάδων, ύστερα από πρόταση της
Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας του αρθρ. 49 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167Α’).

38  Π.Δ  399/95  (φ. 223 Α’ /31.10.95) άρθρο 4.
39  Βλ. Παράρτημα
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2) Πειθαρχικά Συμβούλια

Τα  Συμβούλια  αυτά  εκδικάζουν  πειθαρχικές  υποθέσεις  των  στελεχών  της
Εκπαίδευσης και των Εκπαιδευτικών που προκύπτουν κατά την τέλεση ή την μη τέλεση των
καθηκόντων τους και εκδικάζουν εφέσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων
υφισταμένης αρχής.

α. Δομή και Λειτουργία τους:

Τα Πειθαρχικά συμβούλια απαρτίζονται από τα μέλη των Υπηρεσιακών συμβουλίων,
έχουν  δηλαδή  κοινή  δομή  διαφέρουν  όμως  ως  προς  το  είδος  των  θεμάτων  με  τα  οποία
ασχολούνται.  Τα  Συμβούλια  λειτουργούν  ως  πειθαρχικά  προκειμένου  να  εκδικάσουν
πειθαρχικές υποθέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των στελεχών της εκπαίδευσης ή
εφέσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών κατά των πειθαρχικών αποφάσεων.

β. Αρμοδιότητες:

Οι αρμοδιότητες των πειθαρχικών συμβουλίων προσδιορίζονται στα άρθρα 4 και 6
του Προεδρικού Διατάγματος 399/95 .

3) Γνωμοδοτικά Συμβούλια40

Στην  κεντρική  υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων
συνιστώνται  μικτά  όργανα  συμμετοχής  εκπροσώπων  άλλων  υπουργείων,  εκπαιδευτικών,
επιστημονικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, καθώς και ειδικών επιστημόνων41.
Τα  όργανα  αυτά  είναι  το  Συμβούλιο  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης  (Σ.Π.Ε),  το  Συμβούλιο
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε) και το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α).

Τα συμβούλια αυτά υπάγονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν στη δομή, το περιεχόμενο και τη λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και της Ειδικής Αγωγής42.

α. Δομή και Λειτουργία τους:

Το γνωμοδοτικό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε) έχει έδρα την
κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Περισσότερα για τη
δομή και λειτουργία τους βλέπε στο παράρτημα.

β. Αρμοδιότητες:

Αναλυτικά  οι  Αρμοδιότητες  του  Γνωμοδοτικού  Συμβουλίου  της  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης (Σ.Δ.Ε.) αναφέρονται στο παράρτημα.

40  Π.Δ 240/1988  (ΦΕΚ 104 Α’)
41  Ν. 1566/85, άρθρο 22 (ΦΕΚ  167  Α’), Γνωμοδοτικά Συμβούλια.
42  Για την υποβοήθηση του έργου του Σ.Ε.Α. συνιστώνται τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών, οι οποίοι
προσλαμβάνονται για αόριστο χρόνο και πρέπει να έχουν μεταπτυχιακές σπουδές ή ειδική εμπειρία σε θέματα
ειδικής εκπαίδευσης.
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4) Το Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.)

Το γνωμοδοτικό Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.) έχει έδρα την κεντρική υπηρεσία
του Υπουργείου εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και αποτελείται:
α) Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο.
β) Τρεις ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων.
δ) Έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή και αναγνωρίζεται
από τον κανονισμό της.
ε) Εκπροσώπους άλλων Υπουργείων και Οργανισμών.
στ) Σύμβουλο ειδικής αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκπροσώπους ειδικών κέντρων
και  επιστημονικών  ενώσεων,  εκπροσώπους  κοινωνικών  φορέων,  εκπροσώπους  των
Δασκάλων και Καθηγητών  κ.λ.π.43

5) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας και ο ρόλος του στην Αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών

Ο  Διευθυντής  της  Σχολικής  Μονάδας,  συντάσσει  εκθέσεις  αξιολόγησης  κατά  τη
διάρκεια της δοκιμαστικής θητείας του εκπαιδευτικού. Συγκεκριμένα αξιολογεί την υπηρεσιακή
συνέπεια την υπευθυνότητα και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό, καθώς
και τη συνεργασία και επικοινωνία αυτού με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1)  Οι Σχολικοί Σύμβουλοι

α. Οργάνωση Γραφείου Σχολικών Συμβούλων

Για την καλύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου,
το ΥΠΕΠΘ  δίνει συγκεκριμένες οδηγίες44περισσότερο τεχνικού περιεχομένου, όπως για τη
στέγαση και  τον  εξοπλισμό των Γραφείων,  τον τύπο της σφραγίδας  ή  την  οργάνωση της
Γραμματείας. 

β. Κριτήρια επιλογής των Σχολικών Συμβούλων (Προσόντα)45

Τα Βασικά κριτήρια για την επιλογή των Σχολικών Συμβούλων, διακρίνονται σε τρεις
κατηγορίες.

Α) Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση, που περιλαμβάνει:
1).  Τις  Σπουδές  με  την  εξής  αξιολογική  σειρά:  Διδακτορικό  δίπλωμα  στον  τομέα  των
επιστημών της αγωγής ή της ειδικότητας του υποψηφίου Συμβούλου, Μεταπτυχιακό δίπλωμα
MASTER ή  αντίστοιχο  στον  τομέα  των  επιστημών  της  αγωγής  ή  της  ειδικότητας  του
υποψηφίου,  Πτυχίο  μετεκπαίδευσης  διετούς  διάρκειας  στα  ως  άνω  αντικείμενα,  Πτυχίο
ετήσιας  επιμόρφωσης,  Δεύτερο  πανεπιστημιακό  πτυχίο,  Διαπιστωμένη  γνώση  ξένης
γλώσσας.
2)  Συγγραφικό έργο ερευνητικού, επιστημονικού ή λογοτεχνικού περιεχομένου.

43  Π.Δ. 240/1988 (ΦΕΚ 104 Α’) Κεφάλαιο Γ’  άρθρα 8, 9, 10 και 11 Συμβούλιο Ειδικής Αγωγής (Σ.Ε.Α.).
44  ΥΠΕΠΘ – Δ2/5287/14.3.86
45  Ν. 1966/91 (ΦΕΚ 147Α’ /91)
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Β) Υπηρεσιακή κατάρτιση και διδακτική εμπειρία που περιλαμβάνει:
1) Την πέραν των απαιτουμένων ετών για την υποβολή αίτησης υποψηφιότητας.
2) Την διδακτική εμπειρία σε σχολές εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
3). Την άσκηση καθοδηγητικού ή διευθυντικού έργου.

Γ) Γενική συγκρότηση του υποψηφίου, που διαπιστώνεται από το αρμόδιο για την
επιλογή Σχολικών συμβούλων υπηρεσιακό συμβούλιο με βάση:
1)  Αναλυτικό  βιογραφικό  σημείωμα του υποψηφίου,  που συνοδεύεται  από τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
2)  Προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου με τα μέλη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου
επί επιστημονικών, παιδαγωγικών ή σχετικών με την οργάνωση της εκπαίδευσης και το έργο
του σχολικού συμβούλου θεμάτων.

γ. Επιλογή των Σχολικών Συμβούλων

Ι. Όργανα Επιλογής:

Η Επιλογή των Σχολικών συμβούλων γίνεται από το Συμβούλιο επιλογής Σχολικών
συμβούλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο αποτελούν:
α).  Ο  πρόεδρος  ή  ένας  αντιπρόεδρος  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  ή  καθηγητής
Παιδαγωγικού Τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και θρησκευμάτων.
β). Ένας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Παιδαγωγικού Τομέα Α.Ε.Ι., που ορίζεται με
τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του Τομέα.
γ). Δύο σύμβουλοι ή μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζονται με τους
αναπληρωτές τους από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού.
δ). Οι δύο αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
τους αναπληρωτές τους.
ε). Ένας εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α’ , που ορίζεται με τον
αναπληρωτή του, ύστερα από πρόταση του οικείου δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου
των εκπαιδευτικών.

ΙΙ. Διαδικασία Επιλογής:

Μετά την προκήρυξη για την πλήρωση των κενών θέσεων σχολικών συμβούλων, οι
υποψήφιοι  καλούνται  να  καταθέσουν  τα  δικαιολογητικά  τους,  εφόσον  πληρούν  τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται σ’ αυτήν.

Οι  ενδιαφερόμενοι  θα  πρέπει  μέσα  σε  συγκεκριμένη  προθεσμία  να  υποβάλουν
σχετική αίτηση στην οποία να επισυνάπτονται, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα  στο οποίο
να  αναφέρεται  η  εκπαιδευτική  και  επιστημονική  δραστηριότητα  των  υποψηφίων,  δήλωση
προτίμησης  για  μία  ή  περισσότερες  κατά  σειρά  κενές  θέσεις,  πίνακα  δημοσιευμένων
εργασιών  ερευνητικού,  επιστημονικού  ή  λογοτεχνικού  περιεχομένου,  αντίγραφα  όλων  των
τίτλων  σπουδών  καθώς  και  βεβαιώσεις  ή  υπηρεσιακά  έγγραφα  για  την  τεκμηρίωση  της
διάρκειας  προσφοράς  διδακτορικού  έργου  σε  σχολές  εκπαίδευσης,  μετεκπαίδευσης  ή
επιμόρφωσης ή άσκησης καθηγητικού ή διευθυντικού έργου.

Οι  αιτήσεις  υποβάλλονται  στις  Διευθύνσεις  και  τα  Γραφεία  Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, απ’ όπου τελικά αποστέλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΕΠΘ , και
αξιολογούνται  από  το  συμβούλιο  επιλογής  σχολικών  συμβούλων,  με  βάση  τα  ισχύοντα
αξιολογικά  κριτήρια  (Μόρια).  Οι  υποψήφιοι  που  δεν  προσέρχονται  στην  προφορική
συνέντευξη, αποκλείονται από την τελική επιλογή.
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Αν το συμβούλιο ομόφωνα κρίνει ότι ο υποψήφιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην
άσκηση του έργου του σχολικού συμβούλου, ανεξάρτητα από τις αξιολογικές μονάδες που
συγκεντρώνει στην Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση ή στην Υπηρεσιακή κατάρτιση
και Διδακτική εμπειρία, δεν επιλέγεται.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ υποψηφίων, προηγείται στον πίνακα ο υποψήφιος
που  συγκεντρώνει  περισσότερες  αξιολογικές  μονάδες  στο  άθροισμα  των  κατηγοριών
Επιστημονική – Παιδαγωγική συγκρότηση και Υπηρεσιακή κατάρτιση – Διδακτική εμπειρία.

Σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται κατά σειρά ο κάτοχος: α) διδακτορικού
διπλώματος, β)διπλώματος Master γ) πτυχίου μετεκπαίδευσης διετούς διάρκειας, δ) δεύτερου
πανεπιστημιακού πτυχίου, ε) ο αρχαιότερος στην υπηρεσία.

ΙΙΙ. Οι Θέσεις και οι Κλάδοι των Σχολικών Συμβούλων 

Οι θέσεις και οι κλάδοι46 των σχολικών συμβούλων έχουν προσδιοριστεί με νόμο και
η θητεία των Σχολικών Συμβούλων είναι τετραετής.

Για  το  συντονισμό  του  έργου  των  σχολικών  συμβούλων,  κατά  εκπαιδευτικές
περιφέρειες, ορίζεται ως συντονιστής τους ο σχολικός σύμβουλος που συγκέντρωσε κατά την
επιλογή τις περισσότερες συνολικά αξιολογικές μονάδες, στον οποίο και για όσο χρόνο ασκεί
τα  καθήκοντα  αυτά,  καταβάλλονται  οι  πάσης  φύσεως  αποδοχές  μόνιμου  παρέδρου  του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

δ. Καθήκοντα, Αρμοδιότητες και Θητεία των Σχολικών Συμβούλων

Οι κενές θέσεις των σχολικών συμβούλων πληρώνονται από τον πίνακα επιλογής που
καταρτίζεται  από  το  αρμόδιο  συμβούλιο  επιλογής  με  τετραετή  θητεία47.Οι  θέσεις  του
συντονιστή συμβούλων εκπαίδευσης πληρούνται με διετή θητεία, που μπορεί να παρατείνεται
μέχρι τη λήξη του διανυόμενου σχολικού έτους. Η θητεία τους αρχίζει με την τοποθέτησή τους
σε κενές ή κενούμενες θέσεις.

Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των σχολικών συμβούλων48 είναι:
1. Συνεργάζονται με τους διευθυντές, το διδακτικό προσωπικό και τους μαθητές κάθε

σχολείου της περιοχής τους.
2. Βοηθούν τους εκπαιδευτικούς της περιοχής τους να συνειδητοποιήσουν το βαθύτερο

νόημα της αποστολής τους και τους  ενθαρρύνουν να αναπτύσσουν ατομικά και συλλογικά,
πρωτοβουλίες  και  δραστηριότητες  για  την  αντιμετώπιση  επιμέρους  προβλημάτων  του
σχολικού έργου.

3. Οργανώνουν στις αρχές του σχολικού έτους και πριν από την έναρξη των μαθημάτων
συσκέψεις εκπαιδευτικών της περιοχής τους, στις οποίες προγραμματίζεται η εφαρμογή του
εκπαιδευτικού προγράμματος με  στόχο  να  ολοκληρωθεί  η  διδασκαλία  της προβλεπόμενης
ύλης όλων των μαθημάτων στη διάρκεια του διδακτικού έτους και  μέσα στα πλαίσια  των
παιδαγωγικών αρχών. 

4. Επισκέπτονται  σε  συχνά  χρονικά  διαστήματα  τα  σχολεία  της  δικαιοδοσίας  τους,
δημόσια  ή  ιδιωτικά  και  ενημερώνονται  από  τους  διευθυντές  και  τους  διδάσκοντες  για  το
επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο

5. Παρακολουθούν τη λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών των εργαστηρίων ως και τη
χρήση των εποπτικών μέσων

46  Ν. 1304/1982 <για την επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη γενική και Τεχνική
εκπαίδευση, Π.Δ 418/1983 όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 184/92 (ΦΕΚ  82Α).
47  Ν. 2188/94, άρθρ. 3 παρ. 7 (ΦΕΚ 18 Α’ )
48  Άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 1304/1982.
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6. Παρακολουθούν  διδασκαλίες  των  εκπαιδευτικών  και  συζητούν  μαζί  τους  τρόπους
οργάνωσης και βελτίωσης της διδασκαλίας

7. Ενημερώνουν  τους  εκπαιδευτικούς  στα  σύγχρονα  επιστημονικά,  παιδαγωγικά  και
διδακτικά θέματα και φροντίζουν γενικότερα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

8. Προωθούν  και  ενισχύουν  ερευνητικές  προσπάθειες  των  εκπαιδευτικών  για  τη
δημιουργία παιδαγωγικής και επιστημονικής κίνησης στην περιοχή τους.

9. Μετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με όσα ορίζουν
οι σχετικές διατάξεις.

10. Συνεργάζονται  με  τους  προϊσταμένους  των  διευθύνσεων  και  των  γραφείων
εκπαίδευσης για κάθε θέμα  που αφορά στο εκπαιδευτικό έργο στα σχολεία της αρμοδιότητάς
τους. 

α)  Οργανώνουν  αν  το  κρίνουν  σκόπιμο,  συγκεντρώσεις  γονέων  και  κηδεμόνων
μαθητών,  για  την  ανταλλαγή  απόψεων  σχετικά  με  τα  προβλήματα  αγωγής,  μάθησης  και
συμπεριφοράς των μαθητών. 

β)  Συνεργάζονται  με  τους  συνδικαλιστικούς  φορείς  των εκπαιδευτικών,  την τοπική
αυτοδιοίκηση και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για κάθε θέμα που συντελεί στην
άνοδο του εκπαιδευτικού έργου. 

11. Ενισχύουν κάθε προσπάθεια για την ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων ανάμεσα στη
σχολική ζωή και το κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον

12. Στο τέλος του διδακτικού έτους: 
α)  Σε  συνεργασία  με  τους  εκπαιδευτικούς,  αξιολογούν  τα  αποτελέσματα  από  την

εφαρμογή όσων σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν στη διάρκεια του διδακτικού έτους και
σχεδιάζουν  την  εργασία  της  επόμενης  σχολικής  χρονιάς.  Κάνουν  παρατηρήσεις  στα
αναλυτικά προγράμματα και  στα διδακτικά βιβλία,  τις  οποίες  υποβάλλουν στο Υπουργείο
Παιδείας και στο ΚΕΜΕ.

β). Συντάσσουν και υποβάλλουν στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
συνοπτική έκθεση, όπου αξιολογούν το έργο που επιτελέστηκε στην περιοχή της αρμοδιότητάς
τους, επισημαίνουν προβλήματα και δυσκολίες στην άσκηση του εκπαιδευτικού έργου στα
σχολεία και προτείνουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπισή τους.

γ). Εξετάζουν την εμπειρία που απέκτησαν σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς
τους, σε κοινές συσκέψεις που συγκαλούνται κάθε χρόνο, περιφερειακά με πρωτοβουλία του
οικείου νομάρχη και πανελλαδικά με πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας.

ε. Ο Ρόλος του Σχολικού Συμβούλου

Ο Σχολικός Σύμβουλος θα ‘πρεπε πρώτα απ’ όλα να είναι Σύμβουλος. Ο Ρόλος του
στην Επιστημονική και  Παιδαγωγική  αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών ,  θα ‘πρεπε να είναι
Συμβουλευτική  Σταδιοδρομίας,  Επαγγελματική  Συμβουλευτική  και  Συμβουλευτική  για  την
προσωπική ανάπτυξη και ωρίμανση του ατόμου (εκπαιδευτικού). Όπως ο Σύμβουλος έτσι και
ο  Σχολικός  Σύμβουλος   πρέπει  να  λειτουργεί  με  βάση  κάποιο  συγκεκριμένο  θεωρητικό
πλαίσιο,  να  έχει  προσδιορίσει  τους  σκοπούς  της  αξιολόγησης  και  να  ακολουθήσει
συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Οι  Οδηγίες  των  συγγραφέων  της  θεωρίας  της  Κοινωνικής  μάθησης  (Mitchell και
Krumboltz, 1984) για τον έλεγχο των πεποιθήσεων και των γενικεύσεων ενός ατόμου, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και από τους αξιολογητές για την καλύτερη κατανόηση της στάσης του
αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, όπως:

1. Να εξετάζεται  σε  ποιες  εκ  των  προτέρων  παραδοχές  και  σε  ποιες  προηγούμενες
υποθέσεις στηρίζεται η εκφρασμένη πεποίθηση.

2. Να διερευνάται τυχόν ασυνέπεια ανάμεσα στα λόγια και τις πράξεις. (Το ίδιο πρέπει
να κάνει όμως και για τον εαυτό του).
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3. Να ελέγχονται μερικές απλοϊκές δηλώσεις ή απαντήσεις.
4. Να  αντιμετωπίζεται  κάθε  προσπάθεια  του  ατόμου  να  οικοδομήσει  μια  μη  λογική

συνέπεια.
5. Να εντοπίζονται τα εμπόδια που παρεμβάλλονται στο στόχο.
6. Πρέπει το άτομο να «προκαλείται» με την αμφισβήτηση της εγκυρότητας των βασικών

του πεποιθήσεων.

Υπάρχουν  δύο  βασικοί  λόγοι  για  τους  οποίους  το  άτομο  μπορεί  μα  προβάλλει
αντίσταση  σε  τυχόν  προσπάθεια  του  συμβούλου  να  μεταβληθούν  οι  ανακριβείς  ή  οι
δυσλειτουργικές πεποιθήσεις του.

Ο Πρώτος λόγος, είναι ότι για την ίδια πράξη η κοινωνία είναι δυνατόν να ενισχύσει
(να επιβραβεύσει) ή να τιμωρήσει, ανάλογα με το αν αυτό που προβάλλεται ως αιτία είναι
κοινωνικά αποδεκτό ή όχι.

Ο Δεύτερος λόγος, για τον οποίο είναι πιθανό το άτομα να αρνηθούν να εκθέσουν ή
να εξετάσουν σε βάθος τις πεποιθήσεις τους, έχει να κάνει με ένα αποκρυπτόμενο φόβο για
την αποτυχία.
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ΜΕΡΟΣ  ΤΡΙΤΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κεφάλαιο Πρώτο

Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

1) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η έννοια της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) αναπτύχθηκε από τον Deming στη
δεκαετία του ’50. Υιοθετήθηκε από τους Ιαπωνικούς οργανισµούς και αυτή τη στιγµή είναι
από τις βασικότερες διοικητικές τεχνικές στην Ιαπωνία, κατά μεγάλο ποσοστό υπεύθυνη για
τον  µετασχηµατισµό  της  ποιότητας  των  Ιαπωνικών  προϊόντων  και  για  τη  φήµη  τους.
Υπάρχουν δύο διακριτές διαστάσεις στη φιλοσοφία της (Wild, 1995):
• Διοίκηση ποιότητας (quality management) στο κύκλο ζωής του προϊόντος / υπηρεσίας
• Δέσµευση και εµπλοκή, στα προγράµµατα διασφάλισης και ελέγχου της ποιότητας, από
ολόκληρο τον οργανισµό

Η ΔΟΠ αποτελεί ένα ολοκληρωµένο διοικητικό σύστηµα µε στρατηγικές προοπτικές
και έχει ως μοναδικό του στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και τη συνεχή βελτίωση των
επιχειρησιακών  και  παραγωγικών  διαδικασιών  του  οργανισµού.  Για  την ικανοποίηση του
πελάτη η ΔΟΠ διαθέτει τεχνικές µε την εφαρµογή των οποίων αποσπούν τις ανάγκες που έχει
ο πελάτης, άλλες µε τις οποίες μεταφράζονται οι ανάγκες σε προδιαγραφές που πρέπει να
πληροί η διαδικασία παραγωγής και το προϊόν, έχει τεχνικές που ελέγχουν τη διαδικασία και
το προϊόν για να διασφαλίσουν ότι είναι μέσα στις προδιαγραφές και τέλος διαθέτει τεχνικές
για την έγκαιρη παράδοση του προϊόντος και την εξυπηρέτηση / υποστήριξη του πελάτη.

Στα πλαίσια του συστήµατος της ΔΟΠ εµπλέκονται  όλοι οι  εργαζόµενοι,  από τον
κατώτερο  ως τα  ανώτερα  διοικητικά στελέχη.  Η  βελτίωση  της  ποιότητας  των  διαδικασιών
απαιτεί εµπλοκή όλων, από την ανώτατη διοίκηση ως τον τελευταίο εργαζόµενο, διαφορετικά
αποτελεί µεµονωµένες προσπάθειες επίλυσης κάποιων προβληµάτων και θα αποτύχει. Για
την επίτευξη του στόχου του και την επίλυση προβληµάτων η ΔΟΠ έχει να επιδείξει ποσοτικές
μεθόδους και εργαλεία.

Αποτελέσµατα της εφαρµογής ενός συστήµατος ΔΟΠ είναι διαδικασίες χωρίς λάθη οι
οποίες  παραδίδουν  προϊόντα  και  υπηρεσίες  τα  οποία  ικανοποιούν  τις  απαιτήσεις  των
πελατών, παραδίδονται έγκαιρα, σε ανταγωνιστική τιµή (Hradesky).

Για  να  εκπληρωθεί  ο  στόχος  πρέπει  το  σύστηµα  να  υιοθετηθεί  από  όλες  τις
λειτουργίες  ενός  οργανισµού.  Από τις  πωλήσεις  και  το  μάρκετινγκ,  την παραγωγή και  τις
υπηρεσίες.  Τα συστατικά για την επιτυχία της εφαρµογής της ΔΟΠ είναι:  αποτελεσµατική
εκπαίδευση, αποτελεσµατική εφαρµογή και εµπλοκή της ανώτερης διοίκησης και δέσµευση
της για τη τήρηση των αρχών και των στόχων της ΔΟΠ   (Hradesky, σελ. 3).
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2) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Η διοίκηση της ποιότητας είναι η συνολική διοικητική λειτουργία η οποία προσδιορίζει
και εφαρµόζει την πολιτική της ποιότητας, από τις ενέργειες της επιθεώρησης στον έλεγχο
ποιότητας, τη διασφάλιση ποιότητας και στην διοίκηση ολικής ποιότητας.
Από το 1970 η διοίκηση της ποιότητας έχει εξελιχθεί πολύ γρήγορα. Στο διάγραμμα 17 ο Dale,
(1994) παρουσιάζει αυτή την εξέλιξη. Παρατηρούµε τέσσερα διακριτά στάδια στην εξέλιξη της
διοίκησης της ποιότητας.

Διάγραμμα 17: Εξελικτική πορεία Διοίκησης Ολικής ποιότητας (ΔΟΠ).

Η επιθεώρηση (Inspection) περιλαµβάνει ενέργειες όπως μέτρηση, εξέταση, δοκιµή,
gauging, ενός ή περισσοτέρων χαρακτηριστικών ενός (τελικού) προϊόντος ή υπηρεσίας και
σύγκριση  τους  µε  καθορισµένες  προδιαγραφές  για  τον  προσδιορισµό  της  ποιότητας του
τελικού προϊόντος (conformity) (BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986). Τα συστήµατα αυτά
ήταν της λογικής ότι οι ενέργειες λάµβαναν χώρα μετά την δηµιουργία των ελαττωµατικών,
χωρίς καθόλου ενέργειες πρόληψης και δεν ενέπλεκαν καθόλου προµηθευτές ή πελάτες. 

Ο έλεγχος ποιότητας είναι όλες οι λειτουργικές (operational) και τεχνικές ενέργειες που
χρησιµοποιούνται για εκπλήρωση των προδιαγραφών ποιότητας (BS.4778: Part 1, 1987; ISO
8402, 1986). Η εξέλιξη που επήλθε µε τον έλεγχο ποιότητας είναι στη χρήση ποιο εξελιγµένων
μεθόδων  και  εργαλείων.  Τα  συστήµατα  αυτά  περιλαµβάνουν  κάποια  υποτυπώδη
παρακολούθηση  των  δεδοµένων  των  διαδικασιών  και  οδηγούν  σε  λιγότερα  ενδεχόµενα
ύπαρξης ελαττωµατικών αποτελεσµάτων.

Ο έλεγχος ποιότητας χρησιµοποιεί µεν πιο εξελιγµένες τεχνικές από την επιθεώρηση
διενεργείται όµως στο προϊόν μετά την κατασκευή του και εντοπίζει τα ελαττώµατα σ’ αυτό. Το
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προϊόν προφανώς επιδιορθώνεται όµως αυτό περιέχει όχι µόνο την καταβολή του κόστους
κατασκευής αλλά και επιδιόρθωσης.

Η  επιθεώρηση  και  ο  έλεγχος  ποιότητας  ανήκουν  στα  συστήµατα  τα  οποία  είναι
βασισµένα  στη  ανίχνευση  (detection)  των  προβληµάτων.  Στα  συστήµατα  αυτά  όλες  οι
ενέργειες  πραγµατοποιούνται  μετά  την  εµφάνιση  κάποιου  γεγονότος.  Τα  συστήµατα
ανίχνευσης αναπτύσσονται σε περιβάλλοντα στα οποία δίνεται έµφαση στην επιδιόρθωση
των ελαττωµάτων και  όχι  στην πρόληψη της  εµφάνισής τους.  Δεν προωθούν το οµαδικό
πνεύµα, τη συνεργασία, και το καλό εργασιακό κλίµα. Το σύστηµα ανίχνευσης ελαττωµάτων
παρουσιάζεται στο διάγραμμα 18.

          

Διάγραμμα 18: Σύστημα που στηρίζεται στην ανίχνευση ελαττωμάτων.

Η διασφάλιση ποιότητας (ΔΠ) περιλαµβάνει όλες τις προγραµµατισµένες (planned)
και συστηµατικές (systematic) ενέργειες που είναι απαραίτητες για να παρέχουν την αναγκαία
εµπιστοσύνη  ότι  ένα  προϊόν  ή  υπηρεσία  θα  ικανοποιεί  συγκεκριµένες  προδιαγραφές
ποιότητας (BS.4778: Part 1, 1987; ISO 8402, 1986). 

Η  έννοια  της  ποιότητας  πλέον  έχει  μεταβεί  στο  στάδιο  της  πρόληψης  των
προβληµάτων στην πηγή, δηλαδή στη διαδικασία. Δεν φτάνει απλώς να βρίσκουµε κάποιο
ελαττωµατικό προϊόν ή υπηρεσία μετά την κατασκευή τους, διότι αυτό περιλαµβάνει όλες τις
ενέργειες  και  το  κόστος  της  διόρθωσης  του,  είναι  απαραίτητο  να  προλαµβάνουµε  τα
προβλήµατα πριν δηµιουργηθούν έτσι µόνο μπορεί να επιτευχθεί η συνεχή βελτίωση.

Τα συστήµατα διασφάλισης  ποιότητας  περιλαµβάνουν  την  χρήση  συγκεκριµένων
εργαλείων του ελέγχου ποιότητας, του στατιστικού ελέγχου διαδικασιών, για την πρόληψη και
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περιορισµό  των  πηγών  που  μπορεί  να  προκαλέσουν  απόκλιση  των  προϊόντων  από  τις
προκαθορισµένες προδιαγραφές.

Η ΔΠ είναι ένα σύστηµα που βασίζεται στην πρόληψη (Διάγραμμα 19) διότι δίνει
έµφαση στον σχεδιασµό του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι ενέργειες εστιάζονται στην πηγή
έτσι  τα  µη  συµµορφούµενα  προϊόντα  διορθώνονται  αµέσως  μόλις  παραχθούν  σε  όποιο
στάδιο γίνουν αντιληπτά. Η εναλλαγή από τη ανίχνευση στην πρόληψη απαιτεί όχι µόνο την
χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών αλλά την ανάπτυξη μιας νέας λειτουργικής φιλοσοφίας µε
την αλλαγή στο τρόπο διοίκησης και στον τρόπο σκέψης. Η εναλλαγή οδηγεί στο επόµενο
επίπεδο της ΔΟΠ.

Διάγραμμα 19: Σύστημα που στηρίζεται στην πρόληψη ελαττωμάτων.

Το τέταρτο και υψηλότερο επίπεδο στην εξέλιξη της διοίκησης της ποιότητας είναι η
ΔΟΠ.  Είναι  η  διοικητική  φιλοσοφία  µέσω της  οποίας  οι  ανάγκες  και  οι  προσδοκίες  των
πελατών και  της κοινωνίας και οι  προσδοκίες του οργανισµού ικανοποιούνται µε το ποιο
αποτελεσµατικό τρόπο και µε το λιγότερο κόστος μεγιστοποιώντας τις δυνατότητες όλων τω
εργαζοµένων  µε  ένα συνεχιζόµενο  τρόπο για  βελτίωση  (BS.4778:  Part  2,  1991).  Η  ΔΟΠ
απαιτεί τις αρχές της διοίκησης της ποιότητας να εφαρµόζονται σε όλα τα τµήµατα και σε όλα
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τα επίπεδα του οργανισµού. Η βελτίωση είναι η αρχή που τηρείται σε συνεχιζόµενη βάση µε
ολική εµπλοκή. Η ΔΟΠ συνοδεύεται  από εξελιγµένες (advanced) διοικητικές πρακτικές και
εργαλεία και µε αυξηµένη έµφαση στον άνθρωπο. Η ΔΟΠ εκτείνεται πέρα από τον οργανισµό
και  περιλαµβάνει  τις  σχέσεις  πελατών  -  προµηθευτών.  Επίσης  η  ΔΟΠ περιλαµβάνει  την
επίτευξη της ποιότητας µε τη μείωση του κόστους που το περιβάλει, αξιοποίηση καινοτοµιών
ή ολική συµµετοχή του προσωπικού και των λειτουργιών της επιχείρησης στην προσπάθεια.

Η ποιότητα προσδιορίζεται µόνο από τον πελάτη και όχι από τον υπεύθυνο μηχανικό
παραγωγής ή από το τµήµα μάρκετινγκ ή από κάποιον γενικό διευθυντή.  Βασίζεται  στην
πραγµατική εµπειρία του πελάτη για το προϊόν ή την υπηρεσία. Η ποιότητα μετρείται έναντι
των απαιτήσεων του πελάτη η οποία μπορεί να είναι υποκειµενική και πάντα αντιπροσωπεύει
ένα κινούµενο στόχο μέσα σε μια ανταγωνιστική αγορά (Feigenbaum, 1991).

Ο  πελάτης  έχει  κάποια  διαίσθηση  (perception)  για  το  επίπεδο  ποιότητας  του
προϊόντος, βάση των αναγκών του. Το επίπεδο αυτό είναι ο βαθµός µε τον οποίο το σύνολο
των ιδιοτήτων (attributes) που σχετίζονται µε το προϊόν ικανοποιεί τον χρήστη, αυτό από τον
Murdick  (1990)  ονοµάζεται  «αντιστοίχιση  προσδοκίας-  διαίσθησης».  Ο  σκοπός  των
περισσοτέρων μετρικών της ποιότητας είναι ο προσδιορισµός και ο υπολογισµός του βαθµού
ή του  επιπέδου µε  το  οποίο  το  προϊόν  ή  η  υπηρεσία  πλησιάζει  µία  σύνθεση  στοιχείων
(elements). Ο Feigenbaum (1991) αναφέρει ότι αυτά τα στοιχεία είναι τα χαρακτηριστικά του
προϊόντος ή της υπηρεσίας από τα τµήµατα του μάρκετινγκ, παραγωγής, συντήρησης, µέσω
των οποίων το προϊόν ή η υπηρεσία κατά τη χρήση τους θα συµφωνεί µε τις προσδοκίες του
πελάτη. Σύµφωνα µε τον Rommel (1996) η ποιότητα είναι μετρήσιµη, τα αποτελέσµατα της
μπορούν να μετρηθούν οπότε η ποιότητα μπορεί να παραχθεί.

Η λειτουργία της ποιότητας σε ένα οργανισµό είναι µία διαδικασία συγκέντρωσης
πληροφοριών,  από το πλήθος των δεδοµένων που είναι  διαθέσιµα από κάθε διαδικασία
παραγωγής και κάθε παροχή υπηρεσίας, η ποιότητα «παίρνει» (extracts) τα πιο σηµαντικά
και  από την  ανάλυση  των συνόλων  των δεδοµένων  μπορεί  να  υπολογιστεί  η  μελλοντική
συµπεριφορά της διαδικασίας  µε σκοπό την ακόµα μεγαλύτερη  ικανοποίηση του πελάτη
δηλαδή την καλύτερη ποιότητα (Lock, 1994).

Το προϊόν ή η υπηρεσία πλέον δεν είναι το αντικείµενο που χρησιµοποιείται από το
χρήστη, µε την έννοια της ποιότητας να περιβάλλει το προϊόν ή η υπηρεσία, είναι ένα πακέτο
από κάποιες διαστάσεις και έτσι πρέπει να αξιολογείται. Ο Garvin (1984) προσδιόρισε αυτές
τις διαστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στο πίνακα 4 που ακολουθεί.
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Πίνακας 4: Οι διαστάσεις της ποιότητας στα προϊόντα.

3) ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΟΠ

Η ΔΟΠ απαιτεί ότι η αρχές της διοίκησης ποιότητας πρέπει να εφαρµόζονται σε κάθε
τµήµα και επίπεδο του οργανισµού. Είναι στη ευθύνη του οργανισµού να υιοθετήσει την ιδέα
της βελτίωσης σε συνεχή βάση από τον καθένα που συµµετέχει μέσα σ’ αυτόν. Τα συστατικά
της ΔΟΠ μπορούν να παρουσιαστούν από δύο προοπτικές. Από τη µία υπάρχει ένα σύνολο
διοικητικών πρακτικών µέσω των οποίων η ΔΟΠ εισάγεται (introduced) και διατηρείται μέσα
στον οργανισµό. Από την άλλη υπάρχει ένα σύνολο συγκεκριµένων μεθοδολογιών, τεχνικών
και εργαλείων τα οποία θέτουν σε λειτουργία τις διοικητικές πρακτικές.

Στο Διάγραμμα 20, παρουσιάζονται συγκεντρωµένα οι διοικητικές πρακτικές της ΔΟΠ
καθώς και τα τεχνικά αλλά και διοικητικά εργαλεία για την επίτευξη των βασικών στόχων της
διοικητικής μεθοδολογίας της ΔΟΠ.
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Διάγραμμα 20: Τα συστατικά της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.

Για να είναι δυνατό να συµβούν τα παραπάνω οι ερευνητές της ΔΟΠ δηµιούργησαν
µία σειρά θεωριών και τεχνικών εργαλείων στα οποία περιλαµβάνονται οι έννοιες (Rao et al,
1996):
• Εστίαση στον πελάτη (customer focus): Ο πελάτης είναι η κεντρική έννοια στην διοικητική
θεωρία της ΔΟΠ, είναι αυτός που θα αξιολογήσει την αξία των εργασιών του οργανισµού.
Όλες οι προσπάθειες των οργανισµών γίνονται για την άντληση των αναγκών του και την
ικανοποίηση των αναγκών αυτών. Η ΔΟΠ κατηγοριοποιεί τον πελάτη σε εσωτερικό (internal)
και  εξωτερικό  (external),  εκτενής  ανάλυση στην  έννοια  του  πελάτη  θα γίνει  σε  παρακάτω
ενότητα του κεφαλαίου.
• Ικανοποίηση  του  πελάτη  (customer  satisfaction): Στο  παραδοσιακό  περιβάλλον  ο
εργαζόµενος διεξάγει την εργασία µε σκοπό να πετύχει τις προδιαγραφές. Στο περιβάλλον
ΔΟΠ ο εργαζόµενος εργάζεται για να ικανοποιήσει τον πελάτη. Αντιµετωπίζει τον εργαζόµενο
στο επόµενο στάδιο της παραγωγικής αλυσίδας ως πελάτη του και του “παραδίδει” το προϊόν
ή την υπηρεσία όντας σίγουρος ότι καλύπτει τις ανάγκες του.
• Ολική συµµετοχή (Total participation): Ο εργαζόµενος πλέον δεν περιµένει να του πουν τι
ακριβώς να κάνει και πως να το κάνει, είναι ο ίδιος αξιολογηµένος και εξειδικευµένος να κάνει
την εργασία που του ανατίθεται. Μπορεί επίσης να προτείνει βελτιωµένους τρόπους για την
διεξαγωγή της.
• Συνεχής βελτίωση (continuous improvement): Η έννοια αυτή περιλαµβάνει τη χρήση των
τεχνικών εργαλείων της ΔΟΠ για να φτάσει η επιχείρηση το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας, να
διατηρήσει  αυτό το επίπεδο αλλά και  να βελτιώνεται  συνεχώς φτάνοντας σε  πολύ υψηλά
επίπεδα ποιότητας μέχρι την τελειότητα όπως αυτή που περιγράφει ο Crosby στο βιβλίο του
“Zero Defects”.
• Ευρύ φάσµα εφαρµοσιµότητας (wide range of applicability): Η θεωρίες και τα εργαλεία
της ΔΟΠ μπορούν να εφαρµοστούν σε ατοµικό επίπεδο και σε παντός είδους και μεγέθους
επιχειρήσεις  (κατασκευές,  τράπεζες,  νοσοκοµεία,  εκπαίδευση,  κυβερνητικές  διαδικασίες)
καθώς και σε ένα ευρύ φάσµα διαδικασιών.
• Παραγωγικότητα:  σηµαίνει  ότι  το προϊόν ή η υπηρεσία θα παραδοθούν εγκαίρως και  η
εργασιακοί πόροι θα χρησιµοποιηθούν (utilized) πλήρως.
• Καινοτοµία (Innovation): είναι πολύ σηµαντική η προώθηση νέων ιδεών στην αγορά. Στα
πλαίσια  της  ΔΟΠ  καινοτοµία  σηµαίνει  ότι  ο  οργανισµός  εναλλάσσει  τα  προϊόντα  του
ανάλογα µε τις ανάγκες των πελατών και τις εξελίξεις.
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• Επίλυση προβληµάτων (problem solving): Με  την παραδοσιακή  προσέγγιση  µόνο η
διοίκηση του οργανισµού έχει την δικαιοδοσία να λύνει προβλήµατα, να αποδίδει ευθύνες.
Στα πλαίσια  της  ΔΟΠ η επίλυση  των προβληµάτων  είναι  υπόθεση του  καθενός.  Όταν  ο
εργαζόµενος προσδιορίσει ένα πρόβληµα είναι εξουσιοδοτηµένος και ικανός να συλλέξει τα
δεδοµένα, να τα αναλύσει και να επιλύσει το πρόβληµα.

Στο  περιβάλλον  της  ΔΟΠ  ο  κύκλος  ανάπτυξης  ενός  προϊόντος  αποτελείται  από
τέσσερις φάσεις:
Στη φάση Ι το σηµαντικό είναι η άντληση των απαιτήσεων του πελάτη. Η λειτουργία αυτή
υλοποιείται  µε  µία  μεθοδολογία  που  λέγεται  Λειτουργική  Ανάπτυξη  Ποιότητας  (Quality
Function Deployment-QFD). Είναι µία συγκεκριµένη μεθοδολογία µε την οποία ο οργανισµός
έρχεται  σε  επαφή  µε  τους  πελάτες  και  καταγράφει  τις  απαιτήσεις  που έχει  αυτός  για  το
προϊόν.  Οι  απαιτήσεις  μεταφράζονται  σε  όρους  προδιαγραφών  του  προϊόντος,  οι
προδιαγραφές ενσωµατώνονται στο προϊόν από τη φάση του σχεδιασµού του έτσι ώστε το
προϊόν να σχεδιαστεί για να εκπληρεί τις προδιαγραφές που έχουν προ-καθοριστεί.
Στη φάση ΙΙ ο σχεδιασµός πειραµάτων του Taguchi  χρησιµοποιείται  για να σχεδιαστούν
προϊόντα και διαδικασίες µε σκοπό να μειωθεί το κενό μεταξύ των απαιτήσεων του πελάτη και
της  ικανότητας  παραγωγής  (manufacturability)  του  προϊόντος.  Στο  στάδιο  της  πλήρους
μηχανικής  ανάπτυξης  διενεργείται  βελτιστοποίηση  της  διαδικασίας  και  των  υλικών
κατασκευής. Το στάδιο αυτό είναι σηµαντικό διότι σε συνδυασµό µε το στάδιο της πιλοτικής
λειτουργίας  (initial  operation)  βγαίνουν  σηµαντικά  συµπεράσµατα  για  αλλαγές  ή  όχι  στο
σχεδιασµό  του  προϊόντος.  Η  φάση  ΙΙ  δίνει  µία  δεύτερη  ευκαιρία  στο  πελάτη  και  τον
κατασκευαστή να επιλύσει θέµατα που δεν έχουν απαντηθεί στη φάση Ι.
Στη  φάση  ΙΙΙ παίρνουν  μέρος  μεθοδολογίες  ελέγχου  και  βελτίωσης  διαδικασιών.  Τέτοιες
μεθοδολογίες  είναι  ο  Στατιστικός  Έλεγχος  Διαδικασιών  (ΣΕΔ)  και  η  όλα  στην  ώρα  τους
παράδοση (Just  in Time).  Ο ΣΕΔ είναι  µία μεθοδολογία  πρόληψης των ελαττωµάτων της
διαδικασίας  παραγωγής  η  οποία  προειδοποιεί  νωρίς  για  τις  στατιστικές  αποκλίσεις  της
διαδικασίας  και  έχει  σκοπό  την  αύξηση  της  παραγωγικότητας.  Η  Όλα  στην  Ώρα  τους
μεθοδολογία έχει σκοπό τη μείωση των χρόνων παραγωγής (cycle time, lead time) και των
επιπέδων των αποθεµάτων. Ο στόχος της μεθοδολογίας είναι η μείωση των υπερβολικών
αποθεµάτων, υπερβολικών όγκων παραγωγής, κόστη υπερωριών και της φτωχής απόδοσης
των πωλήσεων (vendor).
Η φάση ΙV ασχολείται µε την παράδοση και την εξυπηρέτηση του προϊόντος στο πελάτη. Ο
σκοπός εδώ είναι η έγκαιρη παράδοση του προϊόντος κατασκευασµένο µε τη ποιότητα την
οποία θέλει ο πελάτης. Επίσης η αξιοπιστία του προϊόντος κατά τη χρήση του (σηµαντικό
διότι εµπλουτίζεται η ανάδραση από το πελάτη προς τον οργανισµό) και η υπευθυνότητα του
κατασκευαστή για τη συντήρηση και επιδιόρθωση του είναι αντικείµενα της φάσης ΙV.

4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η  συνεχής  βελτίωση  είναι  µία  από  τις  θεµελιώδεις  αρχές  της  ΔΟΠ.  Είναι  µία
ατέρµονη διαδικασία κατά την οποία η προσπάθεια για βελτίωση της ποιότητας προϊόντων ή
υπηρεσιών δεν σταµατάει. Το υπόβαθρο της αρχής αυτής αποτελείται από την χρήση των
τεχνικών μεθόδων και εργαλείων τα οποία βοηθούν στην επιλογή των κρίσιµων διαδικασιών,
επιλογή  των μεταβλητών ποιότητας,  παρακολούθηση των διαδικασιών,  βελτίωση τους και
παροχή προληπτικών μέτρων για να µην ξαναεµφανιστούν.
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Διάγραμμα 21: Το πλαίσιο της βελτίωσης της ποιότητας.

The quality management center, UMIST, (1991)

Το πλαίσιο (Διάγραμμα 21) της βελτίωσης της ποιότητας υποδιαιρείται σε τέσσερα
τµήµατα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν µε την έναρξη της συνεχής βελτίωσης. Η θεµέλια
αρχή του πλαισίου είναι η Οργάνωση και οι δύο κολόνες οι οποίες δίνουν μορφή στη δοµή
της διαρκής βελτίωσης είναι  η χρήση συστηµάτων και  τεχνικών καθώς και  η μέτρηση και
ανάδραση. 

Η αλλαγή της κουλτούρας είναι κάτι που πρέπει να µας απασχολεί σε όλα τα βήµατα
υλοποίησης του πλαισίου. Κεντρική θέση στη διαδικασία είναι οι άνθρωποι είτε ως άτοµα είτε
ως οµάδες εργασίας. 

Η εκπαίδευση για την μάθηση των τεχνικών και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους
είναι το βασικό συστατικό της επιτυχίας της διαδικασίας μαζί µε τη δέσµευση τους γι’ αυτή.
Το πλαίσιο ολοκληρώνει όλες τις αρχές της ΔΟΠ από τις πρώτες προσεγγίσεις για οµαδική
εργασία και ανάπτυξη των εργαζοµένων μέχρι τη χρήση δύσκολων τεχνικών όπως ο ΣΕΔ. 

Ένα  μοντέλο  που  χρησιµοποιείται  ευρέως  για  τη  βελτίωση  της  ποιότητας  των
διαδικασιών είναι αυτό του Harrington (1991). 
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Το μοντέλο παρουσιάζεται στο διάγραμμα 22, αποτελείται από πέντε φάσεις.

Διάγραμμα 22: Συνεχής βελτίωση ποιότητας.

Η οργάνωση  απαιτεί  κατανόηση  της  μεθόδου,  ηγετικές  ικανότητες  και  δέσµευση  για  την
τήρηση των αρχών της.

Στόχος της πρώτης φάσης είναι να διασφαλίσει την επιτυχία των προσπαθειών για
βελτίωση. 

Η δεύτερη φάση έχει στόχο την κατανόηση όλων των διαστάσεων των διαδικασιών.
Αυτό θα επιτευχθεί µε: το προσδιορισµό του σκοπού της διαδικασίας και της αποστολής που
θα εκπληρώσει, η φάση αυτή τελειώνει µε την επικαιροποίηση (update) της τεκµηρίωσης της
διαδικασίας για να μπορεί να είναι συνεπής σε νέα ευρήµατα. 

Ο  σκοπός  της  τρίτης  φάσης είναι  η  βελτίωση,  αποτελεσµατικότητα  και
προσαρµοστικότητα της διαδικασίας. 

Η τέταρτη φάση έχει σκοπό την εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου της διαδικασίας
για προοδευτική βελτίωση. Για την επίτευξη του σκοπού πρέπει:
1. Να δηµιουργηθεί κατάλληλο σύστηµα μετρήσεων και να θεσπιστούν στόχοι εσωτερικά στη
διαδικασία
2. Να δηµιουργηθεί διαδικασία ανατροφοδότησης
3. Να χρησιµοποιηθούν τα εργαλεία του ΣΕΔ
4. Να διενεργούνται περιοδικά επιθεωρήσεις (audits)
5. Να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα παρακολούθησης του κόστους για την ανίχνευση άµεσων ή
έµµεσων πηγών κόστους
6. Να δηµιουργηθεί διαδικασία επιδιόρθωσης λαθών και επίλυσης προβληµάτων.

Η πέµπτη φάση έχει σκοπό την εφαρµογή της διαδικασίας της συνεχούς βελτίωσης.
Η επιτυχία της φάσης έγκειται στα εξής:
1. Διεξαγωγή περιοδικών επισκοπήσεων για πιστοποίηση
2. Συνεχή αναζήτηση και επίλυση των προβληµάτων
3. Υπολογισµός της επίπτωσης της αλλαγής στον οργανισµό και στους πελάτες
4. Οριοθέτηση του οργανισµού στον ανταγωνισµό
5. Παροχή συνεχής και εξελιγµένης εκπαίδευσης

Β. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ

Πολύς λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια, ( από το 1975 και μετά) για τη λεγόμενη τρίτη
βιομηχανική  επανάσταση,  την  επανάσταση  της  πληροφορικής  ή  γι'  άλλους  της
«Κυβερνητικής». Καθημερινά από τον τύπο, - τον γραπτό και ηλεκτρονικό - ακούμε γι' αυτή
πολλά και  σημαντικά γύρω από τα επιτεύγματα της σ'  όλους τους τομείς  της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Μαθαίνουμε για τη χρήση της στην προώθηση της οικονομίας με στόχο τη
βελτίωση της ποιότητας και την αύξηση της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, στην
επίτευξη γρήγορης επικοινωνίας μεταξύ των λαών της υδρογείου, αλλά και για τη συμβολή της 
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στην εκπαίδευση τα τελευταία 10 – 15 χρόνια. Όμως τι είναι αυτή η «Κυβερνητική»;
Σύμφωνα με τον πατέρα της, που θεωρείται ο μαθηματικός Ν .Wiener Κυβερνητική

είναι  ο  «έλεγχος  και  επικοινωνία  στον  ζώντα  οργανισμό  και  στη  μηχανή».  Η  νέα  αυτή
επιστήμη έχει της ρίζες της στο Β Παγκόσμιο πόλεμο και στην προσπάθεια για τελειοποίηση
του RADAR και των συστημάτων τηλεκατευθύνσεων για τ' αντιαεροπορικά πυροβόλα. Με το
τέλος  του  πολέμου  η  νέα  αυτή  επιστήμη,  σαν  μεθοδολογία  πλέον  ,  βρήκε  εφαρμογές  σε
πολλούς άλλους τομείς των επιστημών και συνέβαλε στην αλματώδη τους πρόοδο.

Ο αυτοματισμός,  που είναι  η πρώτη εφαρμογή της νέας επιστήμης, εισάγεται στις
μεγάλες  βιομηχανικές  μονάδες με  αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγής,  τη μείωση του
κόστους των αγαθών που παράγουν και τη βελτίωση της ποιότητάς τους. Στη συνέχεια τα
«προϊόντα»  της  Κυβερνητικής  -  κυρίως  οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές-χρησιμοποιούνται  και
στην ίδια την οργάνωση της παραγωγής. π.χ. προγραμματισμός του ύψους της παραγωγής
και των παραγγελιών, παρακολούθηση του στοκ των διαφόρων προϊόντων ενός εργοστασίου
κλπ.

Ακόμη εφαρμογή της Κυβερνητικής στις μέρες μας αποτελεί και η λεγόμενη «θεωρία
των  παιγνίων»   με  σκοπό  τον  έλεγχο  της  οικονομικής  συμπεριφοράς  των  διαφόρων
επιχειρήσεων, αλλά και της ίδιας της αγοράς.

Με δυο λόγια λοιπόν θα λέγαμε, ότι η Κυβερνητική συμβάλλει στην αντικατάσταση της
ανθρώπινης  δύναμης  απ'  τις  μηχανές,  αλλά  και  την  αντικατάσταση  του  ανθρώπινου
εγκεφάλου, σαν  μηχανισμού  λήψης  των  αποφάσεων  ,  από  τα  απρόσωπα  μηχανικά
συστήματα.  Το  τελευταίο  αυτό  στοιχείο  χαρακτηρίζει  την  Κυβερνητική  σαν  πραγματική
επανάσταση στην εξέλιξη της τεχνολογίας

Στις δεκαετίες 1950 και 1960, σχεδόν στο σύνολό της η κυβερνητική ήταν εστιασμένη
αφενός  στην  ανάπτυξη  των  συστημάτων  αυτομάτου  ελέγχου  για  τεχνολογικές  χρήσεις  κι
αφετέρου  στη  μελέτη  των  εφαρμογών  της  ανατροφοδότησης  σε  διάφορες  επιστημονικές
περιοχές (από τα μαθηματικά ως την κοινωνιολογία). 

Ενώ λοιπόν η κυβερνητική πρώτης τάξης έδινε έμφαση σε μηχανισμούς αρνητικής
ανατροφοδότησης,  δηλαδή,  ανατροφοδότησης  για  μείωση  της  απόκλισης,  η  κυβερνητική
δευτέρας  τάξης  στράφηκε  προς  τους  μηχανισμούς  της  θετικής  ανατροφοδότησης  ή
ανατροφοδότησης για  αύξηση  της  απόκλισης.  Στην  περίπτωση  θετικής  ανατροφοδότησης,
καθώς η έξοδος του συστήματος επιστρέφει στην είσοδο, αυξάνεται η απόκλιση από μια τιμή
σύγκρισης με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιείται συνεχώς η κατάσταση του συστήματος,
έτσι  ώστε  αυτό  είτε  να  αποδομείται  και  να  διαλύεται  πλήρως  ή  να  αναδομείται  και  να
αναδιαμορφώνεται σε μια νέα κατάσταση, όπως γίνεται στην περίπτωση της μορφογένεσης.

Στην  κυβερνητική  πρώτης  τάξης,  τα  συστήματα  συμπεριφέρονται  σαν  ετερόνομες
μονάδες, που αλληλεπιδρούν με μια αναπαραστασιακή λογική αντιστοιχήσεων. Αντίθετα, τα
συστήματα της κυβερνητικής δευτέρας τάξης συγκροτούν αυτόνομες μονάδες και καθορίζονται
από μια  εσωτερική  σ’  αυτά  δυναμική,  σύμφωνα με  μια  λογική  όχι  αναπαράστασης  αλλά
συνοχής.  Επομένως,  τα  συστήματα  αυτά  έχουν  μια  δική  τους  κλειστή  οργάνωση  και
συγκρότηση συνοχής, είναι, δηλαδή, αυτο-οργανωμένα και, στον βαθμό που ενσωματώνεται
κι η ίδια η πράξη της παρατήρησης μέσα στην περιγραφή τους, γίνονται αυτο-ποιητικά και
αυτο-αναφερόμενα. 

Η διαμόρφωση της θεωρίας της αυτοποίησης για βιολογικά και γνωσιακά συστήματα
έχει συντελεσθεί με το έργο των Humberto Maturana και Francisco Varela (Maturana & Varela,
1980 & 1988), οι οποίοι προχώρησαν την αυτοστοχαστική ή αυτοπαθητική (reflexive) λογική
της κυβερνητικής δευτέρας τάξης προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας ριζοσπαστικής
επιστημολογίας, που απέρριπτε την παραδοσιακή αιτιότητα. Σύμφωνα με την λογική αυτή, ένα
γεγονός  δεν  προκαλεί  απλώς  κάποιο  άλλο,  αλλά  μάλλον  αποτελεί  την  αιτία  για  να
ενεργοποιηθούν  κάποια  αποτελέσματα  μέσα  στην  αυτο-οργανωτική  λειτουργία  του
συστήματος.
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Οι  Maturana και  Varela όρισαν  ένα  αυτο-οργανωμένο  σύστημα  σαν  μια  σύνθετη
ενότητα: Η οργανωτική συνοχή της δομής εξασφαλίζει την ενότητα, που είναι σύνθετη, γιατί το
σύστημα αποτελείται από συστατικά στοιχεία, των οποίων οι μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και με
άλλα συστήματα, συγκροτούν την οργανωτική ταυτότητα, που ορίζει το σύστημα. Έτσι,  τα
έμβια συστήματα διακρίνονται από την δική τους οργάνωση, που είναι μια αυτο-αναφορική
οργάνωση, αφού το βασικό χαρακτηριστικό της είναι το ότι τα συστήματα αυτά αποτελούν τα
προϊόντα της ίδιας τους της οργάνωσης. Πρόκειται, δηλαδή, για μια κλειστή οργάνωση, που
παράγει και τα συστατικά της στοιχεία και τις αλληλεπιδράσεις τους, που χαρακτηρίζουν την
αυτονομία της. Και για αυτό το λόγο, τα έμβια συστήματα αποτελούν, κατά τους Maturana και
Varela, “αυτοποιητικές μηχανές,”  ενώ τα υπόλοιπα οργανωμένα συστήματα δεν είναι παρά
“αλλοποιητικές μηχανές,” όταν τα προϊόντα της λειτουργίας τους είναι διαφορετικά κι εντελώς
ανεξάρτητα από τις ίδιες.

Τέλος,  ας  προσθέσουμε  ότι,  πέρα  από  την  βιολογία,  η  αυτοποιητική  θεωρία
διαχύθηκε  και  στις  κοινωνικές  επιστήμες  με  το  έργο του γερμανού κοινωνιολόγου Nikolas
Luhmann (Luhmann, 1990 & 1995), στον οποίον οφείλεται η ιδέα ότι τα αυτο-οργανωμένα
κοινωνικά  συστήματα  δεν  αποτελούνται  από  άτομα  ή  ρόλους  ή  δράσεις,  όπως  συνήθως
θεωρείται,  αλλά τα συστατικά τους στοιχεία συγκροτούνται από νοηματικές επικοινωνιακές
σχέσεις.
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Κεφάλαιο Δεύτερο

ΜΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΩΣ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Α. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είναι επιτακτική η ανάγκη παγκοσμίως να επανεξεταστούν οι σχέσεις ανάμεσα στην
εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και τις πολιτιστικές αξίες, στην
εκπαίδευση και στην κοινωνικοποίηση του ατόμου, στην εκπαίδευση και τη δημοκρατία.

Το μοντέλο που μπορεί να παρέμβει αποτελεσματικά και να διαμορφώσει τις σχέσεις
που προαναφέραμε στις συνθήκες της εποχής μας, είναι ένα Δυναμικό μοντέλο. Ας δούμε δύο
παραδείγματα εφαρμογής τέτοιων μοντέλων εκπαίδευσης:

Α) «Η κοινωνία και η εκπαίδευση στο Ανατολικό Χάρλεμ: Μια επιτυχημένη πρωτοβουλία».

Η  συμμετοχή  της  κοινότητας  στα  εκπαιδευτικά  ζητήματα,  αποτελεί  σημαντικό
γνώρισμα  των  σχολείων  αυτής  της  περιοχής.  Τα  σχολεία  αυτά  δέχονται  κυρίως  μαθητές
ισπανικής  και  αφροαμερικανικής  προέλευσης,  με  χαμηλό  εισόδημα  και  ιδρύθηκαν  στη
δεκαετία του 1970 από μια ομάδα δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι δάσκαλοι αυτοί
πίστευαν πως η συμμετοχή των οικογενειών, της κοινότητας και των κοινωνικών οργανισμών
στο σχολείο αποτελεί σημαντικό στοιχείο της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Αυτοί  σχεδίασαν  και  εφάρμοσαν  ένα  διεπιστημονικό  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  με
πολιτιστικό  χαρακτήρα  και  με  πολλά  τοπικά,  εθνικά  και  υπερεθνικά  στοιχεία,  το  οποίο
χαρακτηρίζεται  από  ευελιξία  και  δυναμισμό.  Προβλέπει  παρεμβάσεις  εκπροσώπων  της
κοινότητας, ερευνητών, συμβούλων, καλλιτεχνών και ποιητών που παραμένουν στα σχολεία
για κάποιο διάστημα και  βοηθούν τους μαθητές να σκεφτούν τον κόσμο με διαφορετικούς
τρόπους και να τον κατανοήσουν από πολλές προοπτικές. Επιπλέον οι μαθητές έχουν την
ευκαιρία  να  πουν  τι  έμαθαν  μέσα  από  την  πράξη  και  να  αφιερώσουν  ένα  πρωινό  κάθε
εβδομάδα δουλεύοντας στην κοινότητα ή να κάνουν πρακτική άσκηση σε κάποιον οργανισμό
της κοινότητας.

Οι  γονείς  ενθαρρύνονται  να  επισκέπτονται  τα  σχολεία  όποια  ώρα  θέλουν  και
οφείλουν να έχουν μια συνάντηση με το παιδί τους και με το δάσκαλό του δύο φορές το χρόνο.
Στους γονείς επίσης, δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στις αποφάσεις του σχολείου.

Σε μια εποχή που το 30% με 40% των μαθητών των μειονοτικών περιοχών της Ν.
Υόρκης εγκαταλείπουν το σχολείο, οι μαθητές του Ανατολικού Χάρλεμ έχουν αποδεδειγμένα
μεγαλύτερη  επιτυχία.  Το  100% των  μαθητών  που  αποφοιτούν  από  τα  δημοτικά  σχολεία,
τελειώνουν το γυμνάσιο και οι μισοί πηγαίνουν σε κολέγιο.

Β) «Δημιουργία και ζωή σε μια κοινωνία πολιτών: Ένα πείραμα στην Ουγγαρία». 

Το  πρόγραμμα  με  τίτλο  «Εκπαίδευση  για  τη  Δημοκρατία»,  έχει  σταδιακά
πραγματοποιηθεί από το 1990.  το εγχείρημα ξεκινά από την πεποίθηση ότι  η εκπαίδευση
μπορεί  και  πρέπει  να  βρίσκεται  στην  πρωτοπορία  κάθε  προσπάθειας  που  οδηγεί  στη
εδραίωση  της  δημοκρατίας  στην  Κεντρική  και  Ανατολική  Ευρώπη  κατά  τη  διάρκεια  της
τρέχουσας μεταβατικής περιόδου. Με βάση την πεποίθηση αυτή, το παραπάνω πρόγραμμα
προτείνει στους διδάσκοντες και τους μαθητές μεταξύ άλλων και τα εξής:
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 Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, πρέπει να καλλιεργεί στους πολίτες τη διανοητική
ικανότητα που θα οδηγήσει στην εκτίμηση της ποιότητας και της εγκυρότητας των διαφόρων
τύπων σκέψης και αξιών.

 Η προσέγγιση της Ιστορίας και των Κοινωνικών Επιστημών πρέπει να δίνει έμφαση
στη διδασκαλία των γεγονότων, των εννοιών και των γενικών ιδεών οι οποίες σχετίζονται με
κοινωνικά  φαινόμενα,  με  στόχο  να  βοηθήσει  τους  πολίτες  να  κατανοούν  καλύτερα  τα
προβλήματα της δημόσιας ζωής όταν αυτά τίθενται.

 Η νέα αυτή προσέγγιση μέσω του συγκεκριμένου αυτού προγράμματος, τονίζει την
ανάγκη μεταρρύθμισης του σχολείου, γιατί φαίνεται αντιφατικό να διδάσκεται η δημοκρατία
μέσα σε απολυταρχικούς θεσμούς.

Β. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

«Η γνώση που σήμερα παράγει  τον πλούτο θα αποκτάται  μόνο σε εκπαιδευτήρια
όπου θα αξιολογούνται διαρκώς δάσκαλοι, μαθητές και εξοπλισμός».49

Η «κοινωνία της γνώσης» αποτελεί άμεση προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κι  αυτό,  διότι  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο  (οι  γνώσεις  και  οι  δεξιότητες  που  κατέχουν  οι
άνθρωποι),αποτελεί  στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας  απαραίτητη προϋπόθεση για  τον
πλούτο των κρατών.  Και  «κοινωνία  της γνώσης’  εκτιμάται  ότι  μπορούν να διαμορφώσουν
μόνο τα σχολεία. Κοινή είναι η πεποίθηση, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων
που  γίνονται  στην  Ε.Ε,  πως  πρέπει  να  στηριχθεί  το  «αποτελεσματικό  σχολείο»,  και
αποτελεσματικό  είναι  το  σχολείο  όταν  βελτιώνεται  διαρκώς  το  παραγόμενο  έργο  του  και
ανανεώνεται και εκσυγχρονίζεται η δομή και η λειτουργία του. 

Αυτό δημιουργεί  πλέον επιτακτική την ανάγκη για μια Δυναμική Αξιολόγηση,  καλά
σχεδιασμένη  και  προσαρμοσμένη  στον  σκοπό  της  δημιουργίας  του  αποτελεσματικού
σχολείου. Η Αξιολόγηση κρίνεται απαραίτητη σε επίπεδο Ε.Ε., αφού επιδιώκεται η καλύτερη
δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και η αποτελεσματικότερη σύνδεση
της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Επιπλέον με την αξιολόγηση, με ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό
σύστημα  αξιολόγησης,  επιδιώκεται  η  μεγαλύτερη  δυνατή  σύγκλιση  προς  ένα  ενιαίο
Ευρωπαϊκό  εκπαιδευτικό  σύστημα  (εκτός  από το  οικονομικό  μέρος που θα αργήσει  στην
Ελλάδα να προσαρμοστεί στον μέσο Ευρωπαϊκό όρο).

Η «κατηγοριοποίηση» του σχολείου σε «αποτελεσματικό» και «μη αποτελεσματικό»,
ανεξάρτητα με τα κριτήρια αυτής της διάκρισης, υποστηρίζουν κάποιοι πως θα δημιουργήσει
ανταγωνισμό μεταξύ τους και άρα βελτιώνει αυτόματα την ποιότητα της εκπαίδευσης. Άλλοι
πάλι υποστηρίζουν το αντίθετο, ότι δηλαδή οι μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ του επιπέδου των
σχολείων  και  οι  ανισότητες  στη  δυνατότητα πρόσβασης  στους  μαθητές,  δημιουργούν  και
επιτείνουν τις κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμούς. 

Η έννοια της ποιότητας, όπως και της εκπαίδευσης, καθορίζεται κάθε φορά από τις
κυρίαρχες κοινωνικές αξίες.  Κατά μία άποψη, η εκπαίδευση έχει ποιότητα όταν συμβάλλει
στην  πνευματική  καλλιέργεια  και  στην  ανάπτυξη  ολοκληρωμένης  προσωπικότητας  του
μαθητή. Μια δεύτερη άποψη, η ποιότητα στην εκπαίδευση καθορίζεται από το αποτέλεσμα
(την προσοδοφόρα επαγγελματική αποκατάσταση).  Σύμφωνα τέλος με μια τρίτη άποψη, η
ποιότητα ορίζεται από την «ικανοποίηση των προσδοκιών του πελάτη», δηλαδή απ’ ό,τι ο
αποδέκτης του εκπαιδευτικού προϊόντος θεωρεί ότι ικανοποιεί τις ανάγκες του.

49 Από  το  άρθρο  της  Μαρίας  Δεληθανάση «το  μοντέλο  του  νέου  ευρωπαϊκού  σχολείου»  στην  εφημερίδα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ , 5 Μαΐου  2002.
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1) Ο Οδηγός Αξιολόγησης

Μέχρι  σήμερα  η  αξιολόγηση  χρησιμοποιούνταν  ως  μέσον  ελέγχου  και  συχνά
συμμόρφωσης  σε  επιλογές  που  είχαν  σχεδιαστεί  κεντρικά.  Αυτό  είχε  αποτέλεσμα  να
δημιουργηθεί δυσπιστία, ενώ συγχρόνων «έδωσε λαβή» στη διατύπωση ενός κριτικού λόγου
και στην ανάπτυξη αντιστάσεων απέναντι σε μορφές και τύπους αξιολόγησης,  που συχνά
υπονόμευσαν  τον  λόγο  και  τη  σημασία  της  ως  μέσου  βελτίωσης  της  ποιότητας  του
εκπαιδευτικού έργου».  Σήμερα παρατηρείται  σημαντική τάση εμπλοκής του σχολείου στην
αξιολόγηση  του  έργου  που  το  ίδιο  επιτελεί.  Η  τάση  αυτή  συμβαδίζει  με  «ενίσχυση  της
αυτονομίας  του  σχολείου  σε  θέματα  διοίκησης,  οικονομικής  διαχείρισης,  συμμετοχής  στη
διαμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, που διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα».
Δίπλα λοιπόν στην πιο παλιά και διαδεδομένη μορφή αξιολόγησης που είναι η επιθεώρηση,
προστίθεται  και  κυριαρχεί  η  αυτοαξιολόγηση  που  συντελείται  από  το  εκπαιδευτικό
προσωπικό σε συνεργασία συχνά με τους γονείς και τους μαθητές.

2) Οι Δείκτες Αξιολόγησης

Σύμφωνα  με  τους  κατευθυντήριους  άξονες  της  Ε.Ε  για  την  δημιουργία  του  νέου
ευρωπαϊκού σχολείου, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης γενικότερα,  θα πραγματοποιείται  με
βάση τους δείκτες αξιολόγησης.

Οι δείκτες αξιολόγησης στοχεύουν στην ανάδειξη των δυνατών και αδύνατων σημείων
της εκπαίδευσής μας, μέσα από την ανίχνευση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού
έργου. Οι δείκτες αυτοί είναι 17 στον αριθμό και αφορούν σε υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό,
ανθρώπινες σχέσεις, τρόπους διδασκαλίας κλπ.50

Θεωρούμε ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι γενικότερη η ανάγκη να
βοηθηθούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτύξουν τον εαυτό τους πρώτα απ’ όλα, αφού οι ίδιοι είναι
ένας από τους βασικούς ¨σημαντικούς άλλους¨ που επηρεάζουν και την ανάπτυξη των νέων.
Στο έργο αυτό ουσιαστικό ρόλο πρέπει, επιτέλους, να παίξει η Τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα
κέντρα επιμόρφωσης και κατάρτισης / εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Η ανάπτυξη αυτή μάλιστα
φαίνεται  ότι  αποτελεί  όλο  και  περισσότερο  την  ουσιαστικότερη  επένδυση  που μπορεί  να
πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της Ε.Ε. για την Ευρωπαϊκή κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και
την ολοκλήρωση.

Αν παρακολουθήσει κανείς  τις εξελίξεις στις αποφάσεις των ειδικών της Ευρώπης,
που  ασχολούνται  χρόνια  με  την  προσπάθεια  για  την  ανάπτυξη  και  την  επίτευξη  της
Ευρωπαϊκής  ολοκλήρωσης,  θα  διαπιστώσει  ότι  η  προσωπική  ανάπτυξη  των  Ευρωπαίων
πολιτών γενικότερα και των νέων ειδικότερα, φαίνεται ότι αναδύεται σιγά σιγά ως η μόνη
λύση.  Τελευταία  όλο  και  περισσότερο  γίνεται  αναφορά  στην  ιδέα  της  ¨Ευρώπης  των
ανθρώπων¨ και στην έννοια ¨άνθρωπος¨. Ίσως, γιατί έχει αρχίσει να γίνεται πλέον κατανοητό
ότι για την επίτευξη θεσμικών και δομικών αλλαγών, όπως και για την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη
και ολοκλήρωση, βασική προϋπόθεση είναι η αλλαγή, η ανάπτυξη και η ¨ολοκλήρωση¨ σε
προσωπικό επίπεδο. 

Στην κατεύθυνση αυτή βρίσκονται κάποια θέματα Ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως
του ¨Leonardo da Vinci¨ και του ¨Σωκράτη¨. Στα προγράμματα αυτά γίνεται συχνή αναφορά
στο θέμα της ¨προσωπικής ανάπτυξης¨. Η ανάπτυξη του δυναμικού του ατόμου, φαίνεται ότι
είναι  προϋπόθεση  για  την  ανάπτυξη  μιας  επιχείρησης  στο  μέλλον,  καθώς  και  για  την
ανάπτυξη της οικονομίας. Αυτό για την παιδεία είναι ένα θετικό και παρήγορο σημάδι, γιατί
προμηνύει προσανατολισμό της σε γνήσια παιδαγωγικούς στόχους που σχετίζονται με την
ανάπτυξη του ατόμου, έστω και αν αυτή προωθηθεί ως ¨αναγκαίο κακό¨. Φαίνεται επίσης ότι η
προσωπική ανάπτυξη είναι προϋπόθεση και για την Ευρωπαϊκή ανάπτυξη και ολοκλήρωση.

50  Βλ. Παράρτημα.
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Γ. ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σε μια καταναλωτική κοινωνία σαν αυτή που ζούμε σήμερα, τα πάντα έχουν ένα αντι-
τιμο, μια ¨αξία¨ που δεν είναι απόλυτη αλλά σχετική και αναγνωρίζεται πάντα σε σχέση με κάτι
(ή κάποιον) άλλο51. Η αξία αυτή, πρέπει να αποδειχθεί και να αποδοθεί στο αξιολογούμενο
προϊόν  από  τον  αξιολογητή  –  αποτιμητή,  έτσι  ώστε  να  μπορεί  να  δικαιολογηθεί  ή  να
προωθηθεί η κατ-ανάλωση του προϊόντος και να πεισθούν οι οικονομικοί χορηγοί, δημόσιοι ή
ιδιωτικοί, ότι τα κεφάλαιά τους δεν σπαταλώνται άσκοπα, αλλά ότι αντίθετα διατίθενται για
μια ιδιαιτέρως παραγωγική επένδυση.

Η  εκπαίδευση  αποτελεί  μια  ¨ακριβή¨  επένδυση  και  παρόλο  που  οι  Έλληνες
εκπαιδευτικοί  δεν  αμείβονται  καλά,  η  μισθοδοσία  τους  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  των
κονδυλίων που διατίθενται. Χρειάζεται να ¨πείσουν¨ λοιπόν ότι το άϋλο προϊόν που παράγουν
αξίζει τα χρήματα των φορολογουμένων πολιτών52.

Επιπλέον από τη στιγμή που το έργο της διδασκαλίας έχει επαγγελματοποιηθεί και
πρόσβαση  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης  δεν  έχουν  πλέον  όλοι,  όσοι  έχουν  τα  ουσιαστικά
προσόντα  να  προσφέρουν  δωρεάν  τις  γνώσεις  και  τις  εμπειρίες  τους  στους  μαθητές,
δημιουργούνται οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις, οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν πλέον
στον ρόλο του ¨επαγγελματία¨ δασκάλου (αντί του Λειτουργού που ήταν κάποτε).Παράλληλα η
ανεργία και η υπερπροσφορά εκπαιδευτικών στην αγορά εργασίας, δημιουργούν πιέσεις στον
εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στον ρόλο του με τελειότητα.

Επίσης οι  γονείς,  πιεσμένοι  από την ανεργία  και  επιθυμώντας να αποκτήσουν τα
παιδιά  τους  όσο το δυνατόν περισσότερα εφόδια,  ασκούν με  τη  σειρά τους πιέσεις  στον
εκπαιδευτικό για μεγαλύτερη απόδοση στο έργο του. 

Γενικότερα  με  την  πολιτική  έμφαση  που  δίνεται  στην  οικονομική  διάσταση  της
εκπαίδευσης  δεν  είναι  περίεργο  ότι  η  γλώσσα  της  λογο-δοσίας  σχετίζεται  με  την
αποτελεσματικότητα.   Όροι  όπως ¨αποτελεσματικός ανάλογα με  το  κόστος¨(cost effective),
¨δείκτες εκτέλεσης πραγμάτωσης¨(performance53 indicators) αναφέρονται όλο και περισσότερο
σε  σχετικές  συζητήσεις.  Ο  όρος  εκτέλεση  πραγμάτωσης  (Performance)  ειδικότερα,  που
χρησιμοποιείται γενικά για τον εργαζόμενο σε μια επιχείρηση, σχετίζεται συνειρμικά και με
θεατρικές έννοιες και φέρνει στο νου κάποιον που βρίσκεται στη σκηνή για να δώσει ή να
εκτελέσει την παράστασή του.

Ο εργαζόμενος και  ειδικότερα ο εκπαιδευτικός, βρίσκεται  στη σκηνή και γίνεται το
θέαμα που αξιολογείται όχι μόνο από τους θεατές (π.χ μαθητές, πελάτες κλπ) με τη διεισδυτική
τους ματιά και την αλάθητη πολλές φορές κρίση, αλλά γίνεται και το αντικείμενο-θέαμα το
οποίο εκτίθεται προς επεξεργασία, ανάλυση και εξέταση από τον αξιολογητή. Είναι εύλογο η
αποτελεσματική  εκτέλεση  ενός  ρόλου  να  απαιτεί  σχετικές  προετοιμασίες,  ή  ¨πρόβες¨,  να
προϋποθέτει  την  ανάπτυξη  σχετικών  δεξιοτήτων  και  ό,τι  άλλο  μπορεί  να  παρουσιαστεί
εξωτερικά σε μια παράσταση,  για να πείσει το απαιτητικό ακροατήριο που παρακολουθεί,
επεξεργάζεται και/ή εξετάζει το θέαμα για την ποιότητα της παράστασης (διδασκαλίας) και/ή
του ηθοποιού (δασκάλου).

Σχετικά με το ¨επάγγελμα¨ του εκπαιδευτικού, τα ερωτήματα που τίθενται είναι κατά
πόσο μπορεί να δίνει καθημερινά μια παράσταση, η οποία δεν ανανεώνεται για χρόνια και
δεν επιτρέπει  άλλα περιθώρια αυτοσχεδιασμού,  σε  μια σχέση άμεσης επικοινωνίας  με το
κοινό. Ποιος αλήθεια θα ήθελε να δει το ίδιο έργο με τους ίδιους ηθοποιούς μετά από πολλά

51 Βλ  σχετικά  Άρθρο  «Ο  ΦΟΒΟΣ  ΤΗΣ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΗΣ  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  Η  ΤΟΥ  ΥΠΟ-
ΚΕΙΜΕΝΟΥ», Χρ. Κοσμίδου-Hardy και Ιω. Μαρμαρινός, στο International Review of Education, 2001.
52 Βλ. σχετικά και Wragg (1987), καθώς και Moyles (1988). 
53  Ο όρος Performance χρησιμοποιείται και στη Βιομηχανία για την Αξιολόγηση.
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χρόνια;  Και  ακόμη,  πιστεύει  κανείς  ότι  η  διδασκαλία  είναι  μια  παράσταση  για  την
αποτελεσματική παρουσίαση της οποίας δεν απαιτείται η ύπαρξη κάποιας σχέσης ανάμεσα
στον δρώντα ηθο-ποιό δάσκαλο και στο ρόλο που υπο-δύεται, τότε τίθενται τα ερωτήματα,
κατά πόσο έχει τη δυνατότητα ο ¨ηθο-ποιός¨ αυτός να επιλέγει μόνος το ρόλο που θα παίξει,
στην αντίθετη περίπτωση ποιος είναι ο ¨σκηνοθέτης¨ της παράστασης, με τι κριτήρια επιλέγει
τους ηθοποιούς του και για ποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Σχετικά  με  την  αξιολόγηση,  τα  παραπάνω  ερωτήματα  θέτουν  ζητήματα  που
σχετίζονται  ασφαλώς  όχι  μόνο με  την  πολυπλοκότητα της  αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου,  καθώς  υπάρχουν  ακόμη  αμφιβολίες  αν  αντικείμενο  της  αξιολόγησης  είναι  η
συμπεριφορά – παράσταση του δασκάλου ή ο ίδιος ο δάσκαλος ¨ηθοποιός¨.

1) Τι ισχύει σήμερα

Στην Ελλάδα, έως σήμερα τουλάχιστον, το (εύκολο) αντικείμενο της αξιολόγησης είναι
ο μαθητής. Όλες οι εξαγγελίες και οι αλλαγές στο σύστημα αξιολόγησης στην εκπαίδευση,
γίνονται για το «καλό του Μαθητή». Αυτό ίσως είναι η εύκολη λύση, τη στιγμή μάλιστα που ο
«ταλαίπωρος» ο Μαθητής έχει δεχτεί την αξιολόγηση ως δεδομένη , πάντα τον αξιολογούσαν
και  θα τον αξιολογούν και  αυτό το  δέχεται  καρτερικά.  Οι  άμεσοι  αξιολογητές  του είναι  οι
Καθηγητές του, οι οποίοι θα ‘πρεπε ως εξωτερικοί αξιολογητές να μην προβάλουν αντίσταση,
όταν  τους  ζητείται  να  αξιολογηθούν.  Το  βασικό  επιχείρημα  που  προβάλλουν  (ίσως  όχι
αδικαιολόγητα), είναι ότι η αξιολόγηση που προωθείται δεν φαίνεται να έχει ως στόχο τόσο
την  βελτίωση  του  έργου  του  εκπαιδευτικού  ή  της  προσωπικότητάς  του,  όσο  την  άσκηση
ελέγχου και εξουσίας πάνω του και την επιβολή κάποιας μορφής τιμωρίας ή πειθαρχίας.

Η αξιολόγηση στηρίζεται κυρίως στην εξέταση του έργου του εκπαιδευτικού μέσα από
την παρατήρηση, η οποία είναι δυνατόν να ακολουθείται και από κάποια μορφή συνέντευξης.
Σύμφωνα  με  τον  Foucault (1995  καθώς  και  1982)  οι  τεχνικές  της  εξέτασης  και  της
πειθάρχησης, εφευρέθηκαν κατά τον 18ο αιώνα, όπως στο Μεσαίωνα είχε εφευρεθεί η ένορκη
έρευνα. Η έρευνα δεν είχε τον ιδιωτικό και ¨ανεπίσημο¨  χαρακτήρα. Αποτελούσε αντίθετα την
κυρίαρχη εξουσία που διατηρούσε το δικαίωμα να καθιερώσει  την αλήθεια μέσα από ένα
αριθμό τεχνικών. Κατά τον  Foucault, «αν και η έρευνα για την ανεύρεση και καθιέρωση της
αλήθειας από τότε αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της δικαιοσύνης στη Δύση, δεν πρέπει να
μας διαφεύγει  ο ρόλος της στη δημιουργία και στο σχηματισμό της γνώσης».  Έτσι  με τις
διαδικασίες και τις μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω, η εξουσία ¨δόλια αντικειμενοποιεί
εκείνους στους οποίους ασκείται¨, τους αξιολογεί, τους κατηγοριοποιεί και τους χρησιμοποιεί
για τους δικούς της σκοπούς. Αν αναλογιστούμε ότι η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια μορφή
εξέτασης και/ή έρευνας, τότε μπορούμε να σκιαγραφήσουμε κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στην
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και την εξέταση/έρευνα που αναφέρει ο  Foucault, καθώς και
στις συνέπειές της.

Βασικό  αίτιο  για  την  αντίσταση  που  προβάλει  ο  Έλληνας  εκπαιδευτικός  στην
αξιολόγηση ήταν  και  είναι,  ίσως,  η  ανάμνηση των ορατών μορφών άσκησης  ελέγχου  και
εξουσίας μέσα από τις επιθεωρήσεις που γίνονταν στο παρελθόν. Ο εμφύλιος πόλεμος, το
συγχωροχάρτι  των κοινωνικών φρονημάτων που ήταν η πρώτη μορφή αξιολόγησης για το
διορισμό του εκπαιδευτικού, η βίαιη μορφή αξιολόγησης από τους επιθεωρητές μέχρι και τη
δεκαετία  του  ’70,  έκαναν  την  εξουσία  ωμή  και  ορατή  από  παντού.  Είναι  λοιπόν  μάλλον
δύσκολο να πεισθεί τώρα αυτός ο εκπαιδευτικός ότι τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, όταν
μάλιστα οι ενδείξεις παρά τις όποιες εξαγγελίες είναι ανησυχητικές, και αντιστέκεται έντονα.

Στη χώρα μας η εξουσία είναι άμεση και σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν
είναι τόσο οργανωμένη. Επομένως γίνεται ορατή, αφού ο εκπαιδευτικός γίνεται το επίκεντρο,
το θέαμα των αξιολογητών.
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Ο  Bloom και οι συμπεριφοριστές, επηρεασμένοι από το μοντέλο του  Taylor για την
αποτελεσματικότητα του εργαζόμενου στη βιομηχανία και στη γραμμή παραγωγής ειδικότερα,
ασχολήθηκαν  μόνο  με  την  εξωτερική  συμπεριφορά  του  εκπαιδευτικού,  στηριζόμενοι  στην
υπόθεση ότι αυτό που κάνει ή που εκτελεί ο εκπαιδευτικός στην τάξη δεν έχει καμιά σχέση με
αυτό που είναι. 

Στο  πλαίσιο  λοιπόν  μιας  συμπεριφορικής  και  γενικότερα  τεχνοκρατικής  λογικής,
σύμφωνα με την οποία τα πράγματα θεωρούνται και εξετάζονται αποσπασματικά, μάλλον δεν
είναι  εύκολο  να  κατανοήσει  κανείς  την  αντίσταση  του  Έλληνα  εκπαιδευτικού  για  την
αξιολόγηση του έργου του. Μια τέτοια κατανόηση ίσως διευκολύνεται στο πλαίσιο μιας άλλης
θεώρησης της διδακτικής και μαθησιακής πράξης.

Το μοντέλο αξιολόγησης που ίσχυε μέχρι σήμερα στην χώρα μας ήταν το μοντέλο του
Δημόσιου ή κρατικού ελέγχου. Στην πράξη το ίδιο εξακολουθεί να είναι και μετά την αλλαγή
του συστήματος αξιολόγησης με τον νόμο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του 2002.
Είναι  ένα μοντέλο διοικητικού ελέγχου,  ιεραρχικό  μοντέλο που βασίζεται  στην υπαλληλική
σχέση  των  εκπαιδευτικών  κυρίως  και  όχι  την  παιδαγωγική.  Ασχολείται  κυρίως  με  την
προαγωγή και την ανάδειξη των στελεχών της εκπαίδευσης και παράλληλα χρησιμοποιείται
για  έλεγχο  και  πειθάρχηση,  αφού το  τι  αξιολογείται  και  με  ποιους όρους,  καθορίζεται  με
πολιτικά και διοικητικά κυρίως κριτήρια. Είναι το πιο ανώδυνο από την πλευρά της πολιτείας
σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί, με τα σημερινά δεδομένα, όταν μάλιστα η εμπειρία σε
άλλου  είδους  αξιολογικά  συστήματα  είναι  σχεδόν  ανύπαρκτη.  Εξάλλου για  να  εφαρμόσει
κανείς ένα σύστημα που βασίζεται περισσότερο στην διδακτική και μαθησιακή πράξη πρέπει
να έχει σαφώς προσδιορίσει τους στόχους της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας και να
έχει τη βούληση να τους υλοποιήσει. 

Το μοντέλο αυτό προσπαθεί να αντικειμενικοποιήσει τη διαδικασία αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού με την θέσπιση βαθμών και μορίων, ωσάν το άϋλο έργο που παράγει στην
αίθουσα διδασκαλίας απέναντι  και  δίπλα στους μαθητές του, να μπορεί να μετρηθεί τόσο
απλά με κάποια μονάδα μέτρησης. 

2) Τι προτείνεται με βάση την Δυναμική Αξιολόγηση   

Εξετάζοντας κανείς τη στάση του Έλληνα εκπαιδευτικού , μέσα από τη διδακτική –
μαθησιακή πράξη ίσως είναι καλύτερο να την κατανοήσει. Σύμφωνα με τη θεώρηση αυτή54,
αναγνωρίζεται  καταρχήν  η  πολυπλοκότητα  της  διδακτικής  πράξης,  η  δυσκολία  ορισμού
κριτηρίων  για  την  καλή  ή  την  αποτελεσματική  διδασκαλία  και  επομένως,  η  δυσκολία
αξιολόγησής της. Αναγνωρίζεται επίσης ότι το έργο του εκπαιδευτικού σχετίζεται άμεσα με την
προσωπικότητα και το οικοδόμημα του εαυτού του και ότι αυτό που κάνει συνδέεται στενά με
αυτό  που είναι  ο  ίδιος  ή  με  αυτό  που αισθάνεται  ότι  είναι.  Έτσι,  ο  καλός  εκπαιδευτικός
δημιουργεί μια εξωτερική ισορροπία στις πολύπλοκες καταστάσεις και σχέσεις στις οποίες
εμπλέκεται  λόγω  του  έργου  του,  όταν  έχει  εσωτερική  ισορροπία,  εαυτοαποδοχή,  θετική
εαυτοαντίληψη55και  όπως διαπιστώθηκε  και  από σχετική συνεργατική  ενεργό έρευνα στον
ελληνικό χώρο56, όταν βρίσκεται σε πορεία εαυτογνωσίας και ανάπτυξης.

Αν  λοιπόν  κινηθούμε  σ’  αυτό  το  πλαίσιο  θεώρησης  της  διδακτικής  πράξης,  του
εκπαιδευτικού και του έργου του, διαπιστώνουμε ότι αξιολογώντας το έργο του εκπαιδευτικού
αξιολογούμε και τον ίδιο. Μια τέτοια ενέργεια όμως είναι ευνόητο ότι αποτελεί απειλή για την
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών για δύο τουλάχιστον σημαντικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι ο
εκπαιδευτικός δεν έχει πεισθεί (στο πλαίσιο της ανάλυσης του Foucault για την εξουσία) ότι η

54 Περισσότερα για μια τέτοια θεώρηση βλ. Elliott (1990), Diamond (1991), Κοσμίδου - Hardy (1993).
55 Περισσότερα για το θέμα της εαυτοαντίληψης και της εαυτοεκτίμησης του εκπαιδευτικού και των συνεπειών
τους στη διδακτική πράξη βλ. και Burns 1979, 1982.
56 Kosmidou, 1991.
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αξιολόγησή του προωθείται για τη βελτίωση του έργου του, αλλά ότι χρησιμοποιείται μάλλον
για την άσκηση εξουσίας πάνω του, την επιβολή πειθάρχησης σε κριτήρια, αρχές και αξίες
που  τέθηκαν  ¨έξωθεν¨  και  ερήμην  του,  όπως  και  για  τη  διαμόρφωση  της  ταυτότητάς  του
σύμφωνα  με  τις  κοινωνικές  νόρμες  του  ¨φυσιολογικού¨  ή  ¨ομαλού¨  ανθρώπου  και/ή
επαγγελματία και τη συνακόλουθη επιβολή κάποιας μορφής ¨τιμωρίας¨ (που μπορεί να είναι η
μισθολογική ή επαγγελματική του καθήλωση ή ακόμη και η απόλυσή του) σε περίπτωση που
η εξωτερική του συμπεριφορά (ή το έργο του) δεν συμμορφώνεται με τις νόρμες αυτές.

Ο άλλος λόγος σχετίζεται με το ίδιο το οικοδόμημα του εαυτού του, αφού το έργο του
αντικατοπτρίζει την ταυτότητά του, αυτό που στο βάθος αισθάνεται ο ίδιος ότι είναι ή ότι θα
ήθελε να είναι ή να γίνει. Έτσι λοιπόν αυτό που αισθάνεται ο εκπαιδευτικός ότι αξιολογείται
στην πράξη, όχι πάντα ή κατ’ ανάγκη συνειδητά, είναι ο εαυτός του, η υποκειμενικότητα του
που  γίνεται  το  ¨κείμενο¨  ή  το  αντι-κείμενο  της  αξιολόγησης,  με  τον  αξιολογητή  όχι  ως
συνεργάτη και συναξιολογητή, αλλά τοποθετημένο αντι-μέτωπο στο ¨κείμενο¨ της εμπειρίας
και του εαυτού του εκπαιδευτικού. Η κατάσταση αυτή φαίνεται ότι δημιουργεί μια εσωτερική
αναστάτωση στον εκπαιδευτικό, γιατί κάπου μέσα του ψυχανεμίζεται την επερχόμενη απειλή
για την ταυτότητά του, για την τιμωρία της και την υποταγή. Για να αντιμετωπίσει κανείς την
¨απειλή¨ της αξιολόγησης ή την εξέταση και την κριτική του έργου του και του εαυτού του
ακόμη χωρίς φόβο, χρειάζεται υψηλού βαθμού εαυτογνωσία και εαυτοαποδοχή, ώστε να είναι
σε θέση να δεχτεί την κριτική των άλλων σχετικά με το έργο του, χωρίς να αμφισβητεί την
προσωπική του αξία και να αισθάνεται απειλή για το εγώ του.

Ο εκπαιδευτικός είναι το κεντρικό πρόσωπο στην εκπαιδευτική διαδικασία57,  αφού
αλληλεπιδρά καθημερινά με την πολυπλοκότητα της προσωπικότητας και του εαυτού δεκάδων
μαθητών, οι οποίοι προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα και έχουν τις ιδιαιτερότητές
τους ως προς τη συναισθηματική και πνευματική τους ανάπτυξη, τους μηχανισμούς άμυνας,
τις στάσεις, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους, παράγοντες που, μεταξύ άλλων, εμπλέκονται
στο οικοδόμημα του εαυτού. Αν όμως δεν έχει ο ίδιος καλή και βαθιά σχέση με τον εαυτό του,
μπορεί να βοηθήσει τους άλλους να αναπτυχθούν, να εκφραστούν, να «μάθουν»;

Αν η  κοινωνία  και  η  πολιτεία  επιθυμούν πραγματικά  να γίνουν τα  σχολεία  τόποι
υγείας και δημιουργίας κατάλληλοι για την ανάπτυξη των παιδιών, ο εκπαιδευτικός πρέπει
πρώτα  απ’  όλα  να  είναι  άνθρωπος  υγιής,  να  βρίσκεται  σε  συνειδητή  πορεία  βαθύτερης
γνώσης και ανάπτυξης του εαυτού του ως προσώπου (και ως επαγγελματία), για να μπορεί να
συμβάλλει αποτελεσματικά και στην αντίστοιχη ανάπτυξη των μαθητών του.

Ποιος όμως είναι  αυτός που θα μπορούσε να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο αν όχι ο
επιτυχημένος  εκπαιδευτικός;  Και  ποια  είναι  τα  χαρακτηριστικά  ενός  ¨επιτυχημένου¨
εκπαιδευτικού;  Είναι  άραγε  αυτός  που βοηθάει  τα  παιδιά  να  αναπτυχθούν κοινωνικά  και
ψυχικά; Αυτός που βοηθάει τη γνωστική τους ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κριτικής τους
σκέψης ή μήπως αυτός που τα ετοιμάζει μόνο να περνούν τις εξετάσεις ή να εισαχθούν σε μια
σχολή  της  Τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  που  πολλές  φορές  μπορεί  να  μην  είναι  και  της
αρεσκείας τους; 

Πολλές έρευνες έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα,
πάνω στο ποιος θεωρείται ¨επιτυχημένος¨ εκπαιδευτικός (Πίνακας 5). Πολλές από τις έρευνες
αυτές  περιορίστηκαν  στη  μελέτη  βραχυπρόθεσμων  αποτελεσμάτων  και  στην  άμεσα
παρατηρήσιμη  και  μετρήσιμη58 συμπεριφορά  του.  Άλλες  έδωσαν  έμφαση  στις  γνωστικές
δεξιότητες,  ενώ  οι  κοινωνικές  ή  οι  συναισθηματικές  ιδιότητες,  οι  αξίες  και  γενικότερα  η
προσωπικότητα  του  εκπαιδευτικού  παραβλέφθηκαν  59.  Είναι  δυνατόν  επίσης  η  έλλειψη
ερευνητικού  ενδιαφέροντος  για  τη  μελέτη  πιο  σύνθετων  πτυχών  της  προσωπικότητας  του

57 Βλ. και Κοσμίδου 1989α, 1989β, Kosmidou-Hardy 1990, Kosmidou 1991α, 1991β, Κοσμίδου-Hardy 1992, 1997α,
1997β.
58 Βλ. σχετικά και Kyriacou and Newson, (1982).
59 Βλ. σχετικά και Barrow (1984), Ornstein (1976).
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εκπαιδευτικού,  να  βασίζεται  και  στην  υπόθεση  που  κάνουν  αρκετοί  ερευνητές,  ότι  τα
«κοινωνικο-ψυχικά»  χαρακτηριστικά  του  εκπαιδευτικού  δεν  έχουν  καμιά  σχέση  με  το
παιδαγωγικό του έργο ή ότι αυτό που είναι ο δάσκαλος ως άτομο δεν έχει καμιά σχέση με
αυτό που κάνει60.

Πίνακας 5: Ιδιότητες Επιτυχημένων Εκπαιδευτικών

(Πηγή: Προσαρμογή από Κοσμίδου, 1997)

                      Α  ΚΡΙΤΙΚΗ
                      Υ  
                      Τ  Αναστοχαστικότητα
                      Ο  Αυθεντικότητα, Γνησιότητα
                      Γ  Ευελιξία & Δημιουργικότητα
                      Ν Απελευθέρωση από στερεότυπα
                      Ω Αποδοχή & Σεβασμός Εαυτού / Άλλων
                      Σ Ικανότητα σε Επικοινωνία / Διάλογο
                      Ι  Ενδιαφέρον για την προώθηση της 
                     Α  Προσωπικής Ανάπτυξης των Μαθητών

                     Κ   ΡΙΤΙΚΗ
                     Ο 
                      Ι   Οργάνωση δραστηριοτήτων για υπέρβαση
                     Ν   του αναλυτικού προγράμματος
                     Ω   Διεπιστημονική προσέγγιση γνώσης
                     Ν   Κριτική αποδοχή διαφορετικότητας
                      Ι   Σε βάθος ανάλυση της κοινωνικής 
                     Ο  πραγματικότητας
                     Γ   Ικανότητα για κοινωνική δράση
                     Ν   Ρίσκο
                     Ω  Στρατηγική οργάνωση παρεμβάσεων για 
                     Σ   κοινωνική ανάπτυξη
                      Ι
                     Α

Το 1989,  μέσα από συνεργατική  και  κριτική ενεργό έρευνα61 (collaborative,  critical
active research)  με  καθηγητές  Σχολικού  Επαγγελματικού  Προσανατολισμού,  οι  οποίοι
κρίθηκαν επιτυχημένοι62, και με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών τους, έγινε προσπάθεια
να απαντηθούν τα ερωτήματα για το ποιος θεωρείται ¨επιτυχημένος¨ εκπαιδευτικός.

Γενικότερα,  σύμφωνα με  την  παραπάνω έρευνα,  «ο  επιτυχημένος  δάσκαλος  είναι
πρώτα απ’ όλα ένα πρόσωπο που είναι ισορροπημένο, κριτικά σκεπτόμενο (reflective) πάνω
στον εαυτό του και στο κοινωνικό περιβάλλον και επιθυμεί να βοηθήσει τους μαθητές του να
αναπτύξουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε να γίνουν υπεύθυνα και αυτόνομα άτομα. Έχει μεράκι
και πάθος γι’ αυτό που κάνει, γνωρίζει το θέμα που διδάσκει από επιστημονική άποψη, αλλά
δεν του αρέσει η «από καθέδρας» διδασκαλία και η ¨ξερή¨ μετάδοση γνώσεων. Δεν θεωρεί τη

60 Βλ. σχετικά και Bloom (1972), και Bussis et al (1976).
61 Βλ. σχετικά Κοσμίδου 1989β.
62 Τα κριτήρια για τον ορισμό των εκπαιδευτικών αυτών ως επιτυχημένων προέκυψαν από τις απόψεις που
εξέφρασαν οι Υπεύθυνοι ΣΕΠ όλης της χώρας σε σχετικά ερωτήματα που τους απεύθυνε η ερευνητική ομάδα το
1988, καθώς και μέσα από συνεντεύξεις με Συμβούλους του Π.Ι. και με εκπροσώπους πολιτικών νεολαιών.
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γνώση  αυτοσκοπό  και  επιδιώκει  να  θέσει  τη  γνώση  στην  υπηρεσία  του  ανθρώπου.  Ο
επιτυχημένος δάσκαλος είναι γενικά ένας ευέλικτος, επινοητικός, ευχάριστος και αισιόδοξος
άνθρωπος που ανοίγεται και ρισκάρει, ενώ απεχθάνεται τη ρουτίνα. Πιστεύει ότι θα έπρεπε να
προσεγγίζει κανείς τα πράγματα με τρόπο πολυπρισματικό, ολικό και όχι μονοδιάστατο και ότι
πρέπει να βοηθούνται οι μαθητές να κάνουν το ίδιο, έτσι ώστε να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους.  Θεωρεί  την  υπάρχουσα  σχολική  και  ευρύτερη  κοινωνική  πραγματικότητα  μη
ικανοποιητική, μη ανθρώπινη και επιδιώκει να συμβάλλει στην αλλαγή της». 

Αυτή η αλλαγή μπορεί να προωθηθεί ουσιαστικά μέσα από την ανάπτυξη της κριτικής
εαυτογνωσίας  των  ατόμων,  καθώς  και  από  την  κριτική  εξέταση  και  προβληματοποίηση
κοινωνικών  θεμάτων (κριτική  κοινωνική  ενημέρωση),  τα  οποία  δεν  πρέπει  να  θεωρούνται
δεδομένα και αναλλοίωτα.

Από την έρευνα αυτή,  η οποία σημειωτέον έγινε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς, βγαίνει
το συμπέρασμα ότι ο επιτυχημένος εκπαιδευτικός, με το να είναι γνήσιος, ανοιχτός, ζεστός και
«ανθρώπινος», καταφέρνει να ανταποκριθεί στο παιδαγωγικό έργο, το οποίο δεν περιορίζεται
στην  απλή μετάδοση  γνώσεων,  αλλά  δίνει  έμφαση στην  ανθρώπινη  συνάντηση  και  στην
επικοινωνία.

Το  μοντέλο  της  Δυναμικής  αξιολόγησης,  που  υποστηρίζουμε  πως  πρέπει  να
εφαρμοστεί από το εκπαιδευτικό μας σύστημα, πρέπει να έχει ως βασικό σκοπό την ανάπτυξη
του  ¨επιτυχημένου¨  εκπαιδευτικού.  Όπως  άλλωστε  φαίνεται  και  από  την  έρευνα  που
προαναφέραμε,  τα  χαρακτηριστικά  του  ¨επιτυχημένου¨  εκπαιδευτικού,  δεν  είναι  παρά  τα
συστατικά  στοιχεία  της  Θεωρίας  της  Δυναμικής  αξιολόγησης.  Ένας  επιτυχημένος
εκπαιδευτικός όμως, μόνο μέσα σ’ ένα σχολείο που είναι προσανατολισμένο στο μέλλον, είναι
¨ζωντανό¨ και προωθεί την εαυτογνωσία και τη δικαιοσύνη, μπορεί να λειτουργήσει και να
αναπτυχθεί. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να αναγνωρισθεί η σπουδαιότητα του ρόλου των
συναισθημάτων, των σχέσεων, της επικοινωνίας και της αλληλεξάρτησης στην παιδαγωγική
συνάντηση,  γιατί  μόνον έτσι  είναι  δυνατόν  «να αποφευχθούν οι  εντάσεις,  να  ανοίξουν  οι
άνθρωποι το μυαλό, την καρδιά και τη φαντασία τους και να ενεργοποιηθεί το ανθρώπινο
δυναμικό».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Εξετάζοντας τα μοντέλα αξιολόγησης  που εφαρμόζονται σήμερα στις επιχειρήσεις και
την  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  διαπιστώνουμε  ότι  χρησιμοποιείται  κατά  κύριο  λόγο  το
παραδοσιακό μοντέλο αξιολόγησης. Το μοντέλο αυτό λειτουργεί κυρίως ως «ποσοτικό» και ως
εκ τούτου αντιμετωπίζει με παρόμοιο τρόπο το παραγόμενο από τους δύο χώρους «προϊόν».

Αυτό που ενδιαφέρει στην πραγματικότητα είναι το «κόστος», ο χρόνος παραγωγής, η
ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος ενώ η όποια αναφορά στην ποιότητα δεν εφαρμόζεται
στην πράξη λόγω οικονομικής επιβάρυνσης.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι είδους αξιολόγηση επιζητούμε, ποια απαιτείται με
βάση τις αρχές και τα οράματα μας για το μέλλον και πως πρέπει αυτή να σχεδιαστεί και να
υλοποιηθεί.

Εξετάζοντας  τη  διαδικασία  Αξιολόγησης,  όπως  αυτή  εφαρμόζεται  σήμερα  στην
Ελλάδα, στο χώρο των Επιχειρήσεων και της Εκπαίδευσης, διαπιστώσαμε πως οι ομοιότητες
είναι πολλές. Κατά κανόνα και στους δύο χώρους το γενικό Θεωρητικό πλαίσιο υπό το οποίο
εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη Μεθοδολογία, διέπεται από την «Παραδοσιακή αντίληψη» περί
Αξιολόγησης. 

Σύμφωνα μ’ αυτή την αντίληψη, υπάρχει ο αρχικός σχεδιασμός μιας ενέργειας στον
οποίο καθορίζονται ο σκοπός και οι επιμέρους στόχοι της, στη συνέχεια γίνεται η υλοποίηση
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βάση  του  αρχικού  σχεδιασμού  της  ενέργειας  αυτής  και  τέλος  γίνεται  η  αξιολόγηση
προκειμένου να διαπιστωθεί το κατά πόσον έχουν επιτευχθεί ο σκοπός και οι στόχοι που
τέθηκαν κατά τον αρχικό σχεδιασμό.

Τα  λάθη  ή  οι  παραλήψεις  που  πιθανόν  να  υπάρξουν,  διαπιστώνονται  με  την
διαδικασία Αξιολόγησης στο τέλος μετά την υλοποίηση μιας ενέργειας, χωρίς να υπάρχουν
ουσιαστικές  πλέον δυνατότητας επανορθωτικών παρεμβάσεων.  Οι  βελτιώσεις  μπορούν να
γίνουν μόνο σε μια νέα ενέργεια και με διορθώσεις στον αρχικό της σχεδιασμό.

Για παράδειγμα,  η προκήρυξη από μια επιχείρηση για την κάλυψη κενών θέσεων
απολύτως  εξειδικευμένων  στελεχών με  συγκεκριμένα προσόντα,  μπορεί  να  οδηγήσει  στην
πρόσληψη στελεχών τα οποία όμως σε σύντομο διάστημα να υποαπασχολούνται λόγω μιας
αιφνίδιας αλλαγής στην οικονομική ή εμπορική πραγματικότητα. Το ίδιο και στην Εκπαίδευση,
η πρόσληψη εκπαιδευτικών για την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την δημιουργία
νέων τμημάτων ειδίκευσης στα Τ.Ε.Ε χωρίς να υπάρχει σχεδιασμός για την επανεκπαίδευσή
τους σε περίπτωση κατάργησης των τμημάτων αυτών, είναι βέβαιο πως κάποια στιγμή θα
τους οδηγήσει σε υποαπασχόληση και αβεβαιότητα επαγγελματική και προσωπική. 

Η  «παραδοσιακή»  Θεώρηση  της  Αξιολόγησης,  έχει  μειονεκτήματα,  όπως
προαναφέραμε, είναι πεπαλαιωμένη και αναχρονιστική. Αυτό είναι κοινή διαπίστωση όλων
και  ευτυχώς  τα  τελευταία  όλο  και  περισσότεροι  υποστηρίζουν και  προτείνουν  συστήματα
Δυναμικής Αξιολόγησης. Και στην πράξη υπάρχουν τάσεις εφαρμογής τέτοιων συστημάτων, 63

έστω  και  αν  έχει  υπάρξει  μεγάλη  καθυστέρηση.  Για  παράδειγμα  η  αναζήτηση
χαρακτηριστικών  της  προσωπικότητας  του  ατόμου,  η  ενίσχυση  της  Εαυτογνωσίας  και
Εαυτοαντίληψης του  προσωπικού  (όπως τουλάχιστον  αναφέρεται),  η  επανεκπαίδευση και
επανακατάρτιση  όταν  χρειάζεται  (με  πρωτοβουλία  του  εργοδότη),  η  διαδικασία
αυτοαξιολόγησης κλπ.

Η «παραδοσιακή» Αξιολόγηση έχει όμως και ένα «πλεονέκτημα» και ίσως αυτό να
είναι  που  καθυστερεί  την  πλήρη  αντικατάστασή  της  από  την  «Δυναμική  Αξιολόγηση».
Εξυπηρετεί πολλές φορές το πολιτικό – κοινωνικό και οικονομική σύστημα ιδιαίτερα στις υπό
ανάπτυξη χώρες.  Η Εφαρμογή της είναι  πιο οικονομική, και οι  αδυναμίες του Συστήματος
καλύπτονται  ή αποδίδονται στο σύστημα Αξιολόγησης. Όμως η σύγχρονη πραγματικότητα,
Παγκοσμίως, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην χώρα μας δεν μπορεί παρά να επιβάλλει
την εφαρμογή ενός Δυναμικού συστήματος Αξιολόγησης. Τα οφέλη μακροπρόθεσμα από την
εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος, θα είναι για τη χώρα μας πολύ μεγαλύτερα από το κόστος
εφαρμογής του. Αυτό όμως που εμείς ως χώρα μπορούμε να κάνουμε, είναι να εφαρμόσουμε
ένα σύστημα «Δυναμικής Αξιολόγησης» προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα με
σεβασμό στον άνθρωπο και αρωγό στην προσπάθεια για ανάπτυξη και προκοπή του λαού
μας.

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις
είναι κατά βάση κοινή με μικρές διαφορές που πιθανόν να υπάρχουν στις  εφαρμοζόμενες
ειδικές τεχνικές στην καθημερινή πρακτική ανάλογα με το αξιολογούμενο «προϊόν».

Οι  διαφορές  που  θα  μπορούσαν  να  περιγραφούν  έχουν  με  το  Αξιολογούμενο
«προϊόν» στους δύο αυτούς χώρους. Στις Επιχειρήσεις τα «προϊόντα είναι πιο συγκεκριμένα
και  μετρήσιμα  σε  αντίθεση  με  την  εκπαίδευση  όπου  τα  παραγόμενα  «προϊόντα»  είναι
περισσότερο αφηρημένα και ως εκ τούτου μη μετρήσιμα με απόλυτα ποσοτικά μεγέθη. Εδώ
παράγεται  (ή  θα έπρεπε να παράγεται)  γνώση,  δομούνται  και  καλλιεργούνται  σχέσεις  και
ενδιαφέροντα, λαμβάνονται  εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και σχεδιάζεται  η
υλοποίησή τους, διδάσκονται δεξιότητες ζωής, διακινούνται ιδέες, διαμορφώνονται αντιλήψεις
κλπ. 

63 Στον νόμο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπάρχουν στοιχεία «Δυναμικής Αξιολόγησης», μόνο που
εφαρμόζονται επιλεκτικά ή δεν εφαρμόζονται.
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Το  ζητούμενο  εν  προκειμένω  είναι,  ανεξάρτητα  από  τους  τρόπους  που  θα
χρησιμοποιήσουμε για να μετρήσουμε το «παραγόμενο προϊόν», τι θέλουμε να πετύχουμε μ’
ένα  «Δυναμικό»  σύστημα  Αξιολόγησης.  Σημασία  έχει  ο  σκοπός  που  ένα  τέτοιο  σύστημα
εξυπηρετεί και αν αυτός έχει επίκεντρο τον άνθρωπο και την προσωπική και επαγγελματική
του  ανάπτυξη.  Οι  τεχνικές  «μέτρησης»  του  παραγόμενου  «προϊόντος  είναι  εύκολο  να
ανεβρεθούν.

Η ανάπτυξη ενός δυναμικού μοντέλου αξιολόγησης προσαρμοσμένο στην ελληνική
πραγματικότητα, με ανθρώπινο «πρόσωπο», σεβόμενο την παράδοση και τον πολιτισμό μας,
που να ενισχύει την εαυτογνωσία , να καλλιεργεί την κριτική στάση και να ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες ανάγκες, πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά, να μελετηθεί και να σχεδιαστεί σωστά
και να εφαρμοστεί στη χώρα μας.

Το μοντέλο αυτό πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
Α)στις  επιχειρήσεις:
1) να είναι ευέλικτο, να αυτοαξιολογείται και να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις

συνθήκες    
2)  να  εντοπίζει  τις  αδυναμίες  και  να  τις  διορθώνει  μέσω  επιμόρφωσης  και

εκπαίδευσης 
3)  να αναγνωρίζει  τις  ιδιαιτερότητες  κάθε  ατόμου και  να  ενισχύει  την  πορεία  του

ατόμου για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη
Β)στην εκπαίδευση
1)να διαμορφώνει υγιείς και ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των  μελών της εκπαιδευτικής

κοινότητας 
2)να συντελεί στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης 
3)να ενισχύει την ελευθερία της έκφρασης
4)να παράγει γνώση και να καλλιεργεί τον πολιτισμό 
5)να συμβάλει στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου
6)να ενισχύει εξίσου την ποιότητα και την ποσότητα του παραγόμενου προϊόντος    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Έγινε  μια  προσπάθεια  μέσα  από  αυτή  την  εργασία  να  διερευνηθεί  το  Σύστημα
Αξιολόγησης  του  προσωπικού  που  ισχύει  σήμερα  στον  χώρο  των  επιχειρήσεων  και  της
εκπαίδευσης στη χώρα μας. Οι πηγές μας προέρχονται από ελληνική και ξένη βιβλιογραφία,
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από ελληνική και ξένη αρθρογραφία και την εμπειρία μας από
τους επαγγελματικούς χώρους στους οποίους εργαζόμαστε.

Τα συμπεράσματά μας είναι ότι σε γενικές γραμμές εφαρμόζεται ένα παραδοσιακό
σύστημα  αξιολόγησης  αν  και  τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  προσπάθεια  αλλαγής  του
συστήματος προς μία δυναμική κατεύθυνση. 

Κύρια  πρότασή  μας  είναι  η  εφαρμογή  ενός  συστήματος  δυναμικής  αξιολόγησης
προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα.

Ευχόμαστε ένα τέτοιο σύστημα να υιοθετηθεί ως αναγκαιότητα και να εφαρμοστεί για
την αξιολόγηση του προσωπικού δίνοντας έμφαση στον άνθρωπο καθώς και στην βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών και του παραγόμενου προϊόντος.

Το σχολείο πρέπει να αποτελέσει το χώρο όπου θα συνειδητοποιηθεί η αναγκαιότητα
μιας τέτοιας αλλαγής στην ελληνική πραγματικότητα και θα βοηθήσει πρακτικά γι’ αυτό.  

 

163



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

 Cohen, C., (2001). Πολιτικές και Διαδικασίες Προσωπικού. Αθήνα: Κριτήριον.
 Unesco, (1999).  Εκπαίδευση, Ο Θησαυρός που κρύβει μέσα της. Έκθεση της Διεθνούς

Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο Αιώνα, υπό την Προεδρία του  Jacques Delors.
Αθήνα: Gutenberg.Δεληθανάση, Μ., . (2002). Το Μοντέλο του Νέου Ευρωπαϊκού Σχολείου.
Εφημερίδα Καθημερινή, 4-5 Μαΐου 2002, σ. 9.

 Δημητρόπουλος,  Ε.,  (1997).  Αξιολόγηση  Προγραμμάτων  Εκπαίδευσης  και  Κατάρτισης,
Οδηγός του αξιολογητή. Αθήνα: Γρηγόρη.

 Δημητρόπουλος,  Ε.,  (1998).  Οι  Εκπαιδευτικοί  και  το  Επάγγελμά  τους,  Συμβολή  στην
Ανάπτυξη μιας Επαγγελματικής Ψυχολογίας του Έλληνα εκπαιδευτικού. Αθήνα: Γρηγόρη.

 Δημητρόπουλος, Ε.,  (1999).  Εκπαιδευτική  Αξιολόγηση.  Μέρος  1ο :  Η  Αξιολόγηση  της
Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Γρηγόρη.

 Δημητρόπουλος, Ε., (2000).  Συμβουλευτική – Προσανατολισμός τ. Α’ Συμβουλευτική και
Συμβουλευτική Ψυχολογία. Αθήνα: Γρηγόρη.

 Δημητρόπουλος, Ε., (2000). Συμβουλευτική – προσανατολισμός, τ. Β’. Αθήνα: Γρηγόρη.
 Δημητρόπουλος,  Ε.,  (2002).  Αναζητώντας  Εργασία,  από  την  Εκπαίδευση  στην

Επαγγελματική Αποκατάσταση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 Ζαμπέτα,  Π.,  (1990).  Προβλήματα  αξιολόγησης  του  Εκπαιδευτικού  Συστήματος  και

Κοινωνικός Έλεγχος της Εκπαίδευσης. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές. Εισήγηση στο 5 ο

Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Σ.Ε, 27, 28, 29-9-1990.
 Ζμπάινος,  Δ.,  and  Hallam,  S.  (2001).  Παρελθόν,  Παρόν  και  Μέλλον.(Θεωρητικά  και

Μεθοδολογικά ζητήματα). Περιοδικό «Virtual school, sciences of education online» Τόμος
2, τεύχη 2-3 Μάρτιος 2001.

 Ηλιού,  Μ.,  (1990).  Ποιος  Φοβάται  την  Αξιολόγηση;  Εισήγηση  στο  5ο Εκπαιδευτικό
Συνέδριο της Σ.Ε, 27, 28, 29-9-1990.

 Κανελλόπουλος, Χ., (1990). Διοίκηση Προσωπικού. Αθήνα: iCon.
 Κανελλόπουλος, Χ., (1991). Αποτελεσματική Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Αθήνα: iCon.
 Κάντας, Α., (1997). Οργανωτική-Βιομηχανική Ψυχολογία. Μέρος 2ο: Επιλογή-Αξιολόγηση

Προσωπικού. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
 Κοσμίδου-Hardy, Χ., (1997).  Αναζητώντας την «Ταυτότητα» του Επιτυχημένου Καθηγητή

ΣΕΠ: Υπόθεση Ειδίκευσης; τ. 40-41, Μάρτιος & Ιούνιος, σσ. 112-125.
 Κοσμίδου-Hardy,  Χ.,  (1998).  Ο  Δάσκαλος  ως  Σύμβουλος  στη  Διδακτική-Μαθησιακή

Συνάντηση. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής και προσανατολισμού, τ. 46-47, Οκτώβριος &
Δεκέμβριος 1998, σσ. 33-63.

 Μπρούζος,  Α.,  (1998).  Ο  Εκπαιδευτικός  ως  Λειτουργός  Συμβουλευτικής  και
Προσανατολισμού. Μια Ανθρωπιστική Θεώρηση της Εκπαίδευσης. Αθήνα: Λύχνος.

 Νίτης, Γ., (1997).  Κριτήρια για την Πρόσληψη και Προαγωγή Προσωπικού στη σημερινή
αγορά εργασίας. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 42-43, Οκτώβριος &
Δεκέμβριος, σσ. 39-43.

 Παπαλεξανδρή,  Ν.,  Μπουραντάς Δ.,  (2002).  Αποτελεσματική  Διοίκηση  Ανθρωπίνων
Πόρων. Αθήνα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 Παπαλεξανδρή, Ν., Μπουραντάς Δ., (2002). Μάνατζμεντ-Θεωρητικό Υπόβαθρο-Σύγχρονες
Πρακτικές. Αθήνα: Μπένος .

 Πολυχρονόπουλος,  Π.,  (1990).Φιλοσοφική,  Παιδαγωγική  και  Κοινωνιολογική  Θεώρηση
της Αξιολόγησης. Παρέμβαση στο 5ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο της Σ.Ε, 27, 28, 29-9-1990.

164



 Scriven, M.,  (1979).  «Evaluation Theory and Metatheory». In International Handbook of
Educational Evaluation. Kellaghan, T., Stufflebeam, D.L. Boston: Kluwer.

 Σταύρου, Α., (1997).  Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Αξιολόγηση Προσωπικού και
οι συνέπειές της. Επιθεώρηση Συμβουλευτικής-Προσανατολισμού, τ. 42-43, Οκτώβριος &
Δεκέμβριος, σσ. 52-66.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Ξένα κύρια ονόματα

Alkin, 39
Anrig, 89
Bachrach, 27
Bandura, 30, 31
Betz, 37
Blau, 32
Bloom, 157, 159
Bordin, 26, 27
Borich, 39
Brown, 32
Bryant, 42
Campbell, 87
Caplow, 24
Cohen, 164
Cook, 42
Creemers, 93
Crites, 37
Crosby, 146
Dale, 141
Dawis, 32
Deming, 140
Eisner, 39
Feigenbaum, 144
Form, 24, 27
Foucault, 156, 158
Garaway, 42
Garvin, 144
GAUSS, 16
Gelatt, 32
Gingberg, 30
Glass, 42
Gottfredson, 30
Gribons, 37
Guba, 41

Hallam, 164
Hamilton, 41
Hammond, 38
Harrington, 149
Hilton, 32
Holland, 28, 29, 30
Hoppock, 27
Hradesky, 140, 141
Isaacson, 32
Kaldor, 32
Katz, 24
Kirby, 89
Krumboltz, 30, 31, 138
Kyriakides, 87, 89
Laderriere, 19
Lawton, 45
Lipsett, 25
Lock, 144
Lofquist, 32
Lohnes, 37
Luhmann, 151
Martin, 24
Maturana, 150, 151
McDonald, 41
Metfessel, 38
Michael, 38
Miller, 24, 27, 30
Mitchell, 31, 138
O’ Hara, 30, 32
Overstreet,, 36
Parlett, 41
Parnes, 25
Parsons, 25, 26
Patton, 39
Pigford, 88
Popham, 89
Provus, 38
Rao, 146
Rippey, 41

165



Roberts, 25
Rommel, 144
Rottemberg, 25
Savickas, 37
Scriven, 39, 40, 47, 94, 165
Segal, 26
Stake, 39, 41
Stufflebeam, 39, 165
Super, 27, 28, 30, 32, 35, 36
Thomas, 25
Tiedeman, 30
Torrance, 42
Tyler, 38
Varela, 150, 151
Wiener, 150
Wild, 140
Wortman, 42

Ελληνικά κύρια ονόματα

Δεληθανάση, 153, 164
Δημητρόπουλος, 33, 34, 46, 48, 49, 50, 51,

52, 53, 164
Ζαμπέτα, 164
Ζμπάινος, 164
Ηλιοπούλου, 13
Ηλιού, 164
Κανελλόπουλος, 164
Κάντας, 32, 164
Κοσμίδου-Hardy, 155, 158, 164
Μαρμαρινός, 155
Μπουραντάς, 164
Μπρούζος, 164
Νίτης, 164
Παπαλεξανδρή, 164
Πολυχρονόπουλος, 16, 165
Σταύρου, 165

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ξένοι Όροι

assesment....................................................................................................................................71
audits.........................................................................................................................................149
collaborative...............................................................................................................................159
conformity..................................................................................................................................141
continuous improvement...........................................................................................................146
credibility......................................................................................................................................94
critical active research...............................................................................................................159
customer focus..........................................................................................................................146
customer satisfaction.................................................................................................................146
debates........................................................................................................................................42
evaluation..............................................................................................................................84, 94
gauging......................................................................................................................................141
Innovation..................................................................................................................................146
Inspection...................................................................................................................................141
interview.......................................................................................................................................61
Just in Time................................................................................................................................147
Management................................................................................................................................60
meta –evaluation.........................................................................................................................94
Non -participant...........................................................................................................................88
Participant Vs...............................................................................................................................88

166



perception..................................................................................................................................144
Performance..............................................................................................................................155
problem solving..........................................................................................................................147
readability.....................................................................................................................................93
reflective.....................................................................................................................................159
reflexive......................................................................................................................................150
structured Vs................................................................................................................................88
systems approach........................................................................................................................44
test.............................................................................................................................29, 62, 65, 68
timing error.................................................................................................................................128
Un- structured..............................................................................................................................88
vendor........................................................................................................................................147
wide range of applicability.........................................................................................................146

Ελληνικοί Όροι

Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.......................................................................................................................132, 133
Αλληλοαξιολόγηση......................................................................................................................89
αμφιδρομικότητα..........................................................................................................................90
ανατροφοδότηση.......................................................................................................17, 68, 80, 90
ανατροφοδότησης.................................................................................................57, 97, 149, 150
Αντιπαραθετικά Σχήματα.............................................................................................................39
Αξιοπιστία....................................................................................................................................69
αποκρυσταλλωμένη.....................................................................................................................97
αρτιότητα του κριτηρίου...............................................................................................................61
ΑΣΕΠ....................................................................................................................................παντού
αυταρχικό – ελιτίστικο μοντέλο...................................................................................................13
Αυτοαξιολόγηση...................................................................................................................παντού
αυτοαποδοχή.............................................................................................................................157
αυτοπαθητική.............................................................................................................................150
βιογραφικό σημείωμα..........................................................................................................παντού
διαίσθηση..................................................................................................................................144
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.............................................................................................140, 146
Διοικητικά κριτήρια......................................................................................................................20
Δυναμική Αξιολόγηση..........................................................................................................48, 161
Εαυτοαντίληψης..................................................................................................................28, 161
εαυτογνωσία........................................................................................................28, 158, 160, 162
Εγκυρότητα..................................................................................................................................69
εκπαιδευτικό τρίγωνο..................................................................................................................18
Εμπειριοκεντρικά Σχήματα..........................................................................................................39
επαγγελματική ανάπτυξη.....................................................................................................παντού
επαγγελματικό εγώ................................................................................................................34, 35
επικαιροποίηση.........................................................................................................................149
Εστίαση στον πελάτη................................................................................................................146
Ευρύ φάσµα εφαρµοσιµότητας...............................................................................................146
ικανότητας παραγωγής.............................................................................................................147

167



κριτική κοινωνική ενημέρωση...................................................................................................160
Κυβερνητική...............................................................................................................................150
ΚΥΣΔΕ.........................................................................................................................................97
Λειτουργική Ανάπτυξη Ποιότητας..............................................................................................147
μετα-αξιολόγηση..........................................................................................................................20
μόλυνση του κριτηρίου................................................................................................................61
Παιδαγωγικό Κύκλωμα................................................................................................................17
παραδοσιακή αξιολόγηση...........................................................................................................48
προσαρµοστικότητα..................................................................................................................149
προσέγγιση..........................................................................................................................παντού
ΠΥΣΔΕ.........................................................................................................................................97
Σ.Ε.Α..................................................................................................................................134, 135
Στοχοκεντρικά Σχήματα...............................................................................................................39
Συμμετοχικά Σχήματα..................................................................................................................39
Συνάφεια......................................................................................................................................69
συνέντευξη...........................................................................................................................παντού
σχετικότητα του κριτηρίου...........................................................................................................61
Σχήματα Αποφάσεων..................................................................................................................39
τεχνικές................................................................................................................................παντού
Υπερπαραγωγικότητα.................................................................................................................60
φορέας αξιολόγησης....................................................................................................................53
ψυχοτεχνική δοκιμασία...............................................................................................................62

168



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Οι Δείκτες Αξιολόγησης

Υλικοτεχνική υποδομή: Με τον δείκτη αυτό δεν μετρώνται μόνο οι ελλείψεις κάθε σχολικής
μονάδας αλλά και οι δυνατότητες παρέμβασης. Εκτιμώνται οι δυνατότητες αξιοποίησης των
διαθεσίμων χώρων, η κατάσταση του εξοπλισμού, η αξιοποίηση των οικονομικών πόρων κλπ.
Ανθρώπινο  δυναμικό:  Ο  δείκτης  αυτός  θέλει  να  ανιχνεύσει  την  ποσοτική  και  ποιοτική
επάρκεια των εκπαιδευτικών στο σχολείο. Η ποιοτική επάρκεια κρίνεται από τις σπουδές, την
εκπαιδευτική εμπειρία και την υπηρεσιακή κατάσταση. Η ποσοτική επάρκεια, από το ποσοστό
των κενών που υπάρχουν στα σχολεία, τα οποία καλύπτονται προσωρινά με την πρόσληψη
αναπληρωτών και ωρομισθίων, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος δημιουργώντας
έτσι πρόβλημα στον υπολογισμό του δείκτη αυτού.
Οργάνωση της σχολικής ζωής: Ο δείκτης εδώ προτίθεται να ανιχνεύσει το σύστημα λήψης
αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου με βάση
την αυτοαξιολόγηση, τη διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου και τις οργανωτικές δυνατότητες,
ιδιαίτερα  σ’  ένα  συγκεντρωτικό  σύστημα  διοίκησης  όπως  είναι  το  Ελληνικό  όπου  το
οργανωτικό πλαίσιο προσδιορίζεται με βάση διατάγματα και εγκυκλίους.
Μέσα διδασκαλίας:  Αφορά στους τρόπους συγκρότησης των σχολικών προγραμμάτων, οι
οποίοι  καθορίζονται  από  τις  αξίες  και  τις  ανάγκες  που  το  κοινωνικό  σύνολο  δίνει
προτεραιότητα μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ο δείκτης διερευνά επίσης το βαθμό συνοχής
διδασκαλίας  –  μάθησης  κατά  γνωστικό  αντικείμενο,  τη  συνάφεια  μεταξύ  γνωστικών
αντικειμένων, την εξισορρόπηση του βάθους και της έκτασης της διδακτέας ύλης ή το βαθμό
ανταπόκρισης του προγράμματος σπουδών στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σ’ ένα
σχολείο.
Φυσιογνωμία  σχολικής  μονάδας:  Οι  βασικοί  εκπαιδευτικοί  σκοποί  ενός  σχολείου,  οι
κανόνες  δεοντολογίας  που  διέπουν  την  λειτουργία  του  και  η  παράδοση  του  σχολείου,
απαρτίζουν τον συγκεκριμένο δείκτη.
Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών:  Ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την Ελληνική πραγματικότητα
παράγοντες που επηρεάζουν αυτό τον δείκτη θεωρούνται η ηγεσία, οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι
κανόνες που διέπουν τις σχέσεις. Οι δίαυλοι επικοινωνίας διακρίνονται σε «κατακόρυφους»
και «οριζόντιους». Οι «κατακόρυφοι» (οι προερχόμενοι από τον Διευθυντή) θεωρούνται ως
αναποτελεσματικοί.  Η  «οριζόντια»  επικοινωνία  είναι  προϋπόθεση  για  τις  καλές  σχέσεις
μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών:  Ο δείκτης προσμετρά την αμοιβαιότητα των σχέσεων
εκπαιδευτικών – μαθητών, αφού ο θετικός χαρακτήρας τους αποτελεί προϋπόθεση για την
επιτυχία του διδακτικού – μαθησιακού έργου.
Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους: Η ομάδα αποτελεί το σημαντικότερο σημείο αναφοράς και τον
βασικότερο παράγοντα επηρεασμού της νεανικής συμπεριφοράς. Η κατανόηση της δυναμικής
της  αποτελεί  σημαντικό στοιχείο  για  τη  βελτίωση της  ποιότητας του εκπαιδευτικού  έργου.
Σημαντικές πτυχές της, που αποτελούν και βασικά στοιχεία του δείκτη, είναι οι αξίες και οι
στόχοι της ομάδας, η κουλτούρα των μελών, η δομή και η ιεραρχική διάρθρωση κλπ.
Σχέσεις σχολείου – γονέων:  Στόχος του δείκτη αυτού είναι  να ανιχνεύσει  τους διαύλους
επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Συνήθεις δίαυλοι επικοινωνίας είναι οι συναντήσεις,
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θεσμοθετημένες ή άτυπες, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων για
την ομαλή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη του μαθητή.
Σχέσεις σχολείου με το θεσμικό του περιβάλλον: Στην Ελλάδα το σχολείο χαρακτηρίζεται
από  μια  μακρά  παράδοση  απομονωτισμού,  τη  στιγμή  που  η  «κοινωνία  της  γνώσης»
αμφισβητεί  το  μονοπώλιο  του  σχολείου  στο  χώρο  της  μάθησης  και  αμφισβητούνται  οι
παραδοσιακές  αντιλήψεις  περί  «ναού»  της  γνώσης.  Στόχοι  του  δείκτη  εδώ  είναι,  ο
προσδιορισμός  της  επικοινωνιακής  βούλησης  και  κουλτούρας  του  σχολείου,  οι  δίαυλοι
επικοινωνίας με τους εξωτερικούς παράγοντες και οι ακολουθούμενες στρατηγικές.
Διδασκαλία:  Ο δείκτης διερευνά εάν η διδασκαλία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται έτσι ώστε να
έχει  σαφήνεια  στόχων  και  καλή  αξιοποίηση  του  χρόνου,  εάν  χρησιμοποιείται  ποικιλία
διδακτικών μεθόδων,  εάν  ενθαρρύνεται  η  ενεργή  συμμετοχή  των μαθητών  στην  τάξη,  εάν
λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές δυσκολίες, εάν τα διδακτικά αντικείμενα παρουσιάζονται
με επιστημονική ακρίβεια και σαφήνεια κλπ.
Μάθηση: Εδώ ο δείκτης αυτός διερευνά αν οι μαθητές αναλαμβάνουν ατομικές ή συλλογικές
εργασίες και αν τις ολοκληρώνουν. Αν συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία σε μορφωτικές
δραστηριότητες.  Αν  αξιοποιούν  πληροφοριακές  πηγές  πέραν  των  σχολικών.  Ο  δείκτης
διερευνά προς δύο κατευθύνσεις: αν ευεργετούνται οι μαθητές από το «αγαθό» της μάθησης
και εάν δίνονται κίνητρα για τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή τους.
Αξιολόγηση:  Αποτελεί  ένα αναγκαίο  μέσο για  να διαπιστώνεται  τι  και  πως μαθαίνουν οι
μαθητές, ποιες είναι οι προσφορότερες μέθοδοι διδασκαλίας, με ποιόν τρόπο διαπιστώνεται η
πρόοδος των μαθητών. Στοιχεία που διερευνώνται για το σκοπό αυτό είναι: εάν οι μέθοδοι
αξιολόγησης  που  έχουν  επιλεγεί  ανταποκρίνονται  στους  μαθησιακούς  στόχους,  εάν  τα
αποτελέσματά  της  χαρακτηρίζονται  από  εγκυρότητα  και  αξιοπιστία  καθώς  και  εάν  η
διδασκαλία ανατροφοδοτείται από τα πορίσματα της αξιολόγησης.
Φοίτηση:  Ο  δείκτης  αφορά  στη  διερεύνηση  του  βαθμού  στον  οποίο  παρουσιάζεται  το
πρόβλημα της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή της συστηματικής απουσίας, τα βασικά
χαρακτηριστικά του φαινομένου, τις πληθυσμιακές μονάδες στις οποίες απαντάται συνήθως
κλπ.
Επιδόσεις  και  πρόοδος:  Οι  επιδόσεις  αποτυπώνουν  την  απόσταση  που  χωρίζει  μια
συγκεκριμένη στιγμή τον μαθητή από τον στόχο του. Η πρόοδος αποτυπώνει τη διαφορά στη
διαδρομή που έχει διανύσει ο μαθητής προς την κατάκτηση του στόχου σήμερα σε σχέση με
το παρελθόν. Η επίδοση και η πρόοδος επηρεάζονται από το οικογενειακό περιβάλλον, την
κοινωνική  προέλευση,  την  ποιότητα  της  διδασκαλίας,  τις  απαιτήσεις  του  εκπαιδευτικού
συστήματος και τις δυνατότητες που προσφέρει.
Συναισθηματική  ανάπτυξη:  Ο  δείκτης  αυτός  διερευνά  τα  αίτια  που  προκαλούν  τις
συναισθηματικές εκρήξεις και τις «προβληματικές» ή παραβατικές συμπεριφορές,  ιδιαίτερα
όταν  αυτές  αποτελούν  γενικευμένες  εκδηλώσεις.  Ακόμη  ασχολείται  με  την  αναζήτηση
ευκαιριών για συναισθηματική ανάπτυξη.
Επαγγελματική  –  ακαδημαϊκή  εξέλιξη:  Στους  σκοπούς  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας
περιλαμβάνονται  η  ανάδειξη  και  καλλιέργεια  των  έμφυτων  κλίσεων  των  μαθητών,  η
ενημέρωση για επαγγελματικές  συνθήκες  και  προοπτικές.  Βέβαια,  το  σχολείο  παρεμβαίνει
στις  επαγγελματικές  επιλογές των μαθητών,  συνειδητά (μέσω του ΣΕΠ) ή ασυνείδητα π.χ.
μέσα από συζητήσεις ή κείμενα απ’ όπου μπορεί να αναδύεται το πρότυπο του επιτυχημένου
επαγγελματία.
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Υπηρεσιακά – Πειθαρχικά Συμβούλια

Αρμοδιότητες Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Το Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.  έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Εκδικάζει  πειθαρχικές  υποθέσεις  κατά  προϊσταμένων  διευθύνσεων  και  γραφείων
εκπαίδευσης και γραφείων εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής, καθώς και τακτικών
και αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και κεντρικών συμβουλίων.
2.  Εκδικάζει εφέσεις των εκπαιδευτικών κατά πειθαρχικών αποφάσεων των Νομαρχών.
3. Καθορίζει το βαθμό εισόδου των εκπαιδευτικών που διορίζονται και έχουν προϋπηρεσία
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 15 του Ν. 1566/85.
4. Εισηγείται την απονομή ηθικών αμοιβών.
5. Επιλέγει τους διοριστέους σε θέσεις εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με
αυξημένα προσόντα.
6.  Εισηγείται  την  απαλλαγή  από  καθήκοντα  προϊσταμένων  διευθύνσεων  και  γραφείων
εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής.
7. Προτείνει τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών από Νομό σε άλλο Νομό.
8. Προτείνει την οριστική τοποθέτηση σε άλλο Π.Υ.Σ.Δ.Ε. εκπαιδευτικών που επανέρχονται
από σχολεία του εξωτερικού.
9.  Γνωμοδοτεί  για  αποσπάσεις  εκπαιδευτικών  από  Νομό  σε  άλλο  Νομό  καθώς  και  στην
Κεντρική  Υπηρεσία  του  Υπουργείου  Εθνικής  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  ή  σε  νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό.
10. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη εκπαιδευτικών.
11.  Γνωμοδοτεί  για  την  απομάκρυνση  εκπαιδευτικών,  ύστερα  από  υπαιτιότητά  τους,  από
Νομό σε άλλο Νομό.
12. Γνωμοδοτεί για τη μετάταξη ή απόλυση εκπαιδευτικών που κρίνονται δύο φορές ως μη
προακτέοι.
13. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και αδειών χωρίς αποδοχές.
14.  Προτείνει  την  τοποθέτηση  προϊσταμένων  διευθύνσεων  και  γραφείων  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής.
15.  Εξετάζει  θέματα  υπηρεσιακής  κατάστασης  εκπαιδευτικών  της  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό
θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αρμοδιότητες Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Το Π.Υ.Σ.Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:

1.  Συντάσσει  τους  πίνακες  διευθυντών  σχολικών  μονάδων  και  σχολικών  εργαστηριακών
κέντρων.
2.  Επιλέγει  τους υποδιευθυντές  των σχολικών  μονάδων και  τους υπευθύνους τομέων των
σχολικών εργαστηριακών κέντρων (Σ.Ε.Κ).
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3. Προτείνει την τοποθέτηση των επιλεγέντων διευθυντών σχολικών μονάδων και σχολικών
εργαστηριακών  κέντρων  και  των  υποδιευθυντών  των  σχολικών  μονάδων  και  υπευθύνων
τομέων Σ.Ε.Κ.
4. Προτείνει τη μετάθεση των διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.
5. Εισηγείται τον ορισμό αναπληρωτών διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων
και διευθυντών και υπεύθυνων τομέων Σ.Ε.Κ.
6.  Προτείνει  τη  διάθεση  εκπαιδευτικών  για  συμπλήρωση  του  υποχρεωτικού  ωραρίου
διδασκαλίας στον ίδιο Νομό.
7. Αναθέτει σε εκπαιδευτικούς την εκτέλεση υπερωριακής διδασκαλίας σε άλλο σχολείο.
8. Γνωμοδοτεί για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου ή εργασίας με αμοιβή.
9. Προτείνει την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών.
10. Προτείνει την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων.
11. Καταρτίζει πίνακες προακτέων και εκδικάζει ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών.
12.  Προτείνει  την  τοποθέτηση  σε  σχολείο  των  μετατεθέντων  από  άλλο  Π.Υ.Σ.Δ.Ε.  ,  τη
μετάθεση για βελτίωση θέσης και τη μετάθεση σε λύκεια για το συμφέρον της υπηρεσίας,
εκπαιδευτικών που έχουν πενταετή υπηρεσία στα γυμνάσια.
13. Προτείνει τη μετάθεση για το συμφέρον της υπηρεσίας μέσα στον ίδιο Νομό.
14. Προτείνει κάθε είδους απόσπαση εκπαιδευτικών μέσα στον ίδιο Νομό.
15.  Προτείνει  την  τοποθέτηση  των  επανερχομένων  εκπαιδευτικών  από  σχολεία  του
εξωτερικού.
16.  καταρτίζει  τους  πίνακες  προϊσταμένων  για  τα  τμήματα  εκπαιδευτικών  θεμάτων  των
διευθύνσεων εκπαίδευσης.
17.  Προτείνει  την  απόσπαση  εκπαιδευτικών  στη  γραμματεία  των  περιφερειακών
επιμορφωτικών κέντρων.
18. Εισηγείται την απαλλαγή διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. των υποδιευθυντών
σχολικών  μονάδων  και  υπευθύνων  Σ.Ε.Κ.,  καθώς  και  των  προϊσταμένων  των  τμημάτων
εκπαιδευτικών θεμάτων από τα καθήκοντά τους.
19. Ορίζει τις σχολικές μονάδες, των οποίων οι μαθητές ασκούνται στο σχολικό εργαστηριακό
κέντρο, καθώς επίσης και τους διδάσκοντες σ’ αυτό.
20.  Εκδικάζει  πειθαρχικές  υποθέσεις  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  της  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης  του  Νομού,  εκτός  από  τις  πειθαρχικές  υποθέσεις  των  τακτικών  και
αναπληρωματικών μελών των περιφερειακών και κεντρικών συμβουλίων.
21. Εκδικάζει εφέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά των πειθαρχικών αποφάσεων των
προϊσταμένων των διευθύνσεων και γραφείων εκπαίδευσης.
22.  Εξετάζει  θέματα  υπηρεσιακής  κατάστασης  εκπαιδευτικών  της  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις καθώς και κάθε άλλο εκπαιδευτικό
θέμα που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις, εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα του
Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δομή – Λειτουργία:

Δομή:

1. Το γνωμοδοτικό συμβούλιο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αποτελείται από:
α) Τον υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο.
β) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας.
ε) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
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στ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Πολιτισμού.
ζ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας.
η) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Βιομηχανίας, ενέργειας και Τεχνολογίας.
θ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού μεταφορών και Επικοινωνιών.
 ι) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας.
ια) Έναν εκπρόσωπο από κάθε κόμμα που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή και αναγνωρίζεται
από τον κανονισμό της.
ιβ) Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών.
ιγ) Έναν εκπρόσωπο του Εθνικού Κοινωνικού Κέντρου Ερευνών.
ιδ) Έναν εκπρόσωπο της γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.
ιε) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Γεωργικών Συνεταιρισμών.
ιστ) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών.
ιζ) Έναν εκπρόσωπο της Συνομοσπονδίας Γονέων Ελλάδας.
ιη) Έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας
ιθ)  Έναν  εκπρόσωπο  του  τομέα  γενικής  εκπαίδευσης  του  τμήματος  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
κ)  Έναν  εκπρόσωπο  του  τομέα  τεχνικής  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  του  τμήματος
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.
κα) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.
κβ) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας
κγ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
κδ) Έναν εκπρόσωπο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
κε) Έναν εκπρόσωπο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
κστ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας.
κζ) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων.
κη) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
κθ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
λ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
λα) Έναν εκπρόσωπο της ένωσης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής.
λβ) Έναν κοινό εκπρόσωπο των Ενώσεων Καθηγητών Ξένων Γλωσσών.
λγ) Έναν εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών.
λδ)  Έναν  εκπρόσωπο  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Πτυχιούχων  Υπομηχανικών  Τεχνολόγων
Μηχανικών.

2. Το  Σ.Δ.Ε.  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Υπουργού  Εθνικής  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση των οικείων φορέων, με την οποία ορίζονται οι τακτικοί
και αναπληρωματικοί εκπρόσωποι.
3.         Η απόφαση συγκρότησης εκδίδεται εντός του μηνός Δεκεμβρίου κάθε δεύτερου έτους.
Η θητεία  των μελών  του  Σ.Δ.Ε.  είναι  διετής,  αρχίζει  την  1η Ιανουαρίου  και  λήγει  την  31η

Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

Λειτουργία:

1. Το Σ.Δ.Ε. λειτουργεί είτε σε ολομέλεια είτε σε τμήματα:
α) Γενικής κατεύθυνσης και β) Τεχνικής – επαγγελματικής κατεύθυνσης. 

Στην ολομέλεια εξετάζονται τα εξής θέματα:
α)  Εισηγείται  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  Παιδείας  (Ε.ΣΥ.Π.)  θέματα  αρμοδιότητας  της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β)  Μελετά  τα  θέματα  που  αναφέρονται  στο  επίπεδο  ποιότητας  και  αποδοτικότητας  της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εισηγείται μέτρα για την αναβάθμισή του.
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γ)  Εξετάζει  τις  (κατά  το  άρθρο  24  παρ.  4  του  Ν.  1566/85)  εκθέσεις  του  Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου  και  τις  προτάσεις  αυτού  για  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης  και
διατυπώνει  τις  απόψεις  του  σχετικά  με  αυτές,  προς  τον  Υπουργό  Εθνικής  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων.

Το Σ.Δ.Ε. στην πρώτη από τη συγκρότησή του συνεδρίαση, διαιρείται σε τμήματα. Η
συμμετοχή των μελών σε ένα τμήμα δεν εμποδίζει τη συμμετοχή τους και σε άλλο τμήμα. Σε
ειδική συνεδρίαση κάθε τμήματος εκλέγεται ο πρόεδρος αυτού.

Το  Σ.Δ.Ε.  συγκαλείται  και  συνεδριάζει  σε  ολομέλεια  ύστερα  από  πρόσκληση  του
προέδρου του, ο οποίος καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των εργασιών του σε
τακτικές συνεδριάσεις δύο φορές το χρόνο, τον Οκτώβριο και τον Μάρτιο.

Με απόφαση του προέδρου του Σ.Δ.Ε. συγκαλούνται σε συνεδρίαση η ολομέλεια και
τα  τμήματα  αυτού  πέρα  από  τις  τακτικές  συνεδριάσεις.  Εκτάκτως  μπορεί  να  κληθούν  σε
συνεδρίαση  η  ολομέλεια  και  τα  τμήματα,  όταν  το  ζητήσουν  με  αίτησή  τους  τα  δύο  τρίτα
τουλάχιστον  των  μελών  της  ολομέλειας.  Στην  αίτηση  ορίζονται  και  τα  θέματα  που  θα
συζητηθούν.

Η  ολομέλεια  και  τα  τμήματα  βρίσκονται  σε  απαρτία  όταν  τα  παρόντα  μέλη  είναι
περισσότερα των απόντων.

Οι αποφάσεις του Σ.Δ.Ε. λαμβάνονται με την αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση
ισοψηφίας επικρατέστερη θεωρείται η άποψη με την οποία τάσσεται ο πρόεδρος.

Γραμματεία:
Η  Γραμματεία  του  Σ.Δ.Ε  αποτελείται  από  δύο  εκπαιδευτικούς  της  δημόσιας

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αποσπασμένους στην κεντρική υπηρεσία του Υ.Π.Ε.Π.Θ., από
τους οποίους ο ένας ορίζεται γραμματέας αυτού και ο άλλος αναπληρωτής του και από μία
δακτυλογράφο  (Διοικητική υπάλληλο) της κεντρικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου.

Έργο της Γραμματείας είναι η τήρηση των πρακτικών, του αρχείου και η διεξαγωγή
της αλληλογραφίας του Σ.Δ.Ε., η φροντίδα για τη συγκέντρωση των εισηγήσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και η φροντίδα για την υλοποίηση των αποφάσεων της ολομέλειας και
των τμημάτων του Σ.Δ.Ε.

Αρμοδιότητες:
             Το Σ.Δ.Ε  ασκεί αρμοδιότητες για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως:
α)  Εισηγείται  στο  Εθνικό  Συμβούλιο  Παιδείας  (Ε.ΣΥ.Π.)  θέματα  αρμοδιότητας  της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β)  Μελετά  τα  θέματα  που  αναφέρονται  στο  επίπεδο  ποιότητας  και  αποδοτικότητας  της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εισηγείται μέτρα για την αναβάθμισή του.
γ) Συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για θέματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
εισηγείται σε αυτό συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στη βαθμίδα
αυτή της εκπαίδευσης.
δ)  Εξετάζει  τις  (κατά  το  άρθρο  24  παρ.  4  του  Ν.  1566/85)  εκθέσεις  του  Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου  και  τις  προτάσεις  αυτού  για  βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης  και
διατυπώνει  τις  απόψεις  του  σχετικά  με  αυτές,  προς  τον  Υπουργό  Εθνικής  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων.
ε) Προτείνει τη διεξαγωγή έρευνας από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τους επιστημονικούς
φορείς της Πολιτείας.
στ) Μελετά θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εισηγείται σχετικά στους αρμόδιους
φορείς.
ζ) Εξετάζει, αποφασίζει και εισηγείται για κάθε θέμα που παραπέμπεται από τον Υπουργό
εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επιπλέον,
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η) Γνωμοδοτεί για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των
σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
θ) Γνωμοδοτεί για την προσθήκη νέων κύκλων, κλάδων, τομέων και τμημάτων ειδίκευσης με
βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής.
ι) Γνωμοδοτεί για την άσκηση στο επάγγελμα των μαθητών των σχολικών μονάδων.
ια)  Εισηγείται  την  αναθεώρηση  του  περιεχομένου  των  σπουδών  σε  κάθε  ειδικότητα  σε
συνδυασμό με την περιγραφή του αντίστοιχου επαγγέλματος.
ιβ) Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την πληρέστερη εφαρμογή του σχολικού επαγγελματικού
προσανατολισμού.
ιγ)  Γνωμοδοτεί  για  θέματα  ισοτιμίας  τίτλων  σπουδών  αποφοίτων  σχολικών  μονάδων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης άλλων φορέων.
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