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Περίληψη  
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια ανάδειξης του προφίλ του εκπαιδευτικού δυναμικού των 
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε ύστερα από την πρόσφατη πρακτική 
της στελέχωσης αυτών μέσω της αξιολόγησης. Παράλληλα, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε 
συγκριτικά τις διάφορες ειδικότητες των εκπαιδευτικών, ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης και τη 
βαθμολογία που αυτά απέφεραν στους υποψήφιους. Επιπλέον, αποτιμούμε την βαρύτητα της 
συνεισφοράς των ανωτέρω κριτήριων στην τελική βαθμολογία, δεδομένης της διαφοροποιημένης 
πρακτικής αξιολόγησης σε πολλά καίρια σημεία, λόγω εφαρμογής αυτής σε αποδέκτες δυο ομάδων 
διαφορετικής προέλευσης. Τέλος, προτείνουμε κάποιες παραμέτρους που θα άξιζε να ερευνηθούν 
περαιτέρω με στόχο τη βελτιστοποίηση των κριτηρίων επιλογής των εκπαιδευτικών. 
 
Abstract  
The present work attempts to reveal the profile of the educational staff of the Model Experimental 
Schools, as it has been by the recent evaluation process of their staff. Then, we compare the 
educational staff of various disciplines in relation with the evaluation criteria and the scores of the 
candidates. Furthermore, we evaluate the contribution of each criterion to the final score, given the 
differing practices of evaluation with many critical points by application of them to two different 
origin groups. Finally, some parameters that they need further investigation in order to determine the 
best criteria for teachers’ selection are proposed. 
 
 
Εισαγωγή 
 
Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν μια σημαντική παράμετρο του εκπαιδευτικού συστήματος. Μαζί 
με τους μαθητές και τα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελούν ζωτικές συνιστώσες της 
εκπαίδευσης. Τα σχολεία χρειάζονται, επομένως, εκπαιδευτικούς υψηλής ποιότητας και τα 
κριτήρια επιλογής τους παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αποτέλεσμα της εκπαίδευσης. Σχεδόν 
σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου υπάρχει δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, 
καθώς και διάφοροι τύποι σχολείων και στις δυο κατηγορίες. Όμως, η ύπαρξη των διαφόρων 
τύπων σχολείων δεν σημαίνει απαραίτητα ότι προσελκύουν καθηγητές από την ίδια δεξαμενή 
ενδιαφερομένων. Το είδος των σχολείων, ο εκπαιδευτικός προσανατολισμός τους, η 
φιλοσοφία των διδακτικών πρακτικών και μεθόδων παιδαγωγικής που ασπάζονται, το 
εργασιακό περιβάλλον, οι αμοιβές των καθηγητών, η αγορά εργασίας στην εκάστοτε 
τρέχουσα οικονομική συγκυρία, τα κριτήρια πρόσληψης και τέλος η τοπική κοινωνία και η 
τοποθεσία που βρίσκονται τα σχολεία, είναι οι σημαντικότεροι  παράγοντες προσέλκυσης 
εκπαιδευτικών στα σχολεία, ανά τον κόσμο. 
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Διεθνώς, έχουν γίνει μελέτες που συγκρίνουν διαφορετικούς τύπους σχολείων, ελκυστικού ή 
όχι περιβάλλοντος και ωραρίου εργασίας, με την ηλικία, τα προσόντα και την εμπειρία των 
εκπαιδευτικών τους, καθώς και με τα κριτήρια και τις πρακτικές πρόσληψής τους (Cannata & 
Peñaloza, 2009). Έχουν προκύψει συμπεράσματα άλλοτε αναμενόμενα και άλλοτε 
αντιφατικά. Επίσης, υπάρχουν παράμετροι που παρουσιάζουν κενά (π.χ. τα κίνητρα των 
εκπαιδευτικών για την επιλογή του τύπου σχολείου που επιθυμούν να εργαστούν, η επίδραση 
του ανταγωνισμού στην πολιτική και τις πρακτικές πρόσληψης του προσωπικού) που θα 
άξιζε να μετρηθούν, να συγκριθούν και να αξιολογηθούν (Cannata, 2012). Ενδιαφέρουσες 
μελέτες έχουν, επίσης, γίνει με στόχο να βρεθούν σωστοί παράμετροι αξιολόγησης της 
«εκπαιδευτικής» επάρκειας με συνδυασμό όλων των προσόντων που αφορούν τις γνώσεις, 
την εκπαιδευτική επιμόρφωση, την εμπειρία, τις στρατηγικές και  την πρακτική  που 
χρησιμοποιεί κάποιος εκπαιδευτικός σε συνδυασμό με την πραγματικότητα που επικρατεί 
μέσα στην τάξη (Carruthers, 2012; Kennedy, 2008). Σε όλα τα παραπάνω υπάρχουν 
διαφωνίες και ο διάλογος συνεχίζεται. 
Η πρακτική που ακολουθείται για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών διαφέρει από χώρα σε 
χώρα. Στη Φιλανδία, οι καθηγητές οφείλουν να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. 
Πριν προσληφθούν, παρακολουθούν ειδικά προγράμματα επιμόρφωσης από τα οποία 
αποφοιτά μόνο το 10%. Στη Γαλλία, οι καθηγητές είναι στην πλειονότητα δημόσιοι 
υπάλληλοι που προσλαμβάνονται κατόπιν διαγωνισμού. Οφείλουν, όμως, προηγουμένως να 
έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση πανεπιστημιακού  προγράμματος εκπαίδευσης 
καθηγητών (IUFM). Στο Ην. Βασίλειο είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση εκπαιδευτικού 
προγράμματος για καθηγητές για την απόκτηση πτυχίου προσόντων καθηγητή (QTS) και 
κατόπιν η  πιστοποίηση από το General Teaching Council της περιοχής (η διαδικασία αφορά 
Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, κ.λπ). Τέλος, στον Καναδά, στις περισσότερες περιοχές του, εκτός 
από το βασικό πανεπιστημιακό πτυχίο απαιτείται και πτυχίο Διδακτικής. 
Στις Η.Π.Α, κάθε πολιτεία ορίζει τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτικών, για να 
μπορούν να διδάξουν στα δημόσια σχολεία. Συνήθως απαιτείται πιστοποιητικό που, τις 
περισσότερες φορές ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια. Η πιστοποίηση γίνεται με μια σειρά 
από εξετάσεις στα διάφορα στάδια τις εκπαίδευσης των καθηγητών, υπό την εποπτεία του 
φορέα εξετάσεων (Educational Testing Service). Η πλέον διαδεδομένη εξέταση είναι μια 
σειρά από τεστ, το λεγόμενο Praxis test (I,II,III). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ειδικές 
κατηγορίες δημοσίων σχολείων που έχουν προσανατολισμό και πρακτικές σε μεγάλο βαθμό 
διαφοροποιημένες και πιο φιλόδοξες των παραδοσιακών δημοσίων σχολείων, όπως είναι τα 
λεγόμενα magnet schools και charter schools.  
Στις ΗΠΑ πάντα έχουν γίνει μελέτες και συγκριτικές έρευνες για αυτούς τους διαφορετικούς 
τύπους σχολείων. Βρέθηκαν διαφορές και ως προς τα προσόντα και ως προς την εμπειρία των 
εκπαιδευτικών σε αυτά. Πολλά συμπεράσματα είναι λίγο πολύ αναμενόμενα, χωρίς να 
λείπουν τα αντιφατικά και παράδοξα αποτελέσματα. Παρατηρήθηκε π.χ. ότι τα προσόντα των 
εκπαιδευτικών στα λεγόμενα charter schools, καθώς και στα ιδιωτικά σχολεία να είναι 
λιγότερα των συναδέλφων τους στα παραδοσιακά δημόσια σχολεία, αν και κανείς θα 
περίμενε το αντίθετο (Cannata & Peñaloza, 2009). Ακόμη, διαπιστώθηκε ότι οι καθηγητές 
των magnet schools υπερτερούν σε εμπειρία και έχουν αποφοιτήσει από πιο ονομαστά 
Πανεπιστήμια από ότι οι συνάδελφοί τους των παραδοσιακών δημόσιων σχολείων (Cannata 
& Peñaloza, 2009). Ωστόσο, όσον αφορά το κύρος των Πανεπιστημίων αποφοίτησης, 
υπάρχουν και έρευνες με αντίθετα συμπεράσματα των (Baker & Dickerson, 2006). Με βάση 
τον παραπάνω προβληματισμό, αποφασίσαμε να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία με σκοπό να 
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συμβάλουμε στο διάλογο που ξεκίνησε με τη διαδικασία αυτή και στοχεύει στην ανάδειξη 
των καταλληλότερων πρακτικών. 
 
Ερευνητικά ερωτήματα 
Τα ερευνητικά μας ερωτήματα διαμορφώνονται ως εξής: 

1. Πώς σκιαγραφείται το προφίλ των εκπαιδευτικών που επιλέγηκαν για 5ετή θητεία στα 
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία μέσω των κριτήριων αξιολόγησης; 

2. Πώς διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν σε διαφορετικές φάσεις 
αξιολόγησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία;; 

3. Πώς διαφοροποιούνται οι εκπαιδευτικοί των διαφόρων ειδικοτήτων με βάση τα 
κριτήρια αξιολόγησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία; 

 
Μεθοδολογία 
 
Η εργασία που παρουσιάζουμε είναι μια περιγραφική μελέτη που έχει την ιδιαιτερότητα ότι 
χρησιμοποιεί για την ανάλυση στοιχεία από τον πληθυσμό της έρευνας και όχι από ένα 
δείγμα αυτού (ΔΕΠΠΣ, 2012, 2013). Σε ένα πρώτο στάδιο ανάλυσης ο πληθυσμός μας είναι 
το σύνολο των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, αυτοί που 
υπηρετούσαν το Νοέμβριο του 2012 στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (πρώτη φάση, 
N1Α=671)  και αυτοί που αιτήθηκαν τον Ιούνιο του 2013 να επιλεγούν σε θέση επί θητεία 
(δεύτερη φάση, N2Α=1002), δηλαδή sύνολο 1773 άτομα (ΝΑ=1773).  
Στο δεύτερο στάδιο, ο πληθυσμός μας είναι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στα 
πειραματικά σχολεία και αξιολογήθηκαν θετικά (πρώτη φάση, N1Β=619) και οι εκπαιδευτικοί 
που επιλέγηκαν για 5ετή θητεία μετά την αξιολόγηση του Ιουνίου του 2013 (δεύτερη φάση, 
N2Β=390), δηλαδή ΝΒ=1009. Σε αυτόν τον πληθυσμό είναι επικεντρωμένη η μελέτη.  
Στο τρίτο στάδιο της ανάλυσης, επειδή μας ενδιέφεραν και  οι διαφορές μεταξύ των 
ειδικοτήτων ως προς διαφορετικά κριτήρια, αποκλείστηκαν οι ολιγάριθμες ειδικότητες (<20) 
και ο πληθυσμός μας είναι οι 914 (ΝΓ) εκπαιδευτικοί (Ν1Γ=555 και Ν2Γ=359 αντίστοιχα). 
Συγκεκριμένα, εξαιρέσαμε από την ανάλυση τις ειδικότητες ΠΕ10 [5 και 2 αντίστοιχα], ΠΕ12 
[10 και 1 αντίστοιχα], ΠΕ13 [3], ΠΕ14 [4], ΠΕ15 [7 και 4 αντίστοιχα], ΠΕ17/ΠΕ18/ΠΕ20 [6 
και 2 αντίστοιχα], ΠΕ32 [4], ΠΕ34 [1] και ΠΕ60 [7 και 5 αντίστοιχα].  Ας σημειωθεί εδώ ότι, 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Φ.361.22/116672/Δ1/1-10-2012 (ΥΑ116672), «για τις 
ειδικότητες ΠΕ08 και ΠΕ16 συνεκτιμώνται η παραγωγή έργου ή η δημόσια παρουσία τους σε 
συναφείς με την ειδικότητά τους δραστηριότητες», επομένως η όποια σύγκριση με τις 
υπόλοιπες ομάδες δεν θα είχε κάποιο νόημα.  
 
Αποτελέσματα 
 
Οι συμμετέχοντες στην αξιολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησής τους 
Στην πρώτη φάση της αξιολόγησης για 5ετή θητεία στα ΠΠΣ συμμετείχαν 671 εκπαιδευτικοί  
από διάφορα σχολεία τους οποίους το 35,6% είναι άνδρες και το 64,4% γυναίκες. Από το 
σύνολο των υποψηφίων το 92,7% κατέλαβαν θέσεις σε 47 σχολεία. Από τους 52 υποψήφιους 
(7,3%), που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν τα 55 μόρια, οι 10 είναι δάσκαλοι, 7 θεολόγοι 
και οι υπόλοιποι 38  κατανέμονται σε 13 ειδικότητες.  
Στην δεύτερη φάση της αξιολόγησης συμμετείχαν 1102 εκπαιδευτικοί  από ήδη υπηρετούντες 
σε Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία τους οποίους το 31,0% είναι άνδρες, το 61,4% γυναίκες, 
ενώ για ένα ποσοστό 7,5% δεν έχει δοθεί το φύλο. Η αναλογία υποψηφίων/θέσεων 
κυμάνθηκε από 13/1 για τον κλάδο ΠΕ05, 10/1 για τον κλάδο ΠΕ07, 5/1 για τον κλάδο ΠΕ19 
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μέχρι 1/1 για τον κλάδο ΠΕ70. Από τους υποψήφιους, επιλέγηκαν και τοποθετήθηκαν σε 
θέση επί θητεία στα ΠΠΣ 390 εκπαιδευτικοί, δηλαδή ποσοστό 35,4% των αιτούντων. Στο 
σύνολο των 1009 εκπαιδευτικών που κατέλαβαν θέση 5ετους θητείας στα ΠΠΣ το 34,1% 
είναι άνδρες ποσοστό που δεν διαφέρει από την αναλογία ανδρών γυναικών στο σύνολο των 
σχολείων γενικά (34,25%) (ΕΣΥΕ, 2013). 
Τα κριτήρια με τα οποία αξιολογήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και στις δύο φάσεις 
ομαδοποιούνται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ11667), σε 3 ομάδες. Η πρώτη 
ομάδα περιλαμβάνει κριτήρια αποτίμησης «της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου», 
που είναι ουσιαστικά αντικειμενικά κριτήρια και μπορεί να προσφέρουν μέχρι 31 μόρια στην 
100-βαθμη κλίμακα αξιολόγησης. Τα κριτήρια της δεύτερης ομάδας, της αποτίμησης 
«διδακτικής εμπειρίας και προϋπηρεσίας», διακρίνονται σε αντικειμενικά (9 μόρια) και 
υποκειμενικά (35 μόρια). Τα υποκειμενικά κριτήρια διαφοροποιούνται στις δύο φάσεις 
αξιολόγησης. Πρώτον, οι επιστημονικές γνώσεις που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο που 
θεραπεύει ο εκπαιδευτικός και η διδακτική επάρκεια αυτού  αξιολογούνται από τον σχολικό 
σύμβουλο και αποδίδουν 20 μόρια, ενώ η παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο  και η 
ανάπτυξη καινοτομιών αξιολογούνται από το διευθυντή του Προτύπου Πειραματικού 
Σχολείου, σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο-μέλος του ΕΠΕΣ και αποδίδουν 15 μόρια. 
Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στα ΠΠΣ και ήταν αποσπασμένοι για τις ανάγκες 
της υπηρεσίας και για τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης φάσης τα υποκειμενικά κριτήρια 
αποτίμησης «της επιστημονικής και εκπαιδευτικής επάρκειας» εφαρμόστηκαν με την 
αξιολόγηση φακέλου (portfolio) που περιλάμβανε τα σχετικά τεκμήρια. Τέλος, τα κριτήρια 
σχετικά με «το προφίλ του εκπαιδευτικού που θα του επιτρέψει να λειτουργήσει 
αποτελεσματικά στο έργο της σχολικής μονάδας» ελέγχονται μέσω συνέντευξης και 
αποδίδουν 25 μόρια. 
 
Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν στα ΠΠΣ 
Περνώντας στο δεύτερο στάδιο ανάλυσης, στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι, οι 
τυπικές αποκλίσεις και το εύρος των μορίων που συγκέντρωσαν οι εκπαιδευτικοί ανά 
κριτήριο και στις δύο φάσεις της αξιολόγησης. Το πρώτο στοιχείο που μας δείχνει η 
στατιστική ανάλυση είναι η μεγάλη διαφορά των μέσων όρων και των τυπικών αποκλίσεων 
της συνολικής βαθμολογίας των δύο ομάδων. Οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν θέση στα ΠΠΣ 
από την πρώτη φάση της αξιολόγησης συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο 71,41 μόρια ενώ οι 
συνάδελφοί τους της δεύτερης φάσης 47,44 μόρια. Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά 
σημαντική (t=36,898, df=1007, p<0,001). Εξετάζοντας τους μέσους όρους των δύο ομάδων 
ανά κριτήριο διαπιστώνουμε ότι στατιστικά σημαντική διαφορά έχουμε στην «πιστοποίηση 
γνώσεων» (t=-4,242, df=1007, p<0,001)  με τους εκπαιδευτικούς της δεύτερης φάσης να 
υπερέχουν.  
 
Πίνακας 1: Επίδοση των εκπαιδευτικών ανά κριτήριο αξιολόγησης στα ΠΠΣ 
 

 Πρώτη φάση (Ν=619) Δεύτερη φάση (Ν=390) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Μ* 
Μέσος 
όρος** 

Εύρος 
Μέσος 
όρος** 

Εύρος 

1. ΚΑTΑΡTΙΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣTΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ 

31 10,68    (7,23) 0-28 10,31    (6,74) 0-28 

1.1 Σπουδές 16 6,20     (4,66) 0-15 5,81     (4,63) 0-14 
1.2 Πιστοποίηση γνώσεων*** 4 1,78     (1,22) 0-4 2,11     (1,11) 0-4 
1.3 Επιστημονικό έργο 11 2,69     (3,04) 0-11 2,39     (2,61) 0-11 
2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ, 44 38,16    (3,27) 20,25-44 13,98   (7,62) 0-37 
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ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
2.1 Διδ/κή- επιμορ/κή εμπειρία*** 5 2,04     (1,29) 0-5 1,67      (1,14) 0-5 
2.2 Προϋπηρεσία*** 4 2,96     (1,18) 0-4 2,34     (1,38) 0-4 
2.3 Επιστ.-Εκπ/κή επάρκεια μη 
υπηρετούντων 

35 0,20     (2,23) 0-27 9,97     (6,67) 0-30 

2.3.2α. Διευθυντής (φάκελος) 6 5,45     (0,97) 0-6 - - 
2.3.2β. Διευθυντής (παρουσία σχολείο) 9 8,61     (1,13) 0-9 - - 
2.3.1α. Σύμβουλος (φάκελος) 8 7,60     (1,11) 0-8 - - 
2.3.1β.Σύμβουλος (παρατήρηση) 12 11,30    (1,36) 0-12 - - 
2.3 Επιστ.-Εκπ/κή Επάρκεια*** 35 33,16    (2,52) 16,75-35 9,97     (6,67) 0-30 

3. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 25 22,51    (1,97) 15-25 22,45    (2,24) 13,67-25 

Ενστάσεις 0,05    (0,28) 0-2,5 0,70    (1,91) -1,0-17,5 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Βαθμολογία*** 100 71,41    (9,28) 55-95 47,44  (11,16)  21,33-88,33

* Μέγιστος αριθμός μορίων ανά κριτήριο στην υπουργική απόφαση, ** Σε παρένθεση η τυπική απόκλιση, 
***στατιστικά σημαντική διαφορά 
 
Αντίθετα, στη «διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία» (t=4,617, df=1007, p<0,001), στην 
«προϋπηρεσία»  (t=7,605, df=1007, p<0,001) και στην «επιστημονική και εκπαιδευτική 
επάρκεια» (t=69,482, df=1007, p<0,001) οι εκπαιδευτικοί της πρώτης φάσης έχουν 
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερους μέσους όρους από τους συναδέλφους τους της δεύτερης 
φάσης.  
Στη συνέχεια, οι μέσοι όροι των μορίων που αποδόθηκαν από τη διαδικασία της συνέντευξης 
στις δύο ομάδες δεν διαφέρουν στατιστικά μεταξύ τους, όπως επίσης και αυτοί που 
σχετίζονται  με τις σπουδές και το επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών. Διαφορά, όμως, 
υπάρχει μεταξύ των ομάδων και στα μόρια που αποκτήθηκαν μέσω ενστάσεων (t=-8,323, 
df=1007, p<0,001), όπου οι εκπαιδευτικοί της δεύτερης φάσης κέρδισαν περισσότερα μόρια 
μετά από ένστασή τους από τους συναδέλφους τους της πρώτης φάσης.  
Συνοψίζοντας, πάντα με βάση την υπουργική απόφαση ΥΑ116672 σε σύνολο 100το 31% της 
βαθμολογίας προκύπτει από την αξιολόγηση της κατάρτισης και του επιστημονικού έργου 
των εκπαιδευτικών, το 44% από την αξιολόγηση της επιστημονικής και εκπαιδευτικής τους 
επάρκειας και το 25% από την αξιολόγηση του συνολικού τους προφίλ μέσω της συνέντευξης. 
Για να δούμε πόσο τελικά συνέβαλε στην συνολική βαθμολογία η κάθε ομάδα κριτηρίων 
υπολογίσαμε το ποσοστό των μορίων αυτής στο σύνολο των μορίων. Το αποτέλεσμα 
παρουσιάζεται με τη μορφή διαγραμμάτων τύπου πίτας στο σχήμα 1. 
  

  

 Κριτήριο 1 

  Κριτήριο 2 

 Συνέντευξη 

 Ένσταση 
 

Πρώτη Φάση Δεύτερη Φάση Υπουργική Απόφαση Υπόμνημα 
 

Σχήμα 1: Το ποσοστό της κάθε ομάδας κριτηρίων στην συνολική αξιολόγηση, για κάθε φάση σε 
σχέση με την υπουργική απόφαση. 

 
Όπως φαίνεται από τον πίνακα 1, κανείς εκπαιδευτικός δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 
σύνολο των κριτηρίων της ομάδας «κατάρτιση και επιστημονικό έργο». Το γεγονός αυτό 
μειώνει τη συνεισφορά των κριτηρίων αυτών στην τελική αξιολόγηση και αυξάνει τη 
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συνεισφορά άλλων. Αντί για το 31% των μορίων η κατάρτιση και το επιστημονικό έργο» 
συνεισφέρουν το 15 % στην πρώτη φάση και το 22% στη δεύτερη.  
Στη δεύτερη φάση το κριτήριο 1 συνεισφέρει περισσότερο στη βαθμολογία, κυρίως επειδή 
έχει μειωθεί πολύ η συνεισφορά του κριτηρίου 2 και όχι επειδή διαφέρει ο μέσος όρων των 
δύο ομάδων. Επιπλέον, στην πρώτη φάση φαίνεται να είναι πολύ μεγάλη η συνεισφορά των 
κριτηρίων της ομάδας «διδακτική εμπειρία – προϋπηρεσία» (53 %), ενώ στη δεύτερη φάση 
συνεισφέρουν με περισσότερα μόρια τα κριτήρια της συνέντευξης (47 %).  
 
Διαφορές ανάμεσα στους κλάδους 
Στο τρίτο στάδιο της ανάλυσης επικεντρωθήκαμε στους κλάδους όπου έχουμε περισσότερους 
από 20 εκπαιδευτικούς και κατέλαβαν θέση επί θητεία στις δύο φάσεις αξιολόγησης.  
 
Πίνακας 2: Ποσοστά των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ ανά ειδικότητα και φάση 
αξιολόγησης  
 
Κλάδος ΠΕ01 ΠΕ02 ΠΕ03 ΠΕ04 ΠΕ05 ΠΕ06 ΠΕ07 ΠΕ09 ΠΕ11 ΠΕ19 ΠΕ60 ΠΕ70 
1η φάση 62,2 63,0 67,0 65,3 85,2 60,7 90,9 61,9 53,4 64,2 37,5 40,1 
2η φάση 37,8 37,0 33,0 34,7 14,8 39,3 9,1 38,1 46,6 35,8 62,5 59,9 
 
Στον Πίνακα 2 παρατηρούμε ότι, στις περισσότερες των ειδικοτήτων, τα 2/3 προέρχονται από 
την πρώτη φάση και το 1/3 από τη δεύτερη φάση της αξιολόγησης.  
Εξαίρεση αποτελούν οι ειδικότητες ΠΕ05, ΠΕ07 στις οποίες η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών προέρχεται από τους ήδη υπηρετούντες, ενώ περίπου οι μισοί από τους ΠΕ11, 
και περισσότεροι από τους μισούς ΠΕ60 ΠΕ70 προέρχονται από τη δεύτερη φάση της 
αξιολόγησης.  
.  
 

Πρώτη φάση Δεύτερη φάση 
 

Κατάρτιση και επιστημονικό έργο 

 
 

Διδακτική εμπειρία - προϋπηρεσία 
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Συνέντευξη  

 
Συνολική Βαθμολογία 

 
Σχήμα 2: Οι μέσοι όροι βαθμολογίας των κλάδων των εκπαιδευτικών στις τρεις ομάδες κριτηρίων και 

στη συνολική αξιολόγηση, για κάθε φάση. 
 
Εξετάζοντας τη βαθμολογία των εκπαιδευτικών ανά κλάδο και ομάδα κριτηρίων και 
εφαρμόζοντας την ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) διαπιστώσαμε ότι στην πρώτη φάση της 
αξιολόγησης τα μόρια που συγκέντρωσαν οι καθηγητές των διαφόρων ειδικοτήτων με βάση 
το κριτήριο 2.3 (αξιολόγηση συμβούλου και διευθυντή) και από τη συνέντευξη δεν 
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Αντίθετα, στα κριτήρια τα σχετικά με την κατάρτιση και 
το επιστημονικό έργο οι ειδικότητες ΠΕ01, 02, 03, 04, 05 και 19 υπερέχουν σημαντικά από 
τις υπόλοιπες (σχήμα 2). Στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης, οι εκπαιδευτικοί των 
εξεταζόμενων ειδικοτήτων παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές σε όλα τα κριτήρια εκτός από 
το κριτήριο 2.2 (προϋπηρεσία). Στα κριτήρια τα σχετικά με την κατάρτιση και το 
επιστημονικό έργο τα λιγότερα μόρια συγκεντρώνουν οι ΠΕ70 και ακολουθούν οι ΠΕ11. 
Αυτή η διαφορά των ΠΕ70 αντικατοπτρίζεται και στη συνολική βαθμολογία. Αντίθετα, η 
σημαντική στατιστικά διαφορά μεταξύ των ΠΕ11 και ΠΕ03 στη συνέντευξη, με τους 
πρώτους να υπερτερούν, δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαφορά των μέσων όρων της 
συνολικής βαθμολογίας τους η οποία δεν διαφέρει σημαντικά.  
 
Συμπεράσματα 
 
Τα ΠΠΣ επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς τους από τους υπηρετούντες στα δημόσια σχολεία, 
και η αναλογία γυναικών και ανδρών εκπαιδευτικών είναι περίπου 2 προς 1, όπως συμβαίνει 
στο σύνολο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΣΥΕ, 
2013). Μετά τη αξιολόγηση κατά το σχολικό έτους 2012-2013, τα ΠΠΣ ανανέωσαν το 
προσωπικό τους κατά 38,65% (μ.ο.), ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι δάσκαλοι, η 
ανανέωση έφτασε το 60,00%. Η ανανέωση προήλθε κατά το μεγαλύτερο μέρος από τις θέσεις 
των εκπαιδευτικών που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία και όχι από την αποτυχία των 
συμμετεχόντων.  
Πώς μπορούμε, όμως, να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν 
στα ΠΠΣ μετά την αξιολόγησή τους και με βάση τα κριτήρια που αυτή έθετε; Οι 



Πρακτικά 1ου Συνέδριου Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Αθήνα, 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2014 
«Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Απαντώντας στις προκλήσεις του σήμερα, ανιχνεύοντας τις 

προοπτικές του αύριο» 
 
 

 8

εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ παραδόξως φαίνεται ότι δεν έχουν ικανοποιητική κατάρτιση και 
επιστημονικό έργο, δεδομένου ότι κατά μέσο όρο συγκέντρωσαν 10,54 μόρια από τα 31 που 
είναι το ανώτερο όριο. Αυτή η βαθμολογία αντιστοιχεί σε ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, 
μια ξένη γλώσσα, πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες και κάποιο συγγραφικό έργο. Βέβαια, 
εμφανίζονται μεγάλες διαφορές στην κατάρτιση και το επιστημονικό έργο μεταξύ των 
ειδικοτήτων, με τους φιλολόγους (ΜΟ=14,90), των φυσικών επιστημών (14,56) και των 
θεολόγων (ΜΟ=14,11) να ξεχωρίζουν με το επιστημονικό έργο και της γερμανικής γλώσσας 
(4,84) και τους δασκάλους (4,62) σε πιο μειονεκτική θέση, κατά την πρώτη φάση της 
αξιολόγησης. Η αβεβαιότητα που επικράτησε στους κλάδους των ξένων γλωσσών, των 
γυμναστών και των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ19 το καλοκαίρι, σε συνδυασμό με το 
μικρό αριθμό θέσεων που προκηρύχτηκαν σε ορισμένες ειδικότητες, οδήγησε συναδέλφους 
με πιο ικανοποιητικό επίπεδο κατάρτισης και επιστημονικού έργου στα ΠΠΣ (ΜΟΠΕ07=16,25,  
ΜΟΠΕ19=13,67 και  ΜΟΠΕ11=9,31). Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι ούτε ένας 
εκπαιδευτικός δεν κατόρθωσε να καλύψει το σύνολο των κριτηρίων της ομάδας αυτής 
(μέγιστη τιμή 28 σε σύνολο 31 μορίων). Και αυτό διότι τα κριτήρια αντιστοιχούσαν σε μια 
ποικιλία προσόντων που θα μπορούσαν διαζευκτικά να δίνουν το προφίλ εκπαιδευτικού με 
υψηλή κατάρτιση και επιστημονικό έργο, αθροιστικά όμως σκιαγραφούν «άπιαστο» πρότυπο. 
Μια άλλη διάσταση του προφίλ των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΠΠΣ, η οποία θα 
μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο άλλης έρευνας, είναι ο βαθμός στον οποίο η κατάρτιση 
και το επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών είναι συναφή με τη Διδακτική των επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων και την Παιδαγωγική. Ίσως η προαγωγή της αριστείας και η 
ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών στα  ΠΠΣ να συνδέεται και με 
αυτή τη διάσταση. Επίσης, από τη στιγμή που η επίτευξη των σκοπών των ΠΠΣ συνδέθηκε 
με το επιστημονικό έργο των εκπαιδευτικών, και πολύ ορθά κατά την άποψή μας, μεγάλη 
σημασία έχει και ο τρόπος αποτίμησης αυτού. Ερωτήματα όπως «όλες οι δημοσιεύσεις ή όλα 
τα συνέδρια συμβάλουν με τον ίδιο βαθμό στην αποτίμησή του;» πρέπει να συζητηθούν.  
Το ανανεωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό των ΠΠΣ έχει σαφώς μικρότερη προϋπηρεσία, 
διδακτική και επιμορφωτική εμπειρία. Αν και εμφανίζεται μικρότερη η επιστημονική και η 
εκπαιδευτική επάρκεια των νεοεισερχόμενων στα ΠΠΣ εκπαιδευτικών, δεν είναι σίγουρο αν 
αυτή  είναι μια πραγματική διαφορά ή είναι απλώς αποτέλεσμα της διαφορετικής μεθόδου 
αποτίμησής της.  Στην πρώτη φάση, που η αποτίμηση έγινε από το διευθυντή και τον 
σύμβουλο ειδικότητας, οι εκπαιδευτικοί συγκέντρωσαν υψηλότερη βαθμολογία κατά 24,19 
μόρια (ΜΟ) σε σύνολο 44 μορίων από τους συναδέλφους τους της δεύτερης φάσης, όπου η 
επιστημονική και η εκπαιδευτική επάρκεια αποτιμήθηκε με την αξιολόγηση φακέλου 
τεκμηρίων. Φαίνεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με την αξιολόγηση των τεκμηρίων της 
επιστημονικής και η εκπαιδευτικής επάρκειας. Πώς γίνεται εκπαιδευτικοί που δεν διαφέρουν 
στο επιστημονικό τους έργο  να διαφέρουν στην επιστημονική τους επάρκεια; Θα πρέπει να 
γίνει συζήτηση χωρίς προκαταλήψεις ποια ακριβώς τεκμήρια πιστοποιούν την επιστημονική 
και εκπαιδευτική επάρκεια και πώς αυτά αξιολογούνται. Ίσως όταν όλοι οι εκπαιδευτικοί 
διαθέτουν έκθεση αξιολόγησης από τον σχολικό σύμβουλο και το διευθυντή τους αυτό το 
ερώτημα να μην έχει αξία διερεύνησης και να ανακύψουν άλλα ερωτήματα. 
Γενικά διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία της πρώτης φάσης αξιολόγησης είχε ως αποτέλεσμα τη 
διόγκωση της συνεισφοράς των κριτηρίων αποτίμησης της «επιστημονικής και εκπαιδευτικής 
επάρκειας», ενώ η διαδικασία της δεύτερης φάσης διόγκωσε τη συνεισφορά των κριτηρίων 
που αποτιμήθηκαν από τη συνέντευξη. Αυτά τα δύο κριτήρια συνεισέφεραν περίπου το μισό 
της βαθμολογίας σε κάθε φάση και έγιναν οι καθοριστικοί παράγοντες της αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού. Και ενώ η περιγραφική μελέτη μάς ανέδειξε πτυχές του προφίλ των 
εκπαιδευτικών που αποτιμώνται βάσει των 2 ομάδων κριτηρίων αξιολόγησης καθώς και 
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ερωτήματα που χρειάζεται να απαντηθούν, τα δεδομένα των συνεντεύξεων που ήταν 
προσβάσιμα σε εμάς δεν μπόρεσαν να αναδείξουν αντίστοιχες πτυχές. Από την ανάλυση 
φάνηκε ότι οι επιτροπές συνέντευξης δεν είχαν ομογένεια στη διασπορά των βαθμολογιών 
τους. Κάποιες επιτροπές είχαν διασπορά 15 μόρια ενώ άλλων η διασπορά έτεινε στο μηδέν. 
Επιπλέον, η διαφορά ομοιογένειας κατά τη διαδικασία των δύο φάσεων (επιτροπή για όλο το 
σχολείο στην πρώτη φάση, επιτροπή ανά ειδικότητα στη δεύτερη) δυσκολεύει την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Θα είχε ενδιαφέρον να μελετηθεί ο τρόπος που επέλεξε κάθε επιτροπή να 
αξιολογήσει την πληθώρα των κριτηρίων που περιλαμβάνει η διαδικασία της συνέντευξης 
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΥΑ116672. Μια ανάλυση αυτών των στοιχείων θα 
φώτιζε περισσότερο το ερώτημα «ποιο είναι το προφίλ ενός εκπαιδευτικού που μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων ενός ΠΠΣ» και με ποια κριτήρια μπορεί να 
αποτιμηθεί; 
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