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∆ιοίκηση ανθρωπίνων πόρων στους εκπαιδευτικού οργανισµούς. Αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ελληνική και 

Ευρωπαϊκή Πραγµατικότητα 
 
 

Αναστάσιος Σαρδέλης του ∆ηµητρίου 
 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να τονίσει την αναγκαιότητα της ύπαρξης αλλά 

και να περιγράψει τη σηµασία που έχει η λειτουργία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων 

στους Εκπαιδευτικούς οργανισµούς και εστιάζοντας στο θέµα της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας και στις 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει τις βάσεις για µια µελλοντική διερεύνηση 

του θέµατος. Η αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού και του έργου του έχει 

δεσπόζουσα θέση σε όποια προσπάθεια γίνεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

βελτίωση των αποτελεσµάτων της διδακτικής διαδικασίας. Κάθε µεταρρυθµιστική 

πρωτοβουλία, όσο καινοτόµος και αν είναι, είναι καταδικασµένη σε αποτυχία χωρίς 

αποτελεσµατικούς και υψηλών ποιοτικών εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών εκπαιδευτικούς 

που θα κληθούν να την εφαρµόσουν. Για το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα η ανάγκη 

εισαγωγής ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης 

του εκπαιδευτικού είναι πιο επιτακτική από ποτέ.    
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Α. ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ  

 

ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

   

Η παιδεία είναι το µέγιστο ανθρώπινο αγαθό, όπως αναφέρεται στην κατά τον 

Ξενοφώντα “Απολογία του Σωκράτους”. Η σπουδαιότερη πηγή παιδείας είναι το 

σχολείο, το οποίο µπορεί να ορισθεί ως µια οργανωµένη και διαρκής υπηρεσία, στην 

οποία, ανεξαρτήτως της αλλαγής διδασκόντων και διδασκοµένων, επιδιώκονται 

συγκεκριµένοι εκπαιδευτικοί στόχοι µε τη συστηµατική διδασκαλία ικανού αριθµού 

γνωστικών αντικειµένων. Αυτή η µορφή παιδείας αποδίδεται µε τη νεοελληνική λέξη 

εκπαίδευση. Σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 2  του Συντάγµατος η παιδεία αποτελεί 

βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική 

και φυσική αγωγή των Ελλήνων και τη διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους 

πολίτες. 

Σηµαντικό ρόλο στην εκπλήρωση αυτής της Συνταγµατικής επιταγής κατέχουν, 

µεταξύ άλλων, οι εκπαιδευτικοί, τα στελέχη που ασχολούνται µε τον τοµέα της 

διοίκησης της εκπαίδευσης, οι διοικητικοί υπάλληλοι και το λοιπό βοηθητικό 

προσωπικό, µέσω του έργου των οποίων επιδιώκεται να επιτευχθούν οι βασικοί 

σκοποί της εκπαίδευσης.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να τονίσει την αναγκαιότητα της ύπαρξης 

αλλά και να περιγράψει τη σηµασία που έχει η λειτουργία της ∆ιοίκησης Ανθρωπίνων 

Πόρων στους Εκπαιδευτικούς οργανισµούς και εστιάζοντας στο θέµα της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας 

και στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να θέσει τις βάσεις για µια µελλοντική 

διερεύνηση του θέµατος.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο  

H ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας έχει αυξηθεί σε µεγάλο βαθµό το ενδιαφέρον 

της κοινωνίας για το εκπαιδευτικό µας σύστηµα και την ποιότητα του. Αν και υπάρχει 

πληθώρα αντικρουόµενων συχνά απόψεων  σχετικά µε την πορεία, τους στόχους και 

τις στρατηγικές που πρέπει να εφαρµοστούν για την επίτευξη τους, παρατηρείται µια 

γενικότερη συµφωνία όσον αφορά την αναγκαιότητα σηµαντικής βελτίωσης της 

αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του. Ο διεθνής ανταγωνισµός, οι 

ραγδαίες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η περιορισµένη εκ των πραγµάτων 

δυνατότητα διάθεσης πόρων και η συνεχώς αυξανόµενη απαίτηση για την αποδοτική 

διαχείριση τους, κυρίως όµως η αποδοχή από την Ελληνική Κοινωνία της εκπαίδευσης 

ως το σηµαντικότερο συντελεστή κοινωνικής και οικονοµικής ανάπτυξης, επιβάλλουν 

την προσαρµογή των στόχων της στα εκάστοτε δεδοµένα του κοινωνικού και 

οικονοµικού περιβάλλοντος. Κατά συνέπεια επιβάλλουν και το σχεδιασµό ενός 

εκπαιδευτικού συστήµατος, που να καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος και του 

µέλλοντος. 

 Τα προβλήµατα και τα εµπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν στην προσπάθεια 

για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας είναι πολλά και ποικίλα. 

Σηµαντικότερα µεταξύ άλλων είναι η επιλογή των στόχων που θα πρέπει να 

εξυπηρετούν ώστε να καλύπτουν τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις, η 

χάραξη της κατάλληλης στρατηγικής για την επίτευξη τους, η δηµιουργία των 

κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραµµάτων και η εφαρµογή τους στην πράξη από το 

προσωπικό εκπαιδευτικό ή µη, η εκπαίδευση και η επιλογή του προσωπικού, και η 

βελτίωση των εγκαταστάσεων.  

 Κατά κοινή οµολογία όµως η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής 

ποιότητας είναι κατά κύριο λόγο συνδεδεµένη µε την ποιότητα του προσωπικού που 

θα αναλάβει την εκτέλεση του έργου αυτού και την απόδοση του, όσο και µε τις 

συνθήκες που την επηρεάζουν (Stronge, J.H 1993). Η διαπίστωση αυτή δεν 

υποβαθµίζει καθόλου την σηµασία των υπολοίπων παραγόντων του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Είναι προφανές ότι παράγοντες, όπως τα εκπαιδευτικά προγράµµατα, η 

σχολική στέγη, οι διατιθέµενες για την παιδεία πιστώσεις κλπ επηρεάζουν την 

ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών.  Τις επιθυµητές όµως αλλαγές τις σχεδιάζει 

και τις εφαρµόζει ο ανθρώπινος παράγοντας συµβάλλοντας έτσι στην αγωγή των 
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µαθητών και των νέων. Οι εκπαιδευτικοί δηλαδή και τα στελέχη που ασχολούνται µε 

τον τοµέα της ∆ιοίκησης της εκπαίδευσης, µέσω του έργου των οποίων επιδιώκεται να 

επιτευχθούν οι βασικοί σκοποί της (Stronge, J.H. & Tucker, P.D. 2003). 

Η αποστολή της Λειτουργίας Ανθρωπίνων πόρων σε κάθε εκπαιδευτικό 

σύστηµα είναι η προσέλκυση, εξέλιξη, παραµονή και υποκίνηση του προσωπικού µε 

βασικούς στόχους: α) Την επίτευξη των βασικών σκοπών της εκπαίδευσης. β)Την 

υποστήριξη του, ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης εργασίας 

του. γ) Την παροχή σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο, στον εργαζόµενο όλων 

των ευκαιριών και µέσων που θα τον βοηθήσουν να εξελιχθεί και να πετύχει την 

καλύτερη δυνατή εξέλιξη κατά την διάρκεια της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας. δ) 

τη σύνδεση των ατοµικών µε τους οργανωσιακούς στόχους (Castetter, 1981)  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   

ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Η νέα γενιά των επιτυχηµένων επιχειρηµατικών οργανισµών αναγνωρίζει τον 

πρωταρχικό ρόλο του πελάτη και αναγνωρίζει ότι ο πελάτης είναι ο µοναδικός σκοπός 

ύπαρξης τους. Οι ανάγκες του πελάτη και η εξυπηρέτηση τους πληροφορούν και 

καθοδηγούν το σύστηµα διοίκησης για το σχεδιασµό, τη διεύθυνση και την αξιολόγηση 

του οργανισµού και η ικανοποίηση τους είναι αυτή που προσδιορίζει την αποτυχία η 

την επιτυχία του. Το ίδιο ακριβώς ισχύει ανέκαθεν και για τους εκπαιδευτικούς 

οργανισµούς. Το δύσκολο  όµως στην περίπτωση ενός εκπαιδευτικού οργανισµού 

είναι ο προσδιορισµός του πελάτη και των απαιτήσεων του. Στην περίπτωση της 

χώρας µας πελάτης για το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα είναι: Η Πολιτεία η οποία το 

δηµιούργησε µε τις αποφάσεις της, του ανέθεσε την  εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων 

και το χρηµατοδοτεί. Οι γονείς και η κοινωνία γενικότερα που επιθυµούν και 

«αγοράζουν»  από αυτό τη µόρφωση των παιδιών και τη διάπλαση τους σε 

ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. Η αγορά εργασίας και οι επιχειρήσεις, οι οποίες 

«αγοράζουν» τις γνώσεις και τις ικανότητες των αποφοίτων για να επιτύχουν τους 

δικούς τους στόχους. Φυσικά οι ίδιοι οι µαθητές (Garbutt, S. 1996) αλλά και ο 

καθηγητής της επόµενης βαθµίδας ή ο καθηγητής που θα αναλάβει να διδάξει το ίδιο 

µάθηµα την επόµενη χρονιά (Hequet, M. 1995). 

∆υσκολία επίσης υπάρχει και στον προσδιορισµό της έννοιας του τι παράγουν 

οι εκπαιδευτικοί οργανισµοί. Κάθε επιχείρηση ή βιοµηχανία παράγει ένα συγκεκριµένο 
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προϊόν ή παρέχει µια συγκεκριµένη υπηρεσία µέσα από συγκεκριµένες και σταθερές 

διαδικασίες, και µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα που εξασφαλίζουν µια 

συγκεκριµένη εικόνα και µια συγκεκριµένη ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.  

Η εκπαιδευτική διαδικασία από την άλλη πλευρά απαιτεί µια µακρόχρονη και 

προγραµµατισµένη σχέση µε το µαθητή και µια συνεχή παροχή υπηρεσίας µέχρι την 

ώρα που θα επιτευχθούν τα όποια προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Αυτά  επηρεάζονται 

από πληθώρα µη ελεγχόµενων παραγόντων του γενικότερου περιβάλλοντος µέσα στο 

οποίο συντελείται η εκπαιδευτική υπηρεσία όπως µεταξύ άλλων το οικογενειακό 

περιβάλλον, τα χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών, ο αριθµός των µαθητών σε 

κάθε τάξη, Επιπρόσθετα και επειδή πρόκειται για ένα σύνολο άϋλων στην πλειονότητα 

τους ενεργειών, που απευθύνονται κυρίως στο µυαλό του ανθρώπου, σηµαντικότατο 

ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία παίζουν  οι µαθησιακές δυνατότητες και ο βαθµός 

ωριµότητας του κάθε µαθητή (Mazzarol, T. 1998).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 

3.1  ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ  

Η εκπαίδευση, σύµφωνα µε το Σύνταγµα (άρθρο 16 παρ.1), αποτελεί βασική 

αποστολή του Κράτους και έχει ως σκοπό την ηθική, πνευµατική, επαγγελµατική και 

φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και 

τη διάπλαση αυτών ως ελευθέρων και υπεύθυνων πολιτών. 

Ειδικότερα, η εκπαιδευτική διαδικασία, επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του µαθητή και την επιτυχή κοινωνική ένταξή του, µέσα από την 

ανάπτυξη νοητικών, συναισθηµατικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. 

Κύριοι άξονες αυτής της προσπάθειας είναι οι εξής: 

• Παροχή γενικής παιδείας.  

• Καλλιέργεια των δεξιοτήτων του µαθητή και ανάδειξη των ενδιαφερόντων του.  

• Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων µάθησης για όλους τους µαθητές.  

• Ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο µιας 

πολυπολιτισµικής κοινωνίας.  

• Ευαισθητοποίηση για την αναγκαιότητα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος 

και υιοθέτηση ανάλογων προτύπων συµπεριφοράς.  

• Προετοιµασία για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και 

επικοινωνίας.  

• Ευαισθητοποίηση σε θέµατα ανθρωπίνων δικαιωµάτων. 

 

3.2 ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

  

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα µπορεί να χαρακτηριστεί ως  

συγκεντρωτικό, γιατί τα πάντα σχεδιάζονται, προγραµµατίζονται και αποφασίζονται 

από τις επιτελικές κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευµάτων. Η βασική νοµοθεσία που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία του 

περιλαµβάνεται στα κάτωθι: 

• Σύνταγµα 1975/1986 (Αρθ.16 παρ. 1)  

• Νόµος 309/1976: «Περί Γενικής Εκπαιδεύσεως»  
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• Νόµος 1566/1985: «Για τη δοµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»  

• Νόµος 1268/1982: «Νόµος- πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση»  

• Νόµος 2525/97: «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  

• Νόµος 2640/98: «∆ευτεροβάθµια Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες 

διατάξεις» 

• Νόµος 2817/00: «Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης» 

• Νόµος 2916 /01: «∆οµή της Ανώτατης Εκπαίδευσης και διευθέτηση θεµάτων του 

Τεχνολογικού Τοµέα» 

• Νόµος 2986/02: «Οργάνωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Πρωτοβάθµιας 

και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, επιµόρφωση εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις»  

• ΦΕΚ 303 και 304/3-3-2003: «Εκσυγχρονισµός του περιεχοµένου σπουδών και 

εισαγωγή του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράµµατος Σπουδών στην 

υποχρεωτική εκπαίδευση» 

• Νόµος 3848/2010: «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». 

 

3.3  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η παράθεση µιας συνοπτικής περιγραφής 

του Ελληνικού Εκπαιδευτικού συστήµατος και του θεσµικού πλαισίου που το διέπει.  

Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά µεταξύ των 

ηλικιών 6-15, δηλαδή περιλαµβάνει την Πρωτοβάθµια (∆ηµοτικό) και την κατώτερη 

∆ευτεροβάθµια (Γυµνάσιο). 

Η διάρκεια φοίτησης στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση (∆ηµοτικό) είναι εξαετής, 

µε ηλικία εισόδου το 6ο έτος. Παράλληλα προς τα κοινά Νηπιαγωγεία και ∆ηµοτικά 

λειτουργούν και Ολοήµερα σχολεία, τα οποία έχουν διευρυµένο ωράριο λειτουργίας. 

Η µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, περιλαµβάνει δύο τύπους 

σχολείων: τα Ενιαία Λύκεια και τα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Η 

διάρκεια φοίτησης είναι τριετής στα Ενιαία Λύκεια και διετής (α΄ κύκλος σπουδών) ή 

τριετής (β΄ κύκλος σπουδών) στα Τεχνικά Επαγγελµατικά Εκπαιδευτήρια. Παράλληλα 

µε τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λειτουργούν 
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και Ειδικά Νηπιαγωγεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια, Λύκεια και Λυκειακές τάξεις, που 

απευθύνονται σε µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης λειτουργούν και 

Μουσικά, Εκκλησιαστικά, Καλλιτεχνικά, Πειραµατικά, ∆ιαπολιτισµικά  και Αθλητικά 

Γυµνάσια και Λύκεια  καθώς και Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας για άτοµα που έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη 

υποχρεωτική εκπαίδευση. 

Στη µετα-υποχρεωτική ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση εντάσσονται και τα 

Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), τα οποία προσφέρουν επίσηµη αλλά 

αδιαβάθµιτη εκπαίδευση. Τα Ιδρύµατα αυτά χαρακτηρίζονται αδιαβάθµιτα, γιατί 

δέχονται τόσο αποφοίτους Γυµνασίου όσο και αποφοίτους Λυκείου, ανάλογα µε τις 

επιµέρους ειδικότητες που προσφέρουν. 

Στην Τριτοβάθµια εκπαίδευση, ανώτατη όπως αλλιώς αναφέρεται 

χαρακτηρίζεται και αναφέρεται, ανήκουν τα  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) 

και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Τ.Ε.Ι). Η εισαγωγή των φοιτητών σε αυτά τα 

ιδρύµατα εξαρτάται από την επίδοσή τους σε εξετάσεις εθνικού επιπέδου που 

λαµβάνουν χώρα στη Γ΄ τάξη του Λυκείου. Στη βαθµίδα αυτή όµως ανήκει και το  

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήµιο στο οποίο οι φοιτητές µπορούν να ενταχθούν εφόσον 

έχουν συµπληρώσει το 22 έτος και γίνονται αποδεκτοί µετά από συµµετοχή σε 

διαδικασία κλήρωσης. 

Η επίσηµη τυπική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από καθορισµένη διάρκεια 

σπουδών, επαναληψιµότητα, και απονοµή επίσηµου τίτλου σπουδών στο τέλος τους, 

ο οποίος αποτελεί και την κρατική νοµιµοποίησή της. Η διαβάθµιση των εκπαιδευτικών 

ιδρυµάτων συνεπάγεται την υποχρέωση κατοχής του αποδεικτικού τίτλου 

(απολυτηρίου, πτυχίου κλπ.) του προηγούµενου επιπέδου σπουδών για τη συνέχιση 

στο επόµενο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  4ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ 

 

4.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. 

 
Στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα απόψεων για την έννοια και το 

περιεχόµενο του όρου αξιολόγηση. Οι Worthen και Sanders (1973) θεωρούν ότι η 

αξιολόγηση είναι ο καθορισµός της αξίας κάποιου προσώπου, πράγµατος, διαδικασίας 

κλπ. O Guba  (1969) αποδίδει τρεις έννοιες στον όρο αξιολόγηση: α) την έννοια της 

µέτρησης, β) την έννοια της συµφωνίας µεταξύ σκοπών και πράξεων και γ) την έννοια 

της επιστηµονικής κρίσης. Ο Suchman (1967) διαχωρίζει την έννοια της αξιολόγησης 

από την έννοια της αξιολογικής έρευνας και υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση είναι η 

διαδικασία κρίσης της αξίας ενός προϊόντος, µιας διαδικασίας ή ενός προγράµµατος 

και δεν προϋποθέτει υποχρεωτικά τη χρήση συστηµατικών διαδικασιών ή τεκµηρίων 

αυτής της κρίσης κάτι που αναγνωρίζει ως προϋπόθεση στην αξιολογική έρευνα όπου 

προσδοκάται η απόδειξη της αξίας ενός πράγµατος, µιας προσπάθειας ή διαδικασίας.  

Κατά τους Stufflebeam et al. (1971), αξιολόγηση είναι η διαδικασία της 

σχεδίασης, συλλογής και παροχής πληροφοριών οι οποίες αποσκοπούν στο να 

διευκολύνουν την επιλογή µεταξύ εναλλακτικών λύσεων. Σύµφωνα µε τον Galloway 

(1975) ο όρος αξιολόγηση αναφέρεται στη συνεχή διαδικασία συλλογής, 

πληροφοριών, κριτικής αυτών των πληροφοριών, και λήψης αποφάσεων. Ενώ ο 

Dressel (1976) υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση είναι αφενός µεν η διαδικασία 

καθορισµού της αξίας ή της επίδραση προγράµµατος, µιας ενέργειας ή ενός 

περιστατικού, ενός ατόµου κλπ αφετέρου όµως είναι και το αποτέλεσµα της 

διαδικασίας αυτής. Ο Φαναριώτης (n.d.) ορίζει  την αξιολόγηση του προσωπικού ως 

µια διαδικασία, µέσα από την οποία προσδιορίζεται η αξία των διαφόρων ατόµων, σε 

σύγκριση µε ορισµένα πρότυπα, καθώς και ως διαδικασία σύγκρισης των 

εργαζοµένων µεταξύ τους. Ενώ η Ξηροτύρη (1997) αναφερόµενη στην αξιολόγηση 

των στελεχών µιας τυπικής οργάνωσης θεωρεί ότι είναι µια δοµηµένη διαδικασία που 

αποτελεί ένα µέτρο έλεγχου του βαθµού στο οποίο το στέλεχος έχει συµβάλει στην 

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από µια τυπική οργάνωση και αποσκοπεί στο να 

εκτιµήσει και να επηρεάσει τη συµβολή του εργαζοµένου στην αποτελεσµατική 

εκτέλεση της εργασίας.  
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4.2  Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ. 
 

Για τον Tyler (1950), που ουσιαστικά είναι ο πρώτος που διατύπωσε άποψη, η 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση είναι η µέθοδος του καθορισµού του βαθµού, στον οποίο 

τα αντικείµενα της εκπαίδευσης αναγνωρίζονται (εντοπίζονται – συνειδητοποιούνται) 

σαφώς. Ο Pophan (1975) ορίζει την αξιολόγηση και ειδικά τη συστηµατική ως την 

οργανωµένη εκτίµηση της αξίας των εκπαιδευτικών φαινοµένων. Ο Tolbert (1978) 

ορίζει την εκπαιδευτική αξιολόγηση ως την προσπάθεια που αποσκοπεί στον 

καθορισµό της αποτελεσµατικότητας  µίας εκπαιδευτικής προσπάθειας, στον 

υπολογισµό της επιτυχίας στην προσπάθεια υλοποίησης κάποιων σκοπών, και στη 

διευκόλυνση της λήψης εκπαιδευτικών και άλλων αποφάσεων. Ενώ o Golstein (1986), 

βαδίζοντας στην ίδια κατεύθυνση µε τους Worthen και Sanders (1973), τον Alkin 

(1974) και τον Stufflebeam (1971),  θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι η συστηµατική 

συλλογή πληροφοριών, που είναι απαραίτητες, για να λαµβάνονται έγκυρες 

αποφάσεις που έχουν σχέση µε επιλογή, υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων 

µεθόδων και διαδικασιών της εκπαίδευσης.  

Από την υπάρχουσα Ελληνική Βιβλιογραφία ιδιαίτερα σηµαντικές είναι οι 

προσεγγίσεις των Κασσωτάκη, Μ. (1989), ∆ηµητρόπουλου, Ε. (1991) , Κουλαϊδή, Β. 

(1992), Σιγάλα, Χ. (1992), Πασιαρδή, Π.  (1996), ∆ελληγιάνη, (2002). 

Κατά τον Κασσωτάκη (1989) ο όρος εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι γενικός, 

περιεκτικός και χρησιµοποιείται  συνήθως για να δηλώσει τη διαδικασία ελέγχου της 

καταλληλότητας, λειτουργικότητας ή αποτελεσµατικότητας όλων των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, των προϊόντων της και των διασυνδέσεων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος µε το ευρύτερο κοινωνικό και οικονοµικό σύστηµα. Ο 

∆ηµητρόπουλος (1991α) ορίζει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση ως τη συστηµατική 

και οργανωµένη διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, συστήµατα, άτοµα, πλαίσια ή 

αποτελέσµατα ενός εκπαιδευτικού µηχανισµού εκτιµώνται µε βάση προκαθορισµένα 

κριτήρια, µέσα και σκοπούς. Ενώ ο Κουλαϊδής (1992) παρουσιάζει την αξιολόγηση ως 

τη µια διαδικασία εκτίµησης αλλά και κατανόησης της αξίας, την οποία διάφοροι 

παράγοντες που συµµετέχουν στο σχεδιασµό και στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας προσαρτούν στις εµπλεκόµενες δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα.  Ο 

Σιγάλας (1992) αναφέρει ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι µια συλλογική 

και πολυεπίπεδη διαδικασία, κατά την οποία µέσα από την εκτίµηση της λειτουργίας 

προσώπων, φορέων και  θεσµών αξιολογείται ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα. Ο 
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Πασιαρδής (1996) ασχολούµενος µε την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών 

αναφέρει ότι είναι η διαδικασία µέσα από την οποία η εκπαιδευτική ηγεσία ενός 

σχολικού συστήµατος ή µιας σχολικής µονάδας συγκεντρώνει πληροφορίες, σε ότι 

αφορά τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό ειδικότερα µε σκοπό τη βελτίωση του, αλλά 

και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα. Η ∆ελληγιάνη (2002) χρησιµοποιεί τον 

όρο αξιολόγηση ως αναφορά στη διαδικασία της εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας 

της διδακτικής πράξης και την θεωρεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διδασκαλίας. 

O Scriven (1973) διαχωρίζει το ρόλο της αξιολόγησης στην εκπαίδευση από 

τους στόχους αυτής και αναφέρει ότι ενώ η αξιολόγηση µπορεί  να διαδραµατίζει 

πολλούς ρόλους  έχει όµως µόνο ένα σκοπό: τον προσδιορισµό της αξίας αυτού που 

τίθεται υπό αξιολόγηση.  Σκοπός της αξιολόγησης είναι η εύρεση απαντήσεων στα 

ερωτήµατα αξιολόγησης που τίθενται και συνήθως συνδέεται µε ερωτήµατα που έχουν 

να κάνουν µε την αξία ενός πράγµατος. Ενώ  οι ρόλοι της αξιολόγησης αφορούν τον 

τρόπο µε τον οποίο αυτές οι απαντήσεις θα χρησιµοποιηθούν.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο 

5.1  ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Παρά την ποικιλοµορφία και τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζουν τις 

θεωρητικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης υπάρχουν και οµοιότητες. Πολλοί είναι 

αυτοί που προσπάθησαν να βάλουν τάξη στο χάος που αντανακλάται στη 

βιβλιογραφία της αξιολόγησης µε την ανάπτυξη συστηµάτων κατάταξης ή ταξινοµιών. 

Οι Worthen και Sanders αναφέρουν ότι κάθε τέτοια προσπάθεια δίνει έµφαση σε 

διαφορετικές παραµέτρους και κριτήρια για την κατάταξη των διαφόρων προσεγγίσεων 

οπότε και το ίδιο θεωρητικό µοντέλο µπορεί να ενσωµατωθεί σε διαφορετικές 

κατηγορίες και ταξινοµήσεις. Στα πλαίσια της παρούσας µελέτης για την παρουσίαση 

των βασικών θεωρητικών προσεγγίσεων έχει χρησιµοποιηθεί η κατάταξη των Worthen 

και Sanders ενώ ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί και η ταξινόµηση των Alkin και 

Christie(2004) για να καταδειχθεί η πολυπλοκότητα του εγχειρήµατος κατάταξης των 

θεωρητικών προσεγγίσεων.  

Οι Alkin και Christie (2004) παρουσιάζουν µια κατάταξη των θεωρητικών 

σχηµάτων της αξιολόγησης µε τη µορφή ενός δέντρου. Στον κορµό τοποθετούν την 

ανάγκη για λογοδοσία και την συστηµατική κοινωνική αναζήτηση διότι τις θεωρούν ως 

ρίζες του θεωρητικού οικοδοµήµατος της αξιολόγησης αλλά και πηγές αυτού. Τη 

λογοδοσία την αντιµετωπίζουν µε την ευρεία δυνατή έννοια της και όχι ως  

περιοριστική δραστηριότητα αλλά ως βασικό πυλώνα της βελτίωσης προγραµµάτων 

και κοινωνικών διαδικασιών. Ενώ για την συστηµατική κοινωνική έρευνα θεωρούν ότι 

πηγάζει από την ανάγκη για εφαρµογή µιας έγκυρης και αξιόπιστης µεθοδολογίας 

(δικαιολογητέα  (Justifieble set of methods) την αναφέρουν) για τον καθορισµό της 

απολογισµικότητας. 

Το κύριο κλαδί που εδράζεται στην συστηµατική κοινωνική έρευνα, στο οποίο 

δίνουν τον τίτλο µέθοδοι (methods) ασχολείται µε τη δυνατότητα γενίκευσης 

(generability) και την παραγωγή γνώσης (Knowledge Construction). Σε αυτήν την 

κατηγορία τοποθετούν θεωρητικά σχήµατα όπως του Τyler, του Boruch, του Suchman 

και του Cronbach. 

Στο δεύτερο κλαδί το οποίο ονοµάζουν κλάδο µέτρησης ή αποτίµησης (Valuing 

Branch) τοποθετούν θεωρητικούς οι προτάσεις των οποίων δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στο ρόλο του αξιολογητή και θεωρούν την αποτίµηση των δεδοµένων ως την 
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σηµαντικότερη παράµετρο του έργου του. Σε αυτή την κατηγορία κυρίαρχο ρόλο 

παίζουν οι θέσεις του Scriven, του Eisner του Stake, του ΜαcDonald και του Guba. 

Στο τρίτο κλαδί το οποίο ονοµάζουν χρήση (Use) τοποθετούν απόψεις που 

τονίζουν τη σηµασία της αξιολόγησης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Οι 

θεωρητικοί της κατηγορίας αυτής εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον για τη χρήση των 

πληροφοριών που προκύπτουν από την αξιολόγηση και εστιάζουν στη σηµασία αυτών 

που θα τις χρησιµοποιήσουν. Στην οµάδα αυτή θεωρητικών εντάσσουν τους 

Stufflebeam, Patton, Wholley, Provus, και Αlkin.  

Τόσο οι  Worthen και Sanders όσο και οι Alkin και Christie (2004) σχολιάζουν ότι 

αρκετές θεωρητικές προσεγγίσεις πληρούν τα κριτήρια ώστε κατατάσσονται σε 

περισσότερες από µια κατηγορίες – οµάδες των ταξινοµήσεων τους. Οι Worthen και 

Sanders χαρακτηρίζουν µάλιστα ως κάπως αυθαίρετη την τοποθέτηση τους από τους 

συντάκτες των κατατάξεων και σχολιάζουν ότι αυτή καθορίζεται από το ιδεολογικό και 

επιστηµονικό τους υπόβαθρο. Για την δική τους κατάταξη αναφέρουν ότι έδωσαν 

σηµασία στο κύριο χαρακτηριστικό των θεωρητικών σχηµάτων και στα κύρια 

ερωτήµατα που αποτελούν τη βάση της κάθε προσέγγισης (για παράδειγµα έµφαση 

στους στόχους ή έµφαση στην διευκόλυνση λήψης αποφάσεων κλπ).  

Tα κυριότερα θεωρητικά σχήµατα της, που αποτελούν το θεωρητικό υπόβαθρο 

της αξιολόγησης µπορούν να χωριστούν σε έξι οµάδες, στις οποίες έχουν δοθεί οι εξής 

γενικοί τίτλοι: (1) Προσεγγίσεις αξιολόγησης µε έµφαση στην υλοποίηση των στόχων 

(Objectives-oriented evaluation approaches). (2) Προσεγγίσεις αξιολόγησης µε έµφαση 

στη λήψη αποφάσεων - ∆ιοίκησης (Management-oriented evaluation approaches), (3) 

Προσεγγίσεις αξιολόγησης βάσει κρίσης – εµπειρίας ειδικών και πελατών (Consumer 

and expertise evaluation approaches), (4) Πλουραλιστικές –Συµµετοχικές 

προσεγγίσεις αξιολόγησης (Naturalistic and participant oriented evaluation 

approaches, (5) Αντιπαραθετικές προσεγγίσεις αξιολόγησης (adversary – oriented 

evaluation approaches), (6) Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις. 

 

5.1.1.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 

    ΣΤΟΧΩΝ   (OBJECTIVES – ORIENTED EVALUATION APPROACHES)  

 

Στα σχήµατα αυτά η αξιολόγηση παρουσιάζεται ως µια διαδικασία, που 

αποσκοπεί στην διαπίστωση του βαθµού υλοποίησης ή όχι συγκεκριµένων και 

προκαθορισµένων εκπαιδευτικών στόχων. Συνεπώς, ο προσδιορισµός µε κάθε 
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λεπτοµέρεια στην αρχή µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας των σκοπών – στόχων 

αυτής και η συσχέτιση τους µε τα αποτελέσµατα στο τέλος  είναι τα σηµαντικότερα 

χαρακτηριστικά στην διαδικασία της αξιολόγησης. Kύρια σχήµατα της οµάδας αυτής 

είναι του Tyler, των Metfessel και Michael, του Hammond και του Provus. 

  

α. Το Θεωρητικό Σχήµα του Tyler 

Στο θεωρητικό σχήµα του Τyler (όπως αναφέρεται στο ∆ηµητρόπουλος (1999)) η 

αξιολόγηση παρουσιάζεται ως µια διαδικασία που αποσκοπεί στο να διαπιστώσει το 

βαθµό στον οποίο επιτυγχάνονται οι σκοποί ενός σχολικού προγράµµατος (Tyler 

1942, Smith και Tyler 1942).  

Ο Tyler διαµόρφωσε µια διαδικασία που περιλάµβανε 7 στάδια, τα εξής: 

1. ∆ιατύπωση σκοπών ή/και στόχων της προσπάθειας. 

2. Ταξινόµηση αυτών των σκοπών/στόχων. 

3. ∆ιατύπωση των σκοπών/στόχων σε µορφή εξωτερικής συµπεριφοράς. 

4. ∆ιαµόρφωση προϋποθέσεων και εµπειριών για την απόκτηση/εκδήλωση αυτής 

της συµπεριφοράς (µάθηση). 

5. Ανάπτυξη ή Επιλογή των µεθόδων διαπίστωσης της συµπεριφοράς αυτής. 

6. Συλλογή δεδοµένων σχετικών µε την επίτευξη των προκαθορισµένων σκοπών. 

7. Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους προκαθορισµένους σκοπούς. 

Η διαπίστωση απόκλισης µεταξύ αποτελεσµάτων και σκοπών / στόχων, θα 

πρέπει να οδηγεί σε αναλυτική µελέτη σχετικά µε τα πιθανά αίτια, µε τους πιθανούς 

παράγοντες που οδήγησαν σε αυτή, κατόπιν σε διορθωτικές επεµβάσεις, και 

επανάληψη του κύκλου. 

 

β. Το Θεωρητικό Σχήµα των Metfessel & Michael 

Στο θεωρητικό σχήµα των Metfessel και Michael (1967) (όπως αναφέρεται στο 

∆ηµητρόπουλος (1999)) προτείνεται µια διαδικασία αξιολόγησης, η οποία 

περιλαµβάνει τα παρακάτω οκτώ στάδια: 

1. Εµπλοκή όλης της σχολικής κοινότητας στην αξιολόγηση, ώστε όλοι να 

λειτουργήσουν ως διευκολυντές της. 

2. ∆ιαµόρφωση ενός συνόλου σκοπών/στόχων σε σχέση µε το πρόγραµµα και την 

αξιολόγησή του. 
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3. Μετατροπή των σκοπών/στόχων σε κατανοητή µορφή διαδικασιών, που να 

διευκολύνουν τη µάθηση στο συγκεκριµένο σχολικό περιβάλλον (προσφορά 

εµπειριών µάθησης). 

4. Επιλογή ή κατασκευή µέσων, τα οποία επιτρέπουν τη διαπίστωση της 

αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος. 

5. Πραγµατοποίηση περιοδικής παρακολούθησης/παρατήρησης της διαδικασίας 

µάθησης, µε τη χρήση τεστ, κλιµάκων και άλλων µέσων διαπίστωσης 

συµπεριφοράς, που να διαθέτουν κύρος περιεχοµένου. 

6. Ανάλυση των δεδοµένων που συγκεντρώνονται, µε την αξιοποίηση αξιόπιστων 

στατιστικών µεθόδων. 

7. Ερµηνεία των δεδοµένων/αποτελεσµάτων στη βάση προκαθορισµένων κριτηρίων 

και επιπέδων επιθυµητής απόδοσης. 

8. ∆ιαµόρφωση προτάσεων για την περαιτέρω εξέλιξη (υιοθέτηση και εφαρµογή του 

προγράµµατος ή τροποποίηση, αναθεώρηση κτλ. των σκοπών/στόχων κτλ.) 

 

γ. Το Θεωρητικό Σχήµα του Hammond 

Το θεωρητικό σχήµα του Ηammond (1973) (όπως παρουσιάζονται στο 

∆ηµητρόπουλος, 1999) το οποίο έχει τον τίτλο «∆οµή της αξιολόγησης και αναφέρεται 

και ως «Κύβος του Hammond» παρουσιάζεται σε τρισδιάστατη απεικόνιση οι τρεις 

διαστάσεις της αξιολόγησης που αφορούν:  

• τη διδασκαλία,  

• το ίδρυµα/σχολική µονάδα  και  

• την επιθυµητή συµπεριφορά.  

Ξεχωριστά αντικείµενα αξιολόγησης µπορούν να αποτελέσουν οι δυνατοί 

συνδυασµοί της τρισδιάστατης απεικόνισης του Ηαmmond:  

α. Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αξιολογείται, και 

περιλαµβάνονται στη διάσταση της διδασκαλίας είναι:  

(1) Η Οργάνωση, δηλαδή ο τρόπος οργάνωσης και προγραµµατισµού του διδακτικού 

έργου, 

(2) Το περιεχόµενο, δηλαδή το θεµατικό περιεχόµενο που  καλύπτεται µε τη 

διδασκαλία, 

(3) Η µεθοδολογία της διδακτικής διαδικασίας, 

(4) Η υλικοτεχνική υποδοµή που αξιοποιείται στο διδακτικό έργο, και 
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(5) To συνολικό κόστος που απαιτείται για την υλοποίηση του διδακτικού έργου. 

β. Τα χαρακτηριστικά των ατόµων που συντελούν στην υλοποίηση της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αξιολογείται και εµφανίζονται στη διάσταση 

ίδρυµα/σχολική µονάδα είναι: 

(1) Τα ατοµικά, οικογενειακά και κοινωνικά  χαρακτηριστικά των µαθητών, 

(2) Το Προσωπικό, δηλαδή το διδακτικό, διοικητικό, εποπτικό και λοιπό βοηθητικό 

προσωπικό που µετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

(3) Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ο βαθµός συµµετοχής της οικογένειας στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, και 

(4) To περιβάλλον, κοινωνικό, οικονοµικό, γεωγραφικό, εθνολογικό και πολιτιστικό, 

µέσα στο οποίο υλοποιείται η αξιολογούµενη εκπαιδευτική προσπάθεια. 

γ. Οι σκοποί-στόχοι που προκαθορίζονται στο σχεδιασµό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας που αξιολογείται συµπεριλαµβάνονται στη διάσταση συµπεριφορά  και 

είναι:  

(1) Οι Γνωστικοί στόχοι, που ανάγονται στο γνωστικό τοµέα. 

(2) Οι Συναισθηµατικοί στόχοι, που ανάγονται στο συναισθηµατικό τοµέα, και 

(3) ΟΙ Ψυχοκινητικοί στόχοι, που ανάγονται στον ψυχοκινητικό τοµέα. 

Ως προς την µεθοδολογική της πλευρά η διαδικασία που προτείνει ο Hammond 

για την αξιολόγηση περιλαµβάνει τα εξής 6 στάδια: 

1. Προσδιορισµός του προγράµµατος, 

2. Προσδιορισµός των µεταβλητών που θ’ αξιοποιηθούν στην αξιολόγηση, 

3. ∆ιατύπωση των σκοπών/στόχων του προγράµµατος, 

4. ∆ιαπίστωση της απόδοσης/επίδοσης ως αποτέλεσµα της µάθησης, 

5. Ανάλυση των αποτελεσµάτων,  

6. Σύγκριση των αποτελεσµάτων µε τους στόχους. 

Η δοµή του σχήµατος είναι απλή ως προς τη σύλληψη, αλλά ως προς την 

εφαρµογή της στην πράξη της αξιολόγησης πολύπλοκη, εξαιτίας του µεγάλου αριθµού 

των δυνατών προς αξιολόγηση αντικειµένων που προκύπτουν. 

 

δ. Το Θεωρητικό Σχήµα του Provus 

Ο Provus (1973) ανέπτυξε ένα µοντέλο γνωστό ως Μοντέλο Αξιολόγησης της 

Απόκλισης (Discrepancy Evaluation Model – DEM). 
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Η αξιολόγηση κατά τoν Provus (Όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος, 

(1999)) είναι η διαδικασία µέσα από την οποία επιτυγχάνεται η συνεχής εποπτεία της 

εκπαίδευσης, και  κατά συνέπεια ο συνεχής έλεγχος της.   

∆ηλαδή η αξιολόγηση είναι µια διαδικασία κατά την οποία: 

(1) Προσδιορίζονται τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης (Standards), 

(2) Προσδιορίζεται η απόκλιση της πραγµατικής απόδοσης σε σχέση µε το 

προκαθορισµένο επιθυµητό επίπεδο, 

(3) Αξιοποιούνται οι πληροφορίες ως προς τις αποκλίσεις που παρουσιάζονται 

προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για την αναµόρφωση ή κατάργηση της 

υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας ή προγράµµατος.  

Στη διαδικασία ανάπτυξης µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας ακολουθούνται 

τα παρακάτω στάδια: 

(1) Στάδιο του ορισµού ή της σχεδίασης. ∆ιευκρινίζονται και εξετάζονται όλοι οι 

παράγοντες που σχετίζονται µε την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ορίζονται 

τα επιθυµητά επίπεδα απόδοσης και οριοθετούνται οι ειδικές προδιαγραφές.  

(2) Στάδιο της εγκατάστασης. Αρχίζει η υλοποίηση της δραστηριότητας και η 

πραγµατοποίηση συνεχών συγκρίσεων πραγµατικής και επιθυµητής 

απόδοσης µε ταυτόχρονη διατύπωση των πιθανών αποκλίσεων. Αν 

διαπιστωθούν αποκλίσεις, απαιτούνται ενέργειες άρσης της διαφοράς. 

(3) Στάδιο διαδικασίας. Υλοποιούνται οι έλεγχοι που στοχεύουν στη διαπίστωση 

της επίτευξης η µη  των ενδιάµεσων στόχων της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας, µε ταυτόχρονη λήψη διορθωτικών µέτρων ως προς τις 

τµηµατικές αποκλίσεις. 

(4) Στάδιο προϊόντων/αποτελεσµάτων. Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας αξιολογείται ο βαθµός επίτευξης των τερµατικών σκοπών  

της. ∆ιάκριση µεταξύ των άµεσα τερµατικών σκοπών και των ολικών ή 

µακροπρόθεσµων σκοπών του προγράµµατος οδηγεί σε συνέχιση της 

αξιολόγησης (µετααξιολόγηση) για την ολική εκτίµηση των αποτελεσµάτων 

της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

(5) Στάδιο ανάλυσης «κόστος ωφέλειας». Υλοποιείται, προαιρετικά, η σύγκριση 

οικονοµικών µεγεθών της υπό αξιολόγηση εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

και άλλων παρόµοιων. 

∆ιαπίστωση αποκλίσεων κατά τη διάρκεια των ελέγχων αξιολόγησης δροµολογεί 

την αξιοποίηση διαδικασιών επίλυσης προβληµάτων και λήψης αποφάσεων, στις 
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οποίες µετέχουν οι αξιολογητές και το προσωπικό που εµπλέκεται στην υπό 

αξιολόγηση εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 

5.1.2.  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ –  
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ (MANAGEMENT ORIENTED EVALUATION APPROACHES) 

 
Στα σχήµατα αυτά η αξιολόγηση αποτελεί µέσο στα χέρια της διοίκησης 

προκειµένου να διευκολυνθεί η λήψη εύστοχων αποφάσεων και η πραγµατοποίηση 

συνετών επιλογών. Κύρια σχήµατα αυτής της κατηγορίας είναι το σχήµα του 

Stufflebeam, το σχήµα του Alkin και το σχήµα του Patton. 

α. Το Θεωρητικό Σχήµα του Stufflebeam (CIPP)  

Το θεωρητικό σχήµα του Stufflebeam (όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος, 

1999) αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως CIPP (Context Input Process Product). 

(Stufflebeam 1968, 1974, Stufflebeam & Shinkfield 1985, Stufflebeam 1994) (όπως 

παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος, 1999). 

(1) Καταστάσεις Αξιολόγησης 

Στο CIPP γίνεται διάκριση τεσσάρων καταστάσεων, στις οποίες απαιτείται η λήψη 

αποφάσεων στο εκπαιδευτικό περιβάλλον: 

1. Η οµοιοστατική, όπου επιδιώκεται η διατήρηση της ισορροπίας στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα, πρόγραµµα ή περιβάλλον. Με τις αποφάσεις αυτές 

καθορίζονται λειτουργίες ανάθεσης διδακτικού έργου και καθορισµού διδακτικών 

προγραµµάτων. 

2. Η εξελικτική, όπου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση του εκπαιδευτικού 

συστήµατος. Με τις αποφάσεις αυτές καθιερώνονται πειραµατικά προγράµµατα, 

προγράµµατα έρευνας, προστίθενται νέες κατηγορίες προσωπικού και γίνονται 

περιορισµένης κλίµακας παρεµβάσεις βελτίωσης. 

3. Η νεωτεριστική, µε την οποία επιδιώκονται ευρείας κλίµακας παρεµβάσεις στο 

εκπαιδευτικό σύστηµα. Με τις αποφάσεις αυτές υλοποιούνται προγράµµατα 

παραγωγής εποπτικών µέσων διδασκαλίας και καθιερώνονται προγράµµατα βοήθειας 

µαθητών. 

4. Η αναδιαρθρωτική, στην οποία οι αποφάσεις που λαµβάνονται αποσκοπούν 

στη ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος. Είναι κατάσταση λήψης 

αποφάσεων η οποία ελάχιστα εµφανίζεται σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα, διότι οι 

ριζικές αλλαγές σε αυτό είναι αδύνατον να υλοποιηθούν σε  µια µόνο «φάση» και µε 

µια µόνο απόφαση. 
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 (2) Οι Τύποι των Εκπαιδευτικών Αποφάσεων 

Το CIPP προτείνει τέσσερις τύπους εκπαιδευτικών αποφάσεων: 

• αποφάσεις σχεδίασης, για καθορισµό σκοπών. 

• αποφάσεις δοµής, για προγραµµατισµό διαδικασιών,  

• αποφάσεις εφαρµογής, για την υλοποίηση, παρακολούθηση και 

βελτίωση των διαδικασιών, και  

• αποφάσεις ανάδρασης, για την κρίση των αποτελεσµάτων και 

ανατροφοδότηση µε βάση αυτά τ’ αποτελέσµατα. 

(3) Τα Είδη Αξιολόγησης 

Ο Stufflebeam (1968) προτείνει για κάθε ένα από τα είδη αποφάσεων τον 

αντίστοιχο τύπο αξιολόγησης:  

• αξιολόγηση πλαισίου,  

• αξιολόγηση εισόδου,  

• αξιολόγηση διαδικασίας, και  

• αξιολόγηση αποτελέσµατος.  

Η διαδικασία και για τους τέσσερις τύπους αξιολόγησης ακολουθεί τα εξής  

στάδια:  

• εστίαση της αξιολόγησης,  

• συλλογή πληροφοριών,  

• οργάνωση των πληροφοριών,  

• ανάλυση των πληροφοριών,  

• παρουσίαση των πληροφοριών  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 3: Τύποι Αξιολόγησης ανά Είδος Αποφάσεων (Stufflebeam 1971) 

Αξιολόγηση 
Πλαισίου 

Αποφάσεις 
Σχεδίασης 

Αξιολόγηση 
Εισόδου 

Αποφάσεις 
∆οµής 

Αξιολόγηση 
∆ιαδικασίας 

Αποφάσεις 
Εφαρµογής 

Αξιολόγηση 
Αποτελέσµατος 

Αποφάσεις 
Ανάδρασης 
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Τα είδη αξιολόγησης. 

1. Η Αξιολόγηση Πλαισίου (περιβάλλοντος) εφαρµόζεται στον αρχικό σχεδιασµό 

κάποιου προγράµµατος ή δραστηριότητας και αποτελεί την πιο απλή µορφή 

αξιολόγησης. Περιλαµβάνει τη µελέτη των συνθηκών που επικρατούν στο 

περιβάλλον που αυτό θα υλοποιηθεί και επηρεάζουν τη λειτουργία του. 

Προκειµένου να ιδρυθεί µία νέα σχολική µονάδα είναι απαραίτητο να µελετηθούν 

ο αριθµός των µαθητών που θα εξυπηρετηθούν, οι δυνατότητες για στέγαση και 

συντήρηση του σχολικού συγκροτήµατος, η προσβασιµότητα αυτής από τους 

µαθητές, οι δυνατότητες στελέχωσης και λειτουργίας της και οι τοπικές κοινωνικές 

συνθήκες.  

2. Η Αξιολόγηση Εισόδου  εφαρµόζεται κατά κύριο λόγο στη λήψη αποφάσεων 

που αφορούν την υλοποίηση κάποιου προγράµµατος µε την ταυτόχρονη 

ικανοποίηση συγκεκριµένων αναγκών µιας περιοχής ή µιας οµάδας ατόµων. Η 

επιλογή των κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων προϋποθέτει τη συλλογή των 

απαιτούµενων πληροφοριών.  

3. Η Αξιολόγηση ∆ιαδικασίας. Χρησιµοποιείται κατά την φάση εφαρµογής ενός 

προγράµµατος και αποβλέπει στη διαπίστωση υπαρχόντων ή µελλοντικών 

προβληµάτων στη  διαδικασία υλοποίησης. Σε συνεχή βάση διαπιστώνονται 

πιθανά σηµεία παρέκκλισης ή αποτυχίας.  

4. Η Αξιολόγηση Αποτελέσµατος. Εφαρµόζεται µετά την ολοκλήρωση του 

προγράµµατος και αποσκοπεί στη διαπίστωση της υλοποίησης των στόχων που 

τέθηκαν κατά τον αρχικό προγραµµατισµό, σε συσχέτιση µε άλλες προηγούµενες 

αξιολογήσεις, όπως και στην εκτίµηση άλλων, µη προγραµµατισµένων εκβάσεων. 

Παρέχεται έτσι η δυνατότητα διαπίστωσης της αποτελεσµατικότητας και της 

αναγκαιότητας του προγράµµατος.  

Ο Stufflebeam (1974) προσπάθησε επίσης να συνδέσει το  CIPP µε τους τύπους 

αξιολόγησης του Scriven. Έκανε διάκριση µεταξύ:  

 (α) της αξιολόγησης για λήψη αποφάσεων την οποία αναφέρει ως «προδροµική 

αξιολόγηση» (διαµορφωτική κατά τον Scriven) και  

 (β) της αξιολόγησης για έλεγχο απόδοσης την οποία αναφέρει ως «αναδροµική 

αξιολόγηση» (ολική κατά τον Scriven). 

Η σχέση αυτή φαίνεται παραστατικά στο διάγραµµα 4. 
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ΤΥΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
 
Σκοπός 
Αξιολόγησης 

 
Πλαισίου 

 
Εισόδου 

 
∆ιαδικασίας 

 
Αποτελέσµατος 

Λήψη 
Αποφάσεων 
και 
Σχεδίαση 

 
Προδροµική 

 
∆ιαµορφωτική 

 
Προκαταρκτική 

 
Αξιολόγηση 

 
Έλεγχος 
Απόδοσης 
 

 
Αναδροµική 

 
Ολική 

 
- Τελική  Αξιολ 

 
όγηση 

∆ιάγραµµα 4 
Αντιστοιχία Σχήµατος Stufflebeam και Σχήµατος Scriven 

(Stufflebeam 1974) 

Ως προς τη µεθοδολογική της πλευρά η διαδικασία που προτείνεται για την 

αξιολόγηση, περιλαµβάνει τις εξής τρεις φάσεις: 

(1) τη σχεδίαση της αξιολόγησης,  

(2) την υλοποίηση της αξιολόγησης, και  

(3) την αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της. 

 

β.  Το Θεωρητικό Σχήµα του A.Alkin 

 

Το θεωρητικό σχήµα του Alkin (όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος 1999) 

προτείνει πέντε διαφορετικούς τύπους αξιολόγησης προγραµµάτων: την αξιολόγηση 

του συστήµατος, το σχεδιασµό προγράµµατος, την εφαρµογή προγράµµατος, τη 

βελτίωση προγράµµατος και την πιστοποίηση προγράµµατος (Alkin 1969). 

1. Η «αξιολόγηση συστήµατος» είναι αξιολόγηση, που γίνεται προκειµένου να 

εξασφαλιστούν πληροφορίες για το υπάρχον σύστηµα το ίδιο, τις δοµές του, τους 

συντελεστές του, τους όρους λειτουργίας του κτλ. 

2. Ο «σχεδιασµός προγράµµατος» είναι αξιολόγηση, που γίνεται προκειµένου να 

διευκολυνθεί η επιλογή µεταξύ συγκεκριµένων προγραµµάτων που θα µπορούσαν στη 

συγκεκριµένη περίπτωση να ικανοποιήσουν τις συγκεκριµένες ανάγκες. 

3. Η «εφαρµογή προγράµµατος» είναι αξιολόγηση, που γίνεται προκειµένου να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικές µε την εφαρµογή του προγράµµατος: αν 
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εφαρµόστηκε στους σωστούς ανθρώπους µε το σωστό τρόπο υπό τις σωστές 

προϋποθέσεις. 

4. Η «βελτίωση προγράµµατος» είναι αξιολόγηση, που γίνεται προκειµένου να 

εξασφαλιστούν πληροφορίες σχετικές µε την πορεία του προγράµµατος: αν προχωρεί 

κατά τον σχεδιασµό, αν απαιτούνται αλλαγές, αν επιτυγχάνονται οι ενδιάµεσοι στόχοι 

κτλ. 

5. Τέλος, η «πιστοποίηση προγράµµατος» είναι αξιολόγηση, που γίνεται 

προκειµένου να δοθούν πληροφορίες ως προς την ποιότητα του προγράµµατος, τη 

γενίκευση ή επέκταση της χρήσης του κτλ. 

Ο Alkin, για την υλοποίηση των παραπάνω πέντε ειδών αξιολόγησης, πρότεινε 

και µια διαδικασία αξιολόγησης προγράµµατος των πέντε σταδίων. Η διαδικασία αυτή 

συνοψίζεται παρακάτω. 

1. Εκτίµηση των αναγκών. Αυτή είναι η πρώτη φάση στη διαδικασία, και 

εστιάζει την προσοχή του αξιολογητή στη συγκέντρωση και µελέτη πληροφοριών 

σχετικά µε τις υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές µπορεί να 

προκύπτουν από τη µελέτη αυτών που υπάρχουν σε σύγκριση µε την επιθυµητή ή 

επιδιωκόµενη. Για παράδειγµα, ελέγχεται αν τα εκπαιδευτικά προγράµµατα 

ικανοποιούν τις υπάρχουσες ανάγκες. Με βάση αυτή την ανάλυση διαµορφώνονται 

κάποιοι σκοποί. Συµπερασµατικά, το επίκεντρο της προσοχής σ’ αυτή τη φάση 

βρίσκεται σ’ αυτό που ο Alkin αποκαλεί «επιβολή προβλήµατος». 

2. Σχεδίαση προγράµµατος. Αυτή η φάση είναι εκείνη στην οποία αποκτώνται 

πληροφορίες σχετικά µε το είδος των προγραµµάτων τα οποία ικανοποιούν τις 

ανάγκες κάποιου πλήθους, όπως εντοπίστηκαν στην προηγούµενη φάση. Συνεπώς, 

το επίκεντρο της προσοχής σ’ αυτή τη φάση βρίσκεται στην «επιλογή προγράµµατος». 

3. Αξιολόγηση εφαρµογής. Μετά τη σχεδίαση, και επιλογή στη συνέχεια, ενός 

προγράµµατος, ακολουθεί λογικά η υλοποίησή του. Η αξιολόγηση εφαρµογής 

αποσκοπεί στη διαπίστωση και εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας του προγράµµατος 

αυτού έτσι όπως πιστοποιείται κατά την εφαρµογή του, σε σχέση πάντα µε τις 

λεπτοµέρειες της σχεδίασης, δηλαδή σε σχέση µε τους σκοπούς, τις προϋποθέσεις, τη 

µεθοδολογία, τις παραµέτρους κτλ. Το κέντρο ενδιαφέροντος σ’ αυτό το σηµείο είναι η 

«τροποποίηση του προγράµµατος». 

4. Αξιολόγηση προόδου. Σ’ αυτή τη φάση του σχήµατος CSE παρέχονται 

πληροφορίες σχετικά µε το βαθµό στον οποίο το πρόγραµµα που σχεδιάστηκε και 

εφαρµόζεται φαίνεται να επιτυγχάνει τους σκοπούς του. Ο αξιολογητής σ’ αυτή τη 
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φάση προσπαθεί να διαπιστώσει τη σχετική επιτυχία στην εξέλιξη του προγράµµατος, 

όσον αφορά σε κάθε διάστασή του, µε σκοπό την ενεργοποίηση διορθωτικών 

µηχανισµών για τη βελτίωση του προγράµµατος. Επίσης, δίδει πολύ µεγάλη προσοχή 

και έµφαση στα λεγόµενα «καθ’ οδόν παράγωγα», δηλαδή στα ενδιάµεσα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος. Όπως και στην προηγούµενη φάση, και σ’ αυτή το 

επίκεντρο ενδιαφέροντος βρίσκεται στην «τροποποίηση προγράµµατος». 

5. Αξιολόγηση αποτελέσµατος. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, το κύριο 

µέληµα σ’ αυτή τη φάση είναι ο καθορισµός της αξίας του προγράµµατος µε βάση την 

έκβασή του, τ’ αποτελέσµατά του. Αξονική σηµασία στο σηµείο αυτό έχει η διαπίστωση 

της υλοποίησης των προγραµµατισµένων σκοπών όσον αφορά στο πρόγραµµα. 

Σκοπός του αξιολογητή είναι να συλλέξει πληροφορίες οι οποίες θα διευκολύνουν 

κάποιον που πρέπει ν’ αποφασίσει σχετικά µε την κατάρτιση του προγράµµατος, την 

τροποποίησή του, τη διατήρησή του αυτούσιου, ή ακόµη ίσως και την επέκτασή του. 

Κέντρο ενδιαφέροντος στο στάδιο αυτό είναι αυτό που ονοµάζεται «υιοθέτηση ή 

αποδοχή του προγράµµατος». 

Σε κάθε ένα από τα παραπάνω στάδια ακολουθείται η ίδια πορεία: (1) 

καθορισµός των περιοχών στις οποίες πρέπει να ληφθούν αποφάσεις, (2) επιλογή των 

πληροφοριών που είναι απαραίτητες για τη λήψη αυτών των αποφάσεων, (3) συλλογή 

και ανάλυση των δεδοµένων, (4) διαµόρφωση και παροχή των πληροφοριών στο 

φορέα που απαιτείται. 

 

γ. Το Θεωρητικό Σχήµα του Patton 

 

O Patton (1978) (όπως αναφέρεται στο ∆ηµητρόπουλος 1999) πρότεινε ένα 

µοντέλο αξιολόγησης που είναι γνωστό ως χρηστικοκεντρική αξιολόγηση (utilization-

centered) και το οποίο στηρίζεται στις αρχές των υπόλοιπων σχηµάτων αυτής της 

οµάδας. Κατά τη γνώµη του, σε κάθε αξιολόγηση το πρώτο βήµα είναι πάντοτε η 

συνεργασία µε τα στελέχη που παίρνουν τις αποφάσεις και χρησιµοποιούν τις 

πληροφορίες. Ύστερα απαιτείται οι ίδιοι να αποφασίσουν τι ακριβώς πληροφορίες 

απαιτούνται στην κάθε περίπτωση και από τον κάθε χρήστη, και κατόπιν 

δροµολογούνται οι διαδικασίες που οδηγούν στη συλλογή και αξιοποίηση κατά 

περίπτωση αυτών των πληροφοριών. 
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5.1.3. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ – ΕΜΠΕΙΡΙΑ   
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΩΝ (CONSUMER AND EXPERTISE ORIENTED EVALUATION 
APPROACHES) 
Τα θεωρητικά σχήµατα αξιολόγησης αυτά δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στον 

αξιολογητή και την επιστηµονική του κρίση και εµπειρία. Προτάθηκαν ως αντίδραση  

στην περιορισµένη αντίληψη της σκοποκεντρικής αξιολόγησης (Worthen και Sanders) 

Κύρια σχήµατα αυτής της Κατηγορίας είναι του Scriven, του Eisner και του 

Borich. 

 

α. Το Θεωρητικό Σχήµα του M.Scriven 

Οι θέσεις του M.Scriven για την αξιολόγηση όπως παρουσιάζονται στο 

∆ηµητρόπουλος, 1999) εστιάζουν  στην εµπειρία και κρίση του «επιστήµονα 

αξιολογητή», του «ειδήµονα», τον οποίο και διακρίνει σαφώς από τους «ερασιτέχνες 

αξιολογητές», και στην «πελατοκεντρική» αξιολόγηση,  και αποτελούν ένα σύνθετο 

θεωρητικό σχήµα για την αξιολόγηση (Scriven, Μ. 1967), το οποίο όµως δεν 

διατυπώθηκε ολοκληρωµένο, αλλά εξελίχθηκε διαχρονικά.  

 

 (1) Οι ∆ιακρίσεις της Αξιολόγησης. 

α) Η πρώτη διάκριση έγκειται µεταξύ της διαµορφωτικής και ολικής  

αξιολόγησης: 

• Η διαµορφωτική (formative) πραγµατοποιείται παράλληλα µε την 

υποαξιολόγηση εκπαιδευτική διαδικασία, και στοχεύει στην διαµόρφωση της 

εξέλιξης του προγράµµατος.  

• Η ολική (summative) σε αντίθεση  πραγµατοποιείται µετά το τέλος της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

β) Η δεύτερη διάκριση έγκειται µεταξύ της συγκριτικής αξιολόγησης και της µη 

συγκριτικής αξιολόγησης:  

• Στην συγκριτική, κατά τον Scriven, αξιολόγηση ο αξιολογητής είναι 

υποχρεωµένος να προβαίνει σε συγκρίσεις προκειµένου ν’ αποφασίσει ποια 

εκπαιδευτική εµπειρία είναι προτιµότερη και αποτελεσµατικότερη για 

περαιτέρω διαµόρφωση του προγράµµατος. 

γ)  Η τρίτη διάκριση έγκειται µεταξύ της Τελικής και της Ολικής αξιολόγησης: 

• Η Τελική Αξιολόγηση είναι µια τερµατική εκτίµηση της επιτυχίας µιας 

εκπαιδευτικής προσπάθειας. Πραγµατοποιείται στο τέλος της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας και αποσκοπεί στη διαπίστωση των επιδράσεων της στους 
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εκπαιδευόµενους και την εκτίµηση του ποσοστού υλοποίησης των 

εκπαιδευτικών σκοπών. Αποτελεί επίσης και πηγή κατάλληλων εµπειριών οι 

οποίες, θα οδηγήσουν σε ποιοτική βελτίωση της επόµενης εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας (ανατροφοδότηση). 

• Η Ολική Αξιολόγηση πραγµατοποιείται πολύ µετά την τελική και αποσκοπεί 

στη διαπίστωση του βαθµού στον οποίο κάποιος από τους πρώην 

εκπαιδευµένους εφαρµόζει εκείνα τα οποία διδάχθηκε και έµαθε κατά τη 

διάρκεια του προγράµµατος.  Είναι ίσως η ουσιαστικότερη µορφή αξιολόγησης 

διότι οδηγεί στην διαπίστωση της χρήσης  στην πράξη εκείνων που 

προσφέρθηκαν κατά τη διάρκειά της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

 

(2) Η Αξιολόγηση Ερήµην των Σκοπών. 

 

Προτείνοντας την  αξιολόγηση ερήµην των σκοπών αντέδρασε στην 

υπερβολική επιµονή των αξιολογητών στους σκοπούς (Scriven 1972). Η «αξιολόγηση 

ερήµην των σκοπών» ασχολείται µε το αποτέλεσµα της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας. Με αυτή του την πρόταση ο Scriven έδωσε έµφαση στο γεγονός ότι 

µια εκπαιδευτική δραστηριότητα µπορεί να έχει και αποτελέσµατα χρήσιµα ή όχι που 

πρέπει να αξιολογηθούν και τα οποία πιθανώς να µην εµπεριέχονται µέσα στους 

αρχικούς σκοπούς της. Συνεπώς και ο αξιολογητής θα πρέπει να είναι έτοιµος να   

κρίνει και να αξιολογήσει όλα τα πιθανά εκπαιδευτικά αποτελέσµατα, ακόµα κι όταν 

αυτά είναι απρόσµενα, ίσως µερικές φορές κι ανεπιθύµητα, και άσχετα µε τους 

σκοπούς. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αξιολόγησης ερήµην των σκοπών είναι: 

(α) Συνειδητή αποφυγή πληροφόρησης των σκοπών/στόχων µιας 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

(β) Μη παρεµβολή των προκαθορισµένων σκοπών/στόχων στην κρίση του 

αξιολογητή.  

(γ) Εστίαση στα πραγµατικά αποτελέσµατα της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας και όχι στα προσδοκώµενα αποτελέσµατα βάσει σκοπών/στόχων. 

(δ) ∆ιευκόλυνση εντοπισµού απρόβλεπτων αποτελεσµάτων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η αξιολόγηση ερήµην των σκοπών απαιτεί για την εφαρµογή της δύο οµάδες 

πληροφοριών:  
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• πληροφορίες που αφορούν τις πραγµατικές επιδράσεις – αποτελέσµατα 

της εκπαιδευτικής ενέργειας. 

• Πληροφορίες για την διαπίστωση των αναγκών που υποτίθεται ότι η 

εκπαιδευτική δραστηριότητα ικανοποιεί.  

 Οι ανάγκες αυτές είναι που αποτελούν το κριτήριο αξιολόγησης των 

αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αν αυτές ικανοποιούνται από τα όποια 

αποτελέσµατα τότε η εκπαιδευτική διαδικασία είναι επιτυχής. 

  

(3) Η  Μέτα – αξιολόγηση  

 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στο σηµείο αυτό στην πρόταση του Scriven για 

µετα-αξιολόγηση η οποία αναφέρεται στην αξιολόγηση των αξιολογήσεων, µε τη  

διαπίστωση της ποιότητας της διαδικασίας αξιολόγησης και την επίτευξη των ίδιων 

σκοπών της. Η διαδικασία της µετααξιολόγησης δεν αποσκοπεί αποκλειστικά στον 

έλεγχο άλλων αξιολογήσεων, αλλά στην απόκτηση κατάλληλων εµπειριών οι οποίες, 

θα οδηγήσουν σε ποιοτική βελτίωση της επόµενης αξιολόγησης. Βασικά κριτήρια της 

µεταξιολόγησης είναι:    

• το κύρος (εσωτερικό και εξωτερικό),  

• η αξιοπιστία,  

• η αντικειµενικότητα  

• και η πρακτικότητα  

 

(4) Οι «Πελατοκεντρικές» Θέσεις του Scriven  

Ο Scriven εισηγήθηκε την πελατοκεντρική αξιολόγηση. Ο όρος αυτός 

αποδίδει τις πρακτικές εκείνες αξιολόγησης όπου ο αξιολογητής εκπονεί αξιολογικές 

µελέτες, παράγει αξιολογικό υποστηρικτικό υλικό ή γενικά παρέχει υπηρεσίες 

προσαρµοσµένες στις ανάγκες του πελάτη του, που έχει ανάγκη και αξιοποιεί τις 

υπηρεσίες αυτές. 

Στον τοµέα αυτό γνωστοί είναι οι κατάλογοι ελέγχου (checklists) του Scriven, µε 

τους οποίους αξιολογούνται συγκεκριµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα και κυρίως 

εκπαιδευτικά προϊόντα, υλικά και µέσα. 

Για την κατάρτιση του περιεχοµένου αυτών των καταλόγων ελέγχου αξιοποίησε 

µια σειρά κριτηρίων, τα οποία συνοπτικά είναι τα παρακάτω: 
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1. Ανάγκη για τα συγκεκριµένα προϊόντα, υλικά µέσα. 

2. ∆οκιµασµένη αποτελεσµατικότητα (έκταση στην οποία αποδεικνύεται η 

αποτελεσµατικότητα των υλικών µε βάση προγενέστερη χρήση στην πράξη). 

3. Αγορά (πιθανές αγορές αξιοποίησης του προϊόντος). 

4. Καταναλωτές (φάσµα πιθανών καταναλωτών). 

5. Κριτικές συγκρίσεις (του προϊόντος µε άλλα ανάλογα). 

6. Μακροπρόθεσµη προοπτική (χρήσης των προϊόντων). 

7. Πιθανές προεκτάσεις ή συνέπεια από τη χρήση των προϊόντων). 

8. ∆ιαδικασία (χρήσης του προϊόντος και ηθικές όψεις). 

9. Αιτιολόγηση της αποτελεσµατικότητας (µέσω έρευνας). 

10. Στατιστική σηµαντικότητα (δείκτες που να δείχνουν την αποτελεσµατικότητα 

του προϊόντος). 

11. Εκπαιδευτική σηµαντικότητα (ξεχωριστές κρίσεις για τη σηµασία του 

προϊόντος στην εκπαιδευτική διαδικασία). 

12. Ανάλυση κόστους-αποτελεσµατικότητας. 

13. Προοπτική υποστήριξης του προϊόντος. 

Καταλήγοντας, οι «θεωρίες» του Scriven είναι καθιερωµένες πλέον θεωρίες, 

που κλίνουν προς την πλευρά της ποιοτικής παρά της ποσοτικής αξιολόγησης. 

  

β. Το Θεωρητικό σχήµα του Eisner 

 

Το θεωρητικό σχήµα του Eisner (1969 και 1979) (όπως παρουσιάζεται στο 

∆ηµητρόπουλος, 1999) αποτελεί µια πρόταση αξιολόγησης που στηρίζεται λιγότερο 

στην εκπαιδευτική επιστήµη και περισσότερο στη λογοτεχνική και καλλιτεχνική κριτική. 

Υποστηρίζει ότι, όπως οι κριτικοί της τέχνης, έτσι και οι εκπαιδευτικοί µπορούν να 

χρησιµοποιήσουν την επιστηµονική-επαγγελµατική τους εµπειρία (expertise) στην 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης. Μεταφέρει, δηλαδή, ο Eisner την πρακτική από την 

τέχνη στην εκπαίδευση, θεωρώντας την αξιολόγηση, όπως την κριτική, ως ένα καθαρά 

ποιοτικό, ανθρωπιστικό, µη επιστηµονικό συµπλήρωµα στην µέχρι τότε γνωστή και 

παραδεδεγµένη επιστηµονική έρευνα. Πιστεύει δε ότι προκειµένου να υλοποιηθεί το 

µοντέλο του, απαιτείται εκπαιδευτική γνώση (connoisseurship) και εκπαιδευτική 

κριτική. Γι’ αυτό και το µοντέλο του είναι γνωστό ως κριτικό-γνωσιακό µοντέλο. 

Ο Eisner κάνει έντονη κριτική στις θεωρίες των σκοπών/στόχων. Ταξινοµεί τους 

σκοπούς σε τρεις οµάδες, σε τρία πρότυπα: (1) το βιοµηχανικό πρότυπο, (2) το 
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συµπεριφοριστικό πρότυπο, και (3) το βιολογικό πρότυπο. Ο Eisner συντάσσεται µε το 

τρίτο, τους στόχους του οποίου ονοµάζει εκφραστικούς στόχους (σε αντίθεση µε τους 

διδακτικούς των άλλων δύο προτύπων). Και ενώ οι διδακτικοί στόχοι αξιολογούνται 

στη βάση της σχέσης τους µε το αποτέλεσµα, «οι εκφραστικοί στόχοι συζητούνται στη 

βάση της εξέτασης του τί επετεύχθη και πόσο µοναδικό και σηµαντικό είναι αυτό» 

(Eisner 1969, σ.16) 

Ο εκπαιδευτικός που διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώση των εκπαιδευτικών 

πραγµάτων και της συνθετότητας και πολυπλοκότητας των διαδικασιών, διαθέτει και 

την ικανότητα της κρίσης αυτών των πολύπλοκων διεργασιών, των παραγόντων που 

τις επηρεάζουν και των επιπτώσεων που δηµιουργούνται. Έτσι, η «αυθεντία» αυτή, ο 

«ειδήµων» αυτός, εξασφαλίζει και την αντιληπτική οξύτητα, και την προγενέστερη 

εµπειρία να βλέπει διεισδυτικά, να κρίνει, ακόµη και να κρίνει πού και τί πρέπει να 

κοιτάξει προκειµένου να αποφανθεί για την αξία κάποιου πράγµατος. 

Ο ίδιος µάλιστα ο Eisner χρησιµοποιεί το παράδειγµα του δοκιµαστή κρασιών, ο 

οποίος χωρίς επιστηµονική κατάρτιση αλλά στηριζόµενος µόνο στην εµπειρία του είναι 

σε θέση να αντιλαµβάνεται ακόµη και ελάχιστες ποιοτικές διαφορές. 

Οι αξιολογητές της εκπαίδευσης είναι «κριτικοί», οι οποίοι έχουν την ικανότητα 

να αναγνωρίζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, να τα περιγράφουν δηµόσια, να τα 

αξιολογούν, να τα ερµηνεύουν. Με άλλα λόγια, η κριτική είναι η δηµοσιοποίηση της 

εσωτερικής γνώσης και εµπειρίας. Γι’ αυτό και η γνώση/ εµπειρία που συνθέτει την 

«αυθεντία» του εκπαιδευτικού είναι το πιο κρίσιµο στοιχείο στην ικανότητά του να 

λειτουργήσει ως αξιολογητής. 

Το σχήµα του Eisner δεν επικεντρώνει την προσοχή του στη µεθοδολογική 

όψη, αφού από τη φύση του είναι µοντέλο ελεύθερης, υποκειµενικής κρίσης, όπου στη 

διαδικασία της αξιολόγησης το ζητούµενο δεν είναι η αντικειµενικοποίηση και 

συγκεκριµενοποίηση. Αντίθετα, από τη φύση της διαδικασίας κρίσης οδηγεί σε 

διεύρυνση των κριτικών προσεγγίσεων, σε απόκλιση παρά σε σύγκλιση των κρίσεων 

και των ερµηνειών. 

Η διδασκαλία αξιολόγησης που αφήνεται να εννοηθεί ως προτεινόµενη 

περιλαµβάνει την περιγραφή της κρίσης, την ερµηνεία της και την αξιολόγηση της 

εκπαιδευτικής κατάστασης. 

Όργανα, εργαλεία ή υλικά δεν είναι απαραίτητα, αφού το καθαυτό όργανο 

αξιολόγησης είναι ο ίδιος ο ειδήµων-αξιολογητής, και η κρίση του είναι εσωτερική. 
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Από το σύντοµη παρουσίαση του σχήµατος αυτού γίνεται προφανές ότι 

πρόκειται για σκέψεις µεταφερµένες από το χώρο της καλλιτεχνικής κριτικής, όπου οι 

ελευθερίες στους κριτικούς είναι απείρως µεγαλύτερες απ’ ό,τι στους αξιολογητές της 

εκπαίδευσης. Φυσικό είναι, λοιπόν, να εγείρονται, σε σχέση µε την εφαρµογή του 

µοντέλου στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, βασικές ενστάσεις σχετικές µε κύρος, 

αξιοπιστία, πειστικότητα κτλ. µιας τέτοιας κρίσης, ιδιαίτερα µάλιστα αν πρόκειται για 

σοβαρές και κρίσιµες εκπαιδευτικές εφαρµογές ή επιλογές. 

Σίγουρα όµως ως ιδέες συµπληρωµατικές προς άλλες θεωρίες αξιολόγησης, οι 

σκέψεις του Eisner και των οµοίων του είναι χρήσιµες. 

 

γ. Το Θεωρητικό Σχήµα του Borich 

 

Στο θεωρητικό σχήµα του Borich (1977) µε τον τίτλο δοµηµένη ιεραρχική 

ανάλυση (structural hierarchical decomposition) (όπως παρουσιάζεται στο 

∆ηµητρόπουλος 1999) προτείνεται η µεταφορά και χρήση των συστηµικών θεωριών 

στην αξιολόγηση. Σκοπός είναι η επίτευξη µιας συνολικής αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ώστε να προκύψει µια ολική κρίση σχετικά µε τη διαδικασία 

αυτή, µε την ανάλογη κατά περίπτωση συνέχεια. 

Η ολική αυτή κρίση µπορεί να προκύψει µόνον ως αποτέλεσµα της πλήρους 

κατανόησης των συνθετικών του προγράµµατος, ώστε να συγκεντρωθούν τα 

απαιτούµενα αξιολογικά δεδοµένα για την αξιολόγηση του ρόλου και της επάρκειας 

κάθε συνθετικού ξεχωριστά. Η αξιολόγηση, συνεπώς, είναι µια διαδικασία ανάλυσης 

ενός προγράµµατος σε µέρη και κρίσεις καθενός από τα µέρη του προγράµµατος, 

ώστε να προκύψει µια συνολική κριτική σύνθεση. 

Ως µεθοδολογικό µοντέλο για την υλοποίηση των παραπάνω χρησιµοποιεί τη 

δοµηµένη ανάλυση, στην οποία λειτουργούν ως οµάδα και συνεργάζονται όλοι οι 

εµπλεκόµενοι: τα στελέχη, οι αξιολογητές και οι σχεδιαστές προγραµµάτων. 

Η διαδικασία υλοποίησης του µοντέλου αποτελείται από τα παρακάτω έξι 

στάδια. 

1. Ανάπτυξη του σχήµατος της ανάλυσης για τη συγκεκριµένη περίπτωση 

αξιολόγησης. Η ειδική αυτή ανάλυση στηρίζεται στις πρώτες εκτιµήσεις της 

κατάστασης, σε σχετικά γραπτά στοιχεία του οργανισµού και του προγράµµατος κτλ. 

2. Πραγµατοποίηση της ίδιας της ανάλυσης, διάσπασης δηλαδή του όλου 

στα µέρη, στα συνθετικά του δηλαδή, ώστε να είναι δυνατό να µελετηθούν ξεχωριστά. 
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3. Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, δηλαδή προσδιορισµός µιας σειράς 

διαστάσεων και ιεράρχηση των διαστάσεων αυτών. Μ’ αυτό τον τρόπο αγγίζονται και 

εξετάζονται αξιολογικά τα πιο σηµαντικά, για την περίπτωση, ερωτήµατα. 

4. Με βάση την παραπάνω ανάλυση σε διαστάσεις, διατύπωση 

αξιολογικών ερωτηµάτων, στους φυσικούς χρήστες των αποτελεσµάτων της 

αξιολόγησης, και εξασφάλιση απαντήσεων. Η χρήση της «φυσικής γλώσσας των 

χρηστών» είναι καθοριστικό στοιχείο στη διατύπωση των ερωτήσεων. 

5. Επιλογή των στατιστικών µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν για την 

ανάλυση των δεδοµένων µέσω των οποίων θα δοθούν οι απαντήσεις στα παραπάνω 

ερωτήµατα. 

6. Παροχή στους ενδιαφερόµενους των συµπερασµάτων των αναλύσεων 

του αξιολογητή. 

7. ∆ιατύπωση προτάσεων βελτίωσης: µε βάση τα αποτελέσµατα της 

αξιολόγησης, σε σχέση µε το πρόγραµµα και την εξέλιξή του, σχηµατισµός µιας σειράς 

σκέψεων για τη βελτίωση του προγράµµατος. 

 

5.1.4  ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

  (NATURALISTIC AND PARTICIPANT–ORIENTED EVALUATION P PROACHES) 

 

Οι θεωρητικοί που εντάσσονται σ’ αυτή την οµάδα έχουν τα εξής ειδικότερα κοινά 

χαρακτηριστικά (∆ηµητρόπουλος, 1999): 

 

• Ακολουθούν επαγωγική πορεία σκέψης και εργασίας. Κατανοούν το σύνολο 

των χαρακτηριστικών της βάσης πριν προχωρήσουν. 

• Χρησιµοποιούν πολλαπλά στοιχεία από πολλαπλές πηγές. 

• Αξιοποιούν πολλαπλές µεθοδολογικές προσεγγίσεις. 

• Αποτυπώνουν, αξιοποιούν και περιγράφουν πολλαπλές απόψεις και θέσεις  

 

Αντιπροσωπευτικότερα θεωρητικά σχήµατα αυτής της οµάδας του R.Stake, του 

E.Cuba, του Rippey, του McDonald και των Parlett & Hamilton. 

 

α. Το Θεωρητικό Σχήµα του Stake 
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Το θεωρητικό σχήµα του Stake (όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος  

(1999)) αποτελείται από δύο θεωρίες Η πρώτη φέρεται µε τον τίτλο θεωρία των δύο 

όψεων (two countenances), ενώ η δεύτερη είναι γνωστή ως αξιολόγηση ανταπόκρισης.  

 

1. Η Θεωρία των ∆ύο Όψεων 

 

Κατά τον Stake, στην αξιολόγηση «δύο όψεις» είναι κυρίαρχες: η περιγραφή και 

η κρίση. Αυτό που κάνει δηλαδή ο αξιολογητής είναι ακριβώς να περιγράφει µια 

πραγµατικότητα και να την αξιολογεί. Το σχήµα δε προβλέπει δραστηριότητα του 

αξιολογητή κατά τη διάρκεια τριών φάσεων στην υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού 

προγράµµατος: (α) την προκαταρκτική φάση, (β) τη φάση της συναλλαγής, και (γ) τη 

φάση των αποτελεσµάτων. 

Η πρώτη αναφέρεται στη µελέτη των υπαρχουσών προϋποθέσεων σε σχέση µε 

τη διεργασία της εκπαίδευσης. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στη µελέτη της 

«αλληλουχίας σχέσεων», αλληλουχία η οποία συνθέτει τη διαδικασία της εκπαίδευσης, 

και η τρίτη στη µελέτη της έκβασης της εκπαιδευτικής προσπάθειας. 

Ο Stake πιστεύει ότι πριν προγραµµατιστεί κάποια εκπαιδευτική δραστηριότητα, 

υπάρχει κάποια λογική αιτιολογία, δηλαδή κάποια σκέψη και κάποια σχεδίαση σχετικά 

µε τη δραστηριότητα. Στη συνέχεια, οι περιγραφικές δραστηριότητες της αξιολόγησης 

αναφέρονται είτε (α) σ’ εκείνα που επιδιώκονται από το πρόγραµµα, δηλαδή τους 

σκοπούς, είτε (β) σ’ εκείνα που πράγµατι έλαβαν χώρα, και φυσικά στη συµφωνία 

(«συνέπεια») µεταξύ των προθέσεων (σκοπών) και παρατηρούµενων στην πράξη 

(δηλαδή αποτελεσµάτων). 

Οι δραστηριότητες κρίσης αναφέρονται είτε α) στα πρότυπα κριτήρια που 

χρησιµοποιήθηκαν για να γίνουν οι κρίσεις, είτε β) στις κρίσεις τις ίδιες. 

Είναι εµφανές από τα παραπάνω ότι ο αξιολογητής παρατηρεί και κρίνει 

τουλάχιστον σε τρία σηµεία: (1) πριν από την εκπαιδευτική διαδικασία, (2) κατά τη 

διάρκειά της, και (3) µετά απ’ αυτήν. Στη συνέχεια ο Stake αναλύει τον τρόπο µε τον 

οποίο διενεργείται η «κρίση», και υποστηρίζει ότι η κρίση παίρνει τη µορφή (1) 

συγκριτικής αξιολόγησης (σύγκριση ενός προγράµµατος µε άλλο), (2) απόλυτης 

αξιολόγησης (σύγκριση ενός προγράµµατος µε κάποια πρότυπα ή προκαθορισµένα 

κριτήρια), ή (3) συνδυασµό των δύο αυτών. 
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2. Αξιολόγηση «Ανταπόκρισης 

 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι Αξιολόγηση Ανταπόκρισης αν 

προσανατολίζεται περισσότερο στις ενέργειες και δραστηριότητες του προγράµµατος 

και λιγότερο στις προθέσεις του αξιολογητή.  αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 

χρηστών για πληροφορίες. Και εάν οι διάφορες ενυπάρχουσες αξίες αναφέρονται στην 

έκθεση επιτυχίας ή αποτυχίας ενός προγράµµατος»  

Υπονοούµενα στον παραπάνω ορισµό είναι τα εξής χαρακτηριστικά της 

«Αξιολόγησης Ανταπόκρισης»: είναι πελατειακά προσανατολισµένη, είναι ευέλικτη και 

προσαρµόσιµη σε ανάγκες και αξίες, είναι πλουραλιστική και αξιοποιεί µάλλον 

περισσότερο το στοιχείο της υποκειµενικής κρίσης. 

Ο αξιολογητής σ’ αυτή την προσέγγιση ελάχιστα ενδιαφέρεται για τους σκοπούς 

του προγράµµατος ή την τυποποίηση των διαδικασιών ή των δεδοµένων. Αντίθετα, 

ενδιαφέρεται περισσότερο για ποιοτική αξιολόγηση, σε συνεργασία µε τους αποδέκτες 

της προσπάθειάς του. 

 

β. Το Θεωρητικό Σχήµα του Guba 

 

Το θεωρητικό σχήµα του Guba (όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος, 

1999) έχει τον τίτλο Νατουραλιστική Αξιολόγηση (naturalistic evaluation). Η έννοια 

του «νατουραλιστικού» έγκειται στο ότι η αξιολόγηση γίνεται µέσα στο ίδιο το φυσικό 

περιβάλλον (in situ) στο οποίο και λειτουργεί ένα πρόγραµµα, µε τη συµµετοχή και τη 

συνεργασία των ίδιων των συντελεστών του προγράµµατος που αξιολογείται, των 

ίδιων των «πελατών» της αξιολόγησης, και µε τις αξίες και ανάγκες τους να βρίσκονται 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αξιολόγησης. 

Τόσο στην έρευνα όσο και στην αξιολόγηση είναι ανάγκη να εφαρµόζονται 

συγκεκριµένα κριτήρια, βάσει των οποίων κρίνεται η επιστηµονικότητα της 

διαδικασίας. Ενδεικτικά και συνοπτικά, αυτά είναι τα παρακάτω: 

1. Πειστικότητα των ευρηµάτων, η οποία εξασφαλίζεται µέσω 

διασταύρωσης στοιχείων και του τριγωνισµού. 

2. Εφαρµοστικότητα – γενικευσιµότητα µιας αξιολόγησης σε άλλες 

καταστάσεις µε άλλα υποκείµενα, η οποία εξασφαλίζεται µέσω της προσαρµογής των 

ευρηµάτων, της γενίκευσης και του ελέγχου υποθέσεων και της εξειδικευµένης 

περιγραφής. 
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3. Συνέπεια των ευρηµάτων της αξιολόγησης, η οποία εξασφαλίζεται µε την 

αξιοποίηση µιας δεύτερης θεώρησης των ευρηµάτων από έµπειρους ειδικούς. 

4. Τέλος, ουδετερότητα της αξιολόγησης, η οποία εξασφαλίζεται µε διαδικασίες 

επιβεβαίωσης. 

 

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω διατυπώσεις, οι θεωρητικοί αποφεύγουν τα 

παραδοσιακά κριτήρια της αξιοπιστίας, του εσωτερικού και εξωτερικού κύρους κτλ. 

Από µεθοδολογικής πλευράς, στη νατουραλιστική αξιολόγηση χρησιµοποιείται 

κάθε µέθοδος, τεχνική και µέσο που ταιριάζει στην ποιοτική έρευνα. 

Τα είδη των πληροφοριών που απαιτούνται αναφέρονται κατά περίπτωση στις 

ανάγκες των εµπλεκοµένων, στις κυρίαρχες αξίες, στην περιγραφή του αντικειµένου 

αξιολόγησης, στους προβληµατισµούς των εµπλεκοµένων, στα κριτήρια και στα 

επίπεδα επιθυµητής απόδοσης κοκ. 

Και η ίδια η διαδικασία που ακολουθεί ο αξιολογητής ακολουθεί τη φιλοσοφία 

που αντανακλάται στα παραπάνω: πρώτα συνεργάζεται µε τους «πελάτες» 

προκειµένου να κατανοήσει τα προβλήµατά τους, τις ανάγκες τους, τις αξίες τους, τις 

προσδοκίες τους, της επιδιώξεις τους κτλ. Μετά συνεχίζει σε επόµενα στάδια. 

Μέθοδοι, τεχνικές και µέσα όπως συνεντεύξεις, συστηµατική και µη 

συστηµατική παρατήρηση, έγγραφα, αρχεία και κάθε είδους τεκµήρια, επίσηµες και 

ανεπίσηµες εκθέσεις και προπάντων η προσωπική αντίληψη των αξιολογητών είναι 

κατάλληλα για αξιοποίηση στη νατουραλιστική αξιολόγηση. 

 

γ. Το Θεωρητικό Σχήµα του Rippey 

 

Το θεωρητικό σχήµα του Rippey (όπως παρουσιάζεται στο 

∆ηµητρόπουλος,1999) µε τον τίτλο Συναλλακτική Αξιολόγηση εστιάζει την προσοχή 

του στις επιπτώσεις που δηµιουργούνται για έναν οργανισµό, µια σχολική µονάδα, ένα 

ίδρυµα κτλ. καθώς αυτό βρίσκεται σε διαδικασία αλλαγής. Οι επιπτώσεις αυτές 

συνήθως σχετίζονται µε δυσλειτουργίες, οι οποίες προκύπτουν ως αποτέλεσµα 

σύγχυσης στους ρόλους εξαιτίας των αλλαγών. Άρα, η συναλλακτική αξιολόγηση είναι 

µια προσέγγιση διαχείρισης δυσλειτουργιών αποϊσορροπήσεων κατά τη διάρκεια µιας 

αλλαγής, όπως φερ’ ειπείν όταν αλλάζουν ή αναθεωρούνται αναλυτικά προγράµµατα. 

Οι δυσλειτουργίες αυτές κατά κανόνα σχετίζονται µε το προσωπικό που εµπλέκεται, 
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και λογικά υφίσταται και τις αναταράξεις από τις αλλαγές, δηλαδή εκπαιδευτικοί, 

διευθυντικά στελέχη, διοικητικό προσωπικό και άλλοι. 

Στην προσπάθεια να προλάβει ή να αντισταθµίσει τις δυσλειτουργίες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω, η αξιολόγηση µετατρέπεται µε µέσον διαχείρισης κρίσεων 

και προπάντων συγκρούσεων. Έτσι, λογικά µε την αξιολόγηση επιχειρείται η 

αποκάλυψη των εστιών που προκαλούν τις συγκρούσεις, και η εξασφάλιση τρόπων, 

ώστε τα δύο µέρη που εµπλέκονται στη σύγκρουση να σχεδιάσουν και να 

πραγµατοποιήσουν τα ίδια τη συναλλακτική αξιολόγηση. Ο ρόλος του αξιολογητή σ’ 

αυτή τη διαδικασία είναι ρόλος συντονιστή και τεχνικού συµβούλου. 

Η προσέγγιση/διαδικασία αυτή είναι ιδιαιτέρως χρήσιµη όταν οι αλλαγές 

επιβάλλονται έξωθεν/άνωθεν, οπότε λογικά η έκταση των δυσλειτουργιών που 

προκαλούνται είναι µεγαλύτερη. 

Από µεθοδολογικής πλευράς, ο Rippey προτείνει µια διαδικασία υλοποίησης 

της συναλλακτικής αξιολόγησης, που περιλαµβάνει τις παρακάτω πέντε φάσεις: 

1. Την αρχική φάση, κατά την οποίαν εντοπίζονται οι εστίες τριβών ή 

αποϊσορρόπησης, µε διαδικασίες ουδέτερης προσέγγισης, 

2. Την οργάνωση, κατά την οποία συγκεντρώνονται δεδοµένα µέσω συναντήσεων 

και συζητήσεων µε άτοµα ή οµάδες ατόµων που εµπλέκονται στις διαδικασίες 

αλλαγής, 

3. Την ανάπτυξη προγράµµατος, κατά την οποία επαναδιατυπώνονται οι σκοποί και 

οι διαδικασίες αλλαγής, αλλά µέσα από οδούς που αντανακλούν συναίνεση 

µεταξύ των δύο µερών, ως προς τους σκοπούς, τις αξίες, τις επιδιώξεις της κτλ., 

4. Την παρακολούθηση του προγράµµατος, κατά την οποία, µε συµφωνία των δύο 

µερών, το νέο πρόγραµµα εφαρµόζεται ενώ παρακολουθείται η εφαρµογή του, 

και 

5. Την ανακύκλωση, κατά την οποία το πρόγραµµα ή µέρη του ή διαστάσεις του 

ανακυκλώνονται καθώς νέες συγκρούσεις ενδεχοµένως προκαλούν νέα 

προβλήµατα στην εφαρµογή τους. 

 

δ. Το Θεωρητικό Σχήµα του McDonald 

 

Στο θεωρητικό σχήµα του McDonald (1976) (όπως παρουσιάζεται στο 

∆ηµητρόπουλος, 1999) γίνεται µια διάκριση της αξιολόγησης, ανάλογα µε τους ρόλους 

της, τους σκοπούς της, την πελατεία της, τη µεθοδολογία της, τους προβληµατισµούς 
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της κτλ., σε αξιολόγηση τριών ειδών: γραφειοκρατική αξιολόγηση, ιδιοχρησιακή 

αξιολόγηση και δηµοκρατική αξιολόγηση .  

α. Στην περίπτωση της γραφειοκρατικής αξιολόγησης (bureaucratic 

evaluation) ο γραφειοκρατικός οργανισµός που παραγγέλλει ή χρηµατοδοτεί την 

αξιολόγηση έχει τον έλεγχο των πληροφοριών που συλλέγονται και αξιοποιούνται, και 

φυσικά είναι ο µόνος αποδέκτης και χρήστης των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης. Μ’ 

άλλα λόγια, ο έλεγχος και η χρήση της αξιολόγησης δεν βρίσκονται στον ίδιο τον 

αξιολογητή, ούτε στους αξιολογούµενους. 

β.  Στην περίπτωση της ιδιοχρησιακής αξιολόγησης (autocratic evaluation) 

ο αξιολογητής εξασφαλίζει και διατηρεί ο ίδιος την «ιδιοκτησία» της µελέτης, και 

υποβάλλει µεν έκθεση αποτελεσµάτων στον φορέα που χρηµατοδοτεί ή παραγγέλλει 

την αξιολόγηση, αλλά δηµοσιεύει και ο ίδιος ανάλογα στοιχεία (π.χ. σε επιστηµονικά 

περιοδικά). 

γ. Στην περίπτωση, τέλος, της δηµοκρατικής αξιολόγησης ο αξιολογητής 

πραγµατοποιεί µια µελέτη αξιολόγησης µε σκοπό το γενικό καλό, όπως την 

πληροφόρηση του κοινωνικού συνόλου, µιας συγκεκριµένης κοινωνίας κτλ. Μεταξύ 

αυτών που ωφελούνται είναι και οι χρηµατοδότες και οι οργανισµοί που στηρίζουν την 

αξιολόγηση και αυτοί που µετέχουν ή εµπλέκονται σ’ αυτήν. Τα αποτελέσµατα, µε 

άλλα λόγια, ανήκουν στο κοινό, και δεν µπορούν να διεκδικηθούν αποκλειστικά από 

κανέναν, ούτε από τον ίδιο τον αξιολογητή. 

Ο McDonald υποστηρίζει ακόµη την ανάγκη να αξιολογείται κάθε προσπάθεια 

και διαδικασία αξιολόγησης. Τα κριτήρια δε που θεωρεί ως τα κατ’ εξοχήν κατάλληλα 

για την κρίση της επιτυχίας µιας αξιολόγησης είναι (1) ο πλουραλισµός των αξιών και 

(2) το εύρος των οµάδων που εξυπηρετείται από µια αξιολόγηση. 

Κατά τον McDonald ένας «δηµοκρατικός αξιολογητής» δεν πρέπει να 

διατυπώνει προτάσεις ούτε να κάνει συστάσεις. Οι αξιολογικές εκθέσεις πρέπει να 

είναι από µόνες τους ενδιαφέρουσες, µη τεχνοκρατικές και ευχάριστες στον καθένα να 

τις διαβάζει, και να είναι δυνατόν διαβάζοντάς τες να βγάζει τα δικά του συµπεράσµατα 

ως προς το πρακτέον. 

Τέσσερις πολύ σηµαντικές αρχές στη δηµοκρατική αξιολόγηση είναι (1) η 

αµεροληψία, (2) η εµπιστευτικότητα και ο έλεγχος στη διαδικασία, (3) η 

διαπραγµάτευση και (4) η συνεργασία µεταξύ αξιολογητών-αξιολογουµένων. 
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ε. Το Θεωρητικό Σχήµα των Parlett & Hamilton -  ∆ιαφωτιστική Αξιολόγηση 

 

 Το Θεωρητικό Σχήµα των Parlett & Hamilton µε τον τίτλο διαφωτιστική 

αξιολόγηση (όπως παρουσιάζεται στο ∆ηµητρόπουλος, 1999) επιδιώκει να εντοπίσει 

και να αναδείξει προβλήµατα, προβληµατισµούς και ιδιοσυστατικά χαρακτηριστικά 

ενός προγράµµατος. Πρόκειται για µια συνολική αξιολόγηση ενός προγράµµατος ως 

όλου: της φιλοσοφίας του, των λειτουργιών του, των επιδόσεων και αποτελεσµάτων, 

των δυσκολιών του και του περιβάλλοντος µάθησης.  

Η διαφωτιστική αξιολόγηση ενδιαφέρεται κυρίως για την περιγραφή και την 

ερµηνεία φαινοµένων και καταστάσεων, κι όχι για την µέτρηση και πρόγνωση. ∆εν 

επιχειρείται ο έλεγχος µεταβλητών, αλλά η κατανόηση και ερµηνεία του πολύπλοκου 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Η µελέτη ενός εκπαιδευτικού πλαισίου είναι σηµαντική, διότι ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα επηρεάζεται από µια πληθώρα παραγόντων, όπως είναι οι περιορισµοί, οι 

λειτουργικές υποθέσεις που γίνονται από µέρους του προσωπικού, τα ατοµικά 

χαρακτηριστικά των ίδιων των εκπαιδευτικών, οι προσδοκίες και διαθέσεις των 

µαθητών κοκ. Ο ρόλος λοιπόν της αξιολόγησης είναι να εξασφαλίσει µια συνολική 

κατανόηση όλων αυτών των παραγόντων που αποτελούν την πολύπλοκη 

πραγµατικότητα µέσα στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα. 

Παρ’ ότι η έµφαση στη διαφωτιστική αξιολόγηση δίνεται στη συγκέντρωση 

πληροφοριών, είναι φυσικό κάποιοι από τους εµπλεκόµενους να αναζητήσουν σ’ 

αυτήν και στήριγµα σε σχέση µε αποφάσεις που είναι υποχρεωµένοι να πάρουν. 

Όµως ο διαφωτιστικός αξιολογητής αποφεύγει να εκφράσει κρίσεις, αλλά αντίθετα 

επιχειρεί να ανακαλύψει και να τεκµηριώσει τρόπους για την πραγµατοποίηση 

αλλαγών µε τη θετική συµµετοχή σ’ αυτήν των εµπλεκοµένων. 

Οι Parlett και Hamilton πρότειναν µια διαδικασία για τη διαφωτιστική 

αξιολόγηση, που περιλαµβάνει τρία στάδια: 

1. Την παρατήρηση, προκειµένου ο αξιολογητής να εξοικειωθεί µε την 

καθηµερινή πραγµατικότητα του προγράµµατος που αξιολογείται και του 

περιβάλλοντός του αντίστοιχα. 

2. Περαιτέρω διερεύνηση, προκειµένου ο αξιολογητής να εστιάσει την 

προσοχή της προσπάθειας σε συγκεκριµένους προβληµατισµούς που σχετίζονται µε 

την επιτυχία του προγράµµατος. 
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3. Εξήγηση, προκειµένου ο αξιολογητής να ερµηνεύσει φαινόµενα και 

παρατηρούµενη συµπεριφορά και να καταλήξει σε σχέσεις αιτίας-αποτελέσµατος. 

Η διαφωτιστική αξιολόγηση στηρίζεται µεθοδολογικά σε µεγάλο βαθµό στην 

παρατήρηση, στην επιτόπια έρευνα, στην υποκειµενική-ποιοτική διερεύνηση. Αυτά για 

να είναι πρακτικά δυνατά, απαιτείται να δαπανήσει ο αξιολογητής ένα µεγάλο µέρος 

του χρόνου του µέσα στο «πεδίο», δηλαδή στο υπό αξιολόγηση περιβάλλον.  

 

5.1.5  ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
  (ADVERSARY – ORIENTED EVALUATION APPROACHES) 

 

Η προσέγγιση που είναι γνωστή ως αντιπαραθετική αξιολόγηση (adversary-

oriented evaluation) δεν είναι τίποτε άλλο από εφαρµογή στην αξιολόγηση ιδεών από 

το χώρο των δικαστικών ακροαµατικών διαδικασιών. Στηρίζεται σε έναν 

προβληµατισµό που αφορά στη σχέση του αξιολογητή µε την αξιολόγηση και τα 

αποτελέσµατά της. Όσο ανεπηρέαστος και όσο αντικειµενικός και αν «προσπαθεί» να 

είναι ο αξιολογητής, Μια κατάσταση αξιολόγησης και κυρίως τα αποτελέσµατα της 

επηρεάζονται πάντοτε από τις πεποιθήσεις, τις ιδέες, και τις προκαταλήψεις του 

αξιολογητή. Η λύση σε αυτό το πρόβληµα βρίσκεται στο να διαµορφωθούν οι 

συνθήκες ώστε στην αξιολογική διαδικασία να ενσωµατωθούν µηχανισµοί που θα 

εξασφαλίζουν δυνατότητες να ακουστεί και αντίθετη άποψη, να συνεξεταστούν και 

υποβαθµισµένες όψεις, να ακουστεί και αντίλογος, να διατυπωθούν και 

αντεπιχειρήµατα, να επισηµανθούν και αδυναµίες ή παραλείψεις κτλ. Είναι σηµαντικό 

να τονιστεί ότι οι µηχανισµοί αυτοί πρέπει ν’ αποτελούν εγγενές µέρος της 

αξιολόγησης κατά τη διεξαγωγή της, όχι δυνατότητες διατύπωσης ενστάσεων και 

αντιρρήσεων µετά την ολοκλήρωσή της. Η οµάδα αξιολόγησης, έτσι, πρέπει να 

περιέχει και µέλη εξαρχής υπέρ, και µέλη εξ αρχής κατά ενός προγράµµατος, µιας 

προσπάθειας, ενός µέτρου κτλ. 

Τα µοντέλα αυτά µπορούν να ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες: (1) Στα νοµικά-

δικαστικά µοντέλα αξιολόγησης, (2) στα ηµι-δικαστικά µοντέλα και (3) στα µοντέλα 

απλής αντιπαράθεσης (debates). 

1. Τα νοµικο-δικαστικά µοντέλα αξιολόγησης είναι από τα πρώτα που 

αναπτύχθηκαν µε την αξιοποίηση των ήδη υπαρχουσών αντίστοιχων διαδικασιών. 

Παράδειγµα τέτοιου µοντέλου είναι αυτό που έχει προταθεί από τον Wolf (1973, 1975), 

και του οποίου η διαδικασία περιλαµβάνει τέσσερα στάδια: 
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α) Τη διατύπωση των θεµάτων, συγκεκριµενοποίηση δηλαδή και αυστηρό 

προσδιορισµό των όψεων και διαστάσεων που αποτελούν αντικείµενο 

προβληµατισµού, 

β) Την επιλογή των θεµάτων που θ’ αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης στη 

συγκεκριµένη αντιπαραθετική συζήτηση, 

γ) Την προετοιµασία επιχειρηµάτων από µέρους των δύο µερών, 

προκειµένου να προβάλουν και να υποστηρίξουν την άποψή τους, και 

δ) Την ακροαµατική διαδικασία, κατά την οποία πραγµατοποιείται η 

αντιπαράθεση: παρουσιάζονται τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά, και λαµβάνονται τελικά 

αποφάσεις. 

Στη διαδικασία αυτή παίρνουν µέρος εισηγητές, σύµβουλοι, µάρτυρες, 

«δικαστής» και οµάδα «ενόρκων». Είναι, δηλαδή, η διαδικασία µία κατά προσέγγιση 

προσοµοίωση µιας αντίστοιχης νοµικο-δικαστικής ακροαµατικής διαδικασίας. 

2. Τα ηµι-δικαστικά µοντέλα µοιάζουν µε τα προηγούµενα µόνο ως προς το 

ότι κάποτε αξιοποιούν και ακροαµατικές διαδικασίες. Οι διάφορες «οµάδες εξέτασης» 

διαφόρων θεµάτων («εξεταστικές επιτροπές») είναι µία από τις χρήσεις, δεδοµένου ότι 

οι επιτροπές αυτές κατά κανόνα καλούν και υποστηρικτές ενός θέµατος ή µέτρου ή 

αντιτιθέµενους σ’ αυτό και καταθέτουν τις απόψεις τους. 

Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτών των προσεγγίσεων είναι ότι είναι 

«πολλαπλής αντιπαράθεσης», δηλαδή δεν υποστηρίζονται δύο θέσεις, υπέρ και κατά, 

αλλ’ ακούγονται όλες οι πιθανές απόψεις πριν ληφθεί µία απόφαση ή διατυπωθεί µία 

εισήγηση. Έτσι εξασφαλίζεται πως σε κάθε οµάδα που έχει συµφέρον ή ενδιαφέρεται 

να ακουστεί και να προβληθεί η θέση της, δίδεται η δυνατότητα να το κάνει. 

3. Με τα διάφορα µοντέλα απλής αντιπαράθεσης όλοι µας είµαστε 

εξοικειωµένοι από τη χρήση τους στην τηλεόραση. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι 

διεξαγωγής τέτοιων αντιπαραθετικών συζητήσεων (debates), που διαφέρουν µεταξύ 

τους ως προς χαρακτηριστικά όπως (α) ενώπιον τίνος γίνεται η αντιπαράθεση, (β) 

ποιοι παρουσιάζουν αντίθετες ή πολλαπλές απόψεις, (γ) µε ποιον τρόπο 

παρουσιάζονται οι απόψεις, (δ) πότε, σε ποια φάση δηλαδή της αξιολόγησης 

παρουσιάζονται, (ε) αν υπάρχει ή όχι ακροατήριο, κοκ. 

Οι προσεγγίσεις αυτές στηρίζονται στην πεποίθηση ότι σε µια τέτοια 

αντιπαραθετική συζήτηση είναι δυνατόν να επιτευχθούν δύο σηµαντικά αποτελέσµατα: 

Πρώτον, ότι ακούγονται επιχειρήµατα υπέρ και κατά όλων των απόψεων και θέσεων, 

οι οποίες έτσι αναλύονται και εξετάζονται σε βάθος. ∆εύτερον, ότι µέσα από τη 
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συζήτηση, την επιχειρηµατολογία και τη σοβαρή εξέταση των θεµάτων απ’ όλα τα 

µέρη, εξασφαλίζεται µια αλληλοενηµέρωση σε βάθος, οπότε υπό συνθήκες καλής 

προαίρεσης είναι δυνατόν να εξασφαλίζεται αµοιβαιότητα και συναίνεση σε πολλά 

κοινά σηµεία. 

 

5.1.6. ΑΛΛΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Παρουσιάστηκαν παραπάνω τα κυριότερα και αντιπροσωπευτικότερα 

θεωρητικά σχήµατα αξιολόγησης, οµαδοποιηµένα σε πέντε οµάδες οµοειδών θέσεων. 

Σ’ αυτή την ενότητα γίνεται σύντοµη αναφορά σε µερικές ακόµη σκέψεις που 

υπάρχουν και πρακτικές που εφαρµόζονται στην αξιολόγηση. 

1. Η  µελέτη σκοπιµότητας , η οποία είναι κοινά χρησιµοποιούµενη πρακτική 

στους τοµείς της ∆ιοίκησης και Οργάνωσης. Η µελέτη σκοπιµότητας είναι µια κατά 

παραγγελία αξιολόγηση, που προσιδιάζει περισσότερο στα σχήµατα λήψης 

αποφάσεων. Συνήθως γίνεται προκειµένου ν’ αποφασιστεί µια επένδυση, να ιδρυθεί 

µια µονάδα κτλ. Η έκθεση µιας µελέτης σκοπιµότητας δίνει απαντήσεις σε ερωτήµατα, 

όπως (1) είναι συµφέρον α γίνει µια επένδυση, (2) είναι δυνατόν να γίνει, (3) τι θα 

αποφέρει και τι θα στοιχίσει, (4) ποιος θα ωφεληθεί και ποιος ίσως θα βλαφθεί µε το να 

γίνει κτλ. 

2. Ο Garaway (1995) (όπως αναφέρεται στο ∆ηµητρόπουλος, 1999) 

παρουσιάζει τη συµµετοχική αξιολόγηση, και προβάλλει ως ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα 

πολλά χαρακτηριστικά της. Με τον τίτλο αυτό αποδίδεται η αξιολόγηση στην οποία 

µεγάλη έµφαση δίνεται στη «συµµετοχή» των αξιολογουµένων στη διαδικασία της 

αξιολόγησης, στους οποίους δίνονται ιδιαίτερα σηµαντικοί ρόλοι.  

3. Ο Dressel (1976) (όπως αναφέρεται στο ∆ηµητρόπουλος, 1999) προτείνει 

τέσσερα είδη αξιολόγησης: (1) την αξιολόγηση σχεδίασης, (2) την αξιολόγηση εισόδου, 

3) την αξιολόγηση διαδικασίας, και (4) την αξιολόγηση εξόδου. 

4. Η Helen Simons (1982) (όπως αναφέρεται στο ∆ηµητρόπουλος, 1999) 

πρότεινε ένα άλλο µοντέλο, µε τον τίτλο «αξιολόγηση διαδικασίας» και ειδικότερα 

αυτό-αξιολόγηση διαδικασίας, και µάλιστα στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 

σχολείου ως όλου. Η πρόταση αυτή προβάλλει επίµονα τη θέση της συµµετοχής του 

σχολείου στην αξιολόγησή του στον µέγιστο βαθµό (κι αν είναι δυνατόν να είναι το ίδιο 

αξιολογητής του εαυτού του – όθεν «αυτό-αξιολόγηση»). Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση 

είναι αξιολόγηση της διαδικασίας της εκπαίδευσης, κατά την οποία συνεξετάζονται όλοι 
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οι παράγοντες και συντελούν στην ποιότητά της. Από µεθοδολογικής πλευράς, 

έµφαση δίνεται στις ποιοτικές προσεγγίσεις, χωρίς όµως ν’ απορρίπτονται οι 

ποσοτικές ενώ τονίζεται η ανάγκη να γίνει σαφής διάκριση των κριτηρίων που θα 

χρησιµοποιηθούν για την αξιολόγηση διαδικασίας από εκείνα που θα 

χρησιµοποιηθούν για τυχόν αξιολόγηση τύπου απολογισµικότητας, δεδοµένου ότι τα 

δύο αυτά είδη αξιολόγησης υπηρετούν τελείως διαφορετικούς σκοπούς: την αυτο-

βελτίωση στην πρώτη  περίπτωση (µε υποστήριξη, επιµόρφωση, συµβούλευση κτλ.) 

και τη θεµελίωση στη δεύτερη. 

 

Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Στις προηγούµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου συνοψίστηκαν οι κυριότερες 

θεωρίες αξιολόγησης.  Η ποσότητα και η πολυµορφία τους δείχνει το βαθµό του 

ενδιαφέροντος που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 

παρατηρούνται πολλές και σηµαντικές οµοιότητες σε πολλές από αυτές αλλά και 

ουσιαστικές διαφοροποιήσεις για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Όπως µεταξύ 

άλλων το γεγονός ότι διατυπώθηκαν σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, ότι 

δηµιουργήθηκαν για την κάλυψη συγκεκριµένων αναγκών αλλά και απαιτήσεων η κάθε 

µία στην εποχή της και το γεγονός ότι οι δηµιουργοί τους προέρχονταν από πολλούς 

και διαφορετικούς χώρους όπως η εκπαίδευση, ή έρευνα, οι επιχειρήσεις, το 

συνδικαλισµό κλπ. Επίσης είναι προφανές ότι δεν έχουν όλες οι θεωρίες το ίδιο 

επίπεδο αρτιότητας. (Worthen & Sanders, 1987),  Όµως ο κάθε αξιολογητής µπορεί 

από αυτές να αντλήσει ιδέες και ερωτήµατα χρήσιµα στον σχεδιασµό ενός µοντέλου 

αξιολόγησης που να ταιριάζει στις ανάγκες της δικής του αποστολής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  6ο  
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
 
 
6.1 Η σηµασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
 

Ο πυρήνας της εκπαίδευσης είναι η διδασκαλία και η µάθηση και αυτή η σχέση 

βελτιστοποιείται όταν αποτελεσµατικοί εκπαιδευτικοί διδάσκουν τους µαθητές. Κατά 

συνέπεια η ύπαρξη υψηλής ποιότητας συστηµάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 

είναι αναµφισβήτητα εξαιρετικής σηµασίας εάν θέλουµε να έχουµε τους κατάλληλους 

αλλά και τους πιο αποτελεσµατικούς να διδάσκουν τους µαθητές. 

Πρωταρχικός στόχος της αξιολόγησης είναι η καταγραφή της ποιότητας της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού (Stronge, nd) ενώ κύριος σκοπός είναι η βελτίωση της 

απόδοσης του µέσω της παροχής στον ίδιο της δυνατότητα να µπορεί να την ελέγξει 

αλλά και να λογοδοτεί για αυτή. Εκτός όµως από την βελτίωση του εκπαιδευτικού και 

την λογοδοσία, βάση των ατοµικών του στόχων, το σύστηµα αξιολόγησης θα πρέπει 

να είναι δοµηµένο ώστε ταυτόχρονα να εξυπηρετεί και την συνολική βελτίωση του 

οργανισµού, στην περίπτωση µας της σχολικής µονάδας, και την επίτευξη των στόχων 

του. 

  
6.2 Χρήσεις της αξιολόγησης 
 
 

Ο πρωταρχικός σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού είναι η διαφύλαξη 

και βελτίωση της διδασκαλίας και των αποτελεσµάτων που αυτή έχει στον µαθητή. 

Όµως οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιείται µια αξιολόγηση όσον αφορά την 

επαγγελµατική ιδιότητα του εκπαιδευτικού ποικίλουν. Έτσι σύµφωνα µε τους Μillman 

και Darling-Hammond, 1990 (όπως αναφέρεται στο Webster, 1995) η αξιολόγηση 

χρησιµοποιείται για επιλογή εκπαιδευτικών, προαγωγή, αδειοδότηση και πιστοποίηση, 

καθοδήγηση και βοήθεια στην ενσωµάτωση του νέου στο επάγγελµα εκπαιδευτικού, 

µονιµοποίηση ή απόλυση. 

 

6.3 Το κοινό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και η επιρροή του. 

 

Σε ένα ιδανικό περιβάλλον η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ως διαδικασία θα 

παρουσίαζε την αξία του εκπαιδευτικού έργου, θα υποβοηθούσε στην βελτίωση της 

απόδοσης και θα την επιβράβευε και θα περιόριζε δραστικά την µειωµένη προσπάθεια 
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και απόδοση. ∆ιάφοροι όµως παράγοντες και αιτίες οδηγούν σε διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Μεταξύ άλλων µπορούν να αναφερθούν η κακή προετοιµασία και η 

ελλειπής επιστηµονική κατάρτιση των αξιολογητών, η έλλειψη ενηµέρωσης για την 

διαδικασία της αξιολόγησης των ενδιαφεροµένων, η επιλογή ακατάλληλων µεθόδων 

και εργαλείων µέτρησης που αδυνατούν να µετρήσουν το ζητούµενο κλπ. Σηµαντικό 

όµως ρόλο παίζουν και τα κοινά τα οποία επηρεάζονται ή έχουν άµεσο συµφέρον από 

τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης και την χρήση τους Τα συµφέροντα τους, η δύναµη 

τους να επηρεάζουν καταστάσεις, επιλογές και αποφάσεις, οι στόχοι τους, οι 

συνδυασµοί τους, οι διαφωνίες τους και η πρόσβαση τους στα κέντρα εξουσίας και 

αποφάσεων µεταξύ άλλων επηρεάζουν τη διαδικασία της αξιολόγησης και εντέλει τα 

αποτελέσµατα της. (Bridges & Groves, 1999). Μεταξύ άλλων στο κοινό της 

αξιολόγησης περιλαµβάνονται: 

 

• Οι Αρχιτέκτονες – Σχεδιαστές: Η εκάστοτε πολιτική ηγεσία ή διοικητική ηγεσία η 

οποία δηµιουργεί το θεσµικό πλαίσιο και καλείται να λάβει αποφάσεις βάσει των 

αποτελεσµάτων των αξιολογήσεων αλλά και ταυτόχρονα έχει την δυνατότητα να 

επηρεάζει και να τροποποιεί το αντικείµενο του έργου των εκπαιδευτικών.  

• Οι αξιολογητές και οι αξιολογούµενοι οι οποίοι µε την στάση τους και τις 

επιλογές τους κατά την διάρκεια της διαδικασίας επηρεάζουν την πορεία και τα 

αποτελέσµατα τους. 

• «ΟΙ ∆ιαιτητές»: Με τον όρο αυτό αναφέρονται όλοι όσοι καλούνται να λύσουν τις 

όποιες διαφωνίες προκύπτουν ή να επικυρώσουν τα αποτελέσµατα τις 

αξιολόγησης όπως τα µέλη των συµβουλίων αξιολόγησης, οι δικαστές και τα 

δικαστικά συµβούλια, τα συµβούλια των εκπαιδευτικών τα οποία καλούνται να 

επικυρώσουν µε την ψήφο τους προτάσεις για απόλυση ή προαγωγή κλπ. Σε 

αυτή την κατηγορία µπορούν να συµπεριληφθούν και όσοι συµβουλεύουν ή 

καθοδηγούν τους άµεσα ενδιαφερόµενους για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει 

να προβούν κατά την διάρκεια µιας διαδικασίας αξιολόγησης (Νοµικοί ή 

επιστηµονικοί σύµβουλοι, συνδικαλιστικοί φορείς και άλλα) 

• Οι βασικοί αποδέκτες των εκπαιδευτικών υπηρεσιών είναι οι µαθητές και οι 

γονείς τους. Η ποιότητα των υπηρεσιών που απολαµβάνουν είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε την απόδοση των βασικών παρόχων που είναι οι εκπαιδευτικοί 

και η σχολική µονάδα. 
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• Οι συνδικαλιστικοί φορείς των εκπαιδευτικών: Αποτελεί πρωταρχικό τους 

δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να τους εκπροσωπούν τόσο στην φάση 

σχεδιασµού του θεσµικού πλαισίου των αξιολογήσεων όσο και κατά την 

διαδικασία εφαρµογής της.  

• ∆ιάφοροι έµµεσα ενδιαφερόµενοι: Εργοδοτικοί φορείς, τοπικές ενώσεις πολιτών 

κλπ. 

 
6.4 Είδη της αξιολόγησης 
 

Όπως προαναφέρθηκε στην διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν ποικίλες µορφές 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του. Στην συνέχεια θα γίνει συνοπτικά 

αναφορά στις κυριότερες από αυτές: 

 

1. Ως προς το αντικείµενο: Αν αφορά δηλαδή στην αξιολόγηση ατόµων ή 

οµάδων. 

2. Ως προς τη θέση του αξιολογητή σε σχέση µε το αντικείµενο της 

αξιολόγησης: Αν θα είναι εξωτερική ή εσωτερική, ιεραρχική ή αυτοαξιολόγηση, 

οµαδική κλπ. 

3. Ως προς το σηµείο στο οποίο βρίσκεται το αντικείµενο αξιολόγησης:      

Αν πρόκειται δηλαδή για αξιολόγηση πλαισίου, εισροών, διαδικασιών ή 

εκροών/αποτελεσµάτων. 

4. Ως προς την διάρκεια και την περιοδικότητα της: Αν είναι διαρκής (π.χ. 

αυτοαξιολόγηση) ή εφαρµόζεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα στην διάρκεια της 

συνολικής υπηρεσίας του εκπαιδευτικού. 

5. Ως προς τον χαρακτήρα των κριτηρίων και των αντικειµένων που 

αξιολογούνται: Αν δηλαδή αφορά το σύνολο της απόδοσης του εκπαιδευτικό ή 

µόνο µέρος αυτής όπως για παράδειγµα την διδακτική, την παιδαγωγική ή την 

συµµόρφωση του µε την απαιτήσεις που εκπορεύονται από την υπαλληλική του 

ιδιότητα που καθορίζονται από το είδος της σχέσης εργασίας. 

6. Ως προς την νοµιµοποίηση του φορέα ανάθεσης και του φορέα 

αξιολόγησης: Αν πρόκειται για δηµόσιο έλεγχο, λογοδοσία ή απόδοση λόγου 

στον πελάτη – καταναλωτή. 
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7. Ως προς τον χρόνο της διαδικασίας αξιολόγησης: Αν είναι 

αρχική/προκαταρκτική, τελική ή διαµορφωτική. Στο σηµείο αυτό είναι 

απαραίτητο να γίνει µια περαιτέρω ανάλυση των όρων που προηγήθηκαν: 

α) Η προκαταρκτική αξιολόγηση διενεργείται πριν από την έναρξη κάποιου 

εκπαιδευτικού προγράµµατος ή διδασκαλίας, προκειµένου να διαµορφωθούν 

και να διαπιστωθούν οι διάφοροι παράγοντες και οι διάφορες µεταβλητές και 

παράµετροι που σχετίζονται µε την υπό µελέτη διαδικασία και είναι πιθανόν να 

το επηρεάσουν.  

β) Στη διαµορφωτική αξιολόγηση κάνουµε πάντα διαγνωστική ή 

διαµορφωτική εργασία. Το αποτέλεσµα της διαδικασίας αυτής είναι να µάθουµε 

τις δυνατότητες και αδυναµίες του εκπαιδευτικού, καθώς και τους τοµείς στους 

οποίους χρειάζεται βελτίωση. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης είναι πολύ 

σηµαντικός διότι κατά την διάρκεια της διαδικασίας αυτής µπορεί να βρεθούν 

τυχόν προβλήµατα και αδυναµίες και θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια 

στον εκπαιδευτικό για βελτίωση. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης δεν είναι 

απειλητικός για τον εκπαιδευτικό, και γι αυτό, αναµφίβολα, µπορεί να 

προσφέρει τη µεγαλύτερη δυνατή βοήθεια µέσα από µια διαδικασία που είναι 

συνεργατική και αναπτυξιακή στη φύση της (Harris 1986, Κασωτάκης 1990, 

Sergiovanni και Startat 1993). Όταν έχει δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για 

βελτίωση και αλλαγές, τότε προχωράµε σε ένα άλλο είδος αξιολόγησης, την 

τελική αξιολόγηση, κατά την οποία θα συλλέξουµε πληροφορίες που θα µας 

είναι χρήσιµες για την λήψη αποφάσεων σηµαντικών για το επαγγελµατικό 

µέλλον του εκπαιδευτικού. 

γ) Στην τελική αξιολόγηση θα αποφασίσουµε κατά πόσον ο εκπαιδευτικός 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τους στόχους του συστήµατος και αν 

πρέπει να τύχει αµοιβής (είτε µισθολογικής είτε βαθµολογικής είτε και των δύο) 

ή αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εργασιακή σχέση µε τον εν λόγω 

εκπαιδευτικό. ∆ηλαδή στον τύπο αυτό της αξιολόγησης προέχουν οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού οργανισµού (σχολικό σύστηµα , σχολική µονάδα) που διενεργεί 

την αξιολόγηση σε αντίθεση µε το διαµορφωτικό σύστηµα όπου προέχει η 

παροχή ευκαιριών για βελτίωση στον εµπλεκόµενο εκπαιδευτικό (και άρα οι 

στόχοι και οι ανάγκες του ιδίου του εκπαιδευτικού). Οι πληροφορίες που θα 

συλλεγούν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι όσο γίνεται αντικειµενικές, 

παρόλο που στην ερµηνεία τους πάντα θα υπάρχει µια δόση υποκειµενισµού. 
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Τέλος, στο σύστηµα αυτό της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών 

υπάρχει µια δόση αυταρχισµού (authoritarianism) και ο ρόλος του αξιολογητή 

δεν παύει να είναι εξουσιαστικός όσο κι αν ο αξιολογητής είναι δηµοκρατικός και 

φιλικός στην προσέγγιση του. Πότε θα χρησιµοποιείται το ένα σύστηµα και πότε 

το άλλο εξαρτάται από (1) την επαγγελµατική κατάσταση του εκπαιδευτικού, (2) 

τα χρόνια υπηρεσίας του σε µια συγκεκριµένη θέση και (3) τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Η αξία λοιπόν της κάθε µιας  είναι δυνατόν να κριθεί µόνο µε κριτήριο την 

πρακτική τους χρησιµότητα. Όµως κάποιες θεωρίες είναι σίγουρα περισσότερο 

κατάλληλες για µια συγκεκριµένη κατάσταση αξιολόγησης από όσο είναι για 

κάποια άλλη. 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. 

 

6.5  Μέθοδοι – Τεχνικές αξιολόγησης  

 

 Οι µέθοδοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις 

µεθόδους αξιολογήσεως που θα χρησιµοποιούσε µια εταιρεία ή ένας οργανισµός για 

την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού του  (Scriven, M. 1995).  O Scriven 

αναφέρει τις ακόλουθες µεθόδους και τεχνικές: 

 

• Η παραδοσιακή µέθοδος της επιθεώρησης (Inspector Model):  Η µέθοδος 

συνίσταται στην απλή παρακολούθηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού κατά 

την διάρκεια της διδασκαλίας µέσα στην τάξη, µε πολλαπλές επισκέψεις από 

κάποιον «σχετικό» της εκπαίδευσης, ο οποίος βασιζόµενος στην εµπειρία του 

ορίζει τα θέµατα στα οποία θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός και αποφασίζει για 

την βαθµολογία που θα δοθεί. Θα πρέπει να αναφερθεί  ότι η συγκεκριµένη 

µέθοδος δεν χρησιµοποιεί κάποια συγκεκριµένα κριτήρια και για αυτό η 

αξιολόγηση είναι υποκειµενική. 

• Αξιολόγηση από συναδέλφους (Peer Evaluation – Collegial Model):  Στη 

συγκεκριµένη µέθοδο η απόδοση του εκπαιδευτικού αξιολογείται από τους 

συναδέλφους του, παρουσιάζοντας πολλές οµοιότητες µε την προηγούµενη 
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µέθοδο   Το βασικό στοιχείο είναι η εµπειρία των συναδέλφων – αξιολογητών 

και η αξιολόγηση είναι υποκειµενική και εµπειρική. 

• Μοντέλα που αξιοποιούν την γνώµη του «πελάτη»  (Consumer rating 

models):  Η χρήση των συγκεκριµένων µοντέλων στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού προϋποθέτει τον προσδιορισµό των «πελατών» και βασίζεται 

στην κρίση τους για τον εκπαιδευτικό και την απόδοση του, σε αντίθεση µε τις 

παραπάνω µεθόδους όπου η αξιολόγηση προέρχεται από ανώτερο ή ίδιο 

επίπεδο.  

• Συνέντευξη αξιολόγησης. Μπορεί να είναι ελεύθερη ή τυποποιηµένη µε 

συγκεκριµένο πλάνο διαδικασίας και προκαθορισµένα αντικείµενα αξιολόγησης 

τα οποία χρήζουν διερεύνησης.  

• Το µοντέλο της διοίκησης µέσω στόχων (Management by objectives 

model):  Η συγκεκριµένη µέθοδος, απαιτεί την συνεργασία εκπαιδευτικού και 

αξιολογητή στην από κοινού υιοθέτηση των κριτηρίων αλλά και των µεθόδων µε 

τις οποίες θα κριθεί η «επιτευχθείσα» µε το πέρας της εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας απόδοση.   

• Το Μοντέλο της αξιολόγησης µε βάση την έρευνα (Research-based 

teacher evaluation): Στο συγκεκριµένο µοντέλο η απόδοση του εκπαιδευτικού 

στην τάξη συγκρίνεται µε πρότυπα τα οποία έχουν καθοριστεί µετά από 

εµπειρική έρευνα και προσδιορίζουν την αποτελεσµατική ή αλλιώς αποδεκτή 

απόδοση. Ο εκπαιδευτικός παίρνει υψηλή βαθµολογία εφόσον η απόδοση του 

στα συγκεκριµένα κριτήρια ταυτίζεται µε τα πρότυπα και φυσικά αρνητική 

βαθµολογία εφόσον υστερεί σε σχέση µε αυτά. 

• Το µοντέλο της αξιολόγησης µε βάση τις δεξιότητες-ικανότητες 

(Competency – based teacher evaluation): Στην συγκεκριµένη µέθοδο 

αξιολογείται ο βαθµός κατοχής από τον εκπαιδευτικό των βασικών δεξιοτήτων 

και ικανοτήτων, που απαιτούνται για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του, 

όπως αυτές προσδιορίζονται από εµπειρικές µελέτες ή την ανάλυση των 

θεωριών της διδασκαλίας και της µάθησης, και ο τρόπος αξιοποίησης τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Η διδασκαλία της αντανάκλασης ή αλλιώς µοντέλο λήψης αποφάσεων 

(Reflective teaching or decision making model): Στην µέθοδο αυτή τα 

κριτήρια αφορούν  την ποιότητα των διαδικασιών που ακολουθεί ο 
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εκπαιδευτικός για την λήψη τακτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε σχέση µε 

τις δραστηριότητες που θα λάβουν χώρα στην τάξη.  Ο εκπαιδευτικός που 

υιοθετεί αυτή την µέθοδο προσπαθεί να επιτύχει την βελτίωση των διαδικασιών  

σε σχέση µε την µαθησιακή απόδοση.  

• Μοντέλα του αποτελέσµατος (Outcome models): Πρόκειται για στατιστικές 

µεθόδους οι οποίες  επιχειρούν  να υπολογίσουν ποσοστιαία  τον βαθµό 

επιρροής που έχει σε συγκεκριµένους δείκτες απόδοσης του µαθητή η 

προσφερόµενη από τον εκπαιδευτικό µαθησιακή δραστηριότητα.  

• Η αξιολόγηση µε βάση τα καθήκοντα (Duty based approach):  Η µέθοδος 

αυτή θεωρεί τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού, όπως αυτά 

περιγράφονται στην ανάλυση έργου της συγκεκριµένης «θέσεως εργασίας» 

(Ξηροτύρη, Σ. 1997), ως τα µοναδικά αξιόλογα και αξιόπιστα κριτήρια στα οποία 

πρέπει να αξιολογηθεί.  

• Υβριδικά µοντέλα (Hubrid models):  Τα υβριδικά µοντέλα είναι ουσιαστικά 

προσεγγίσεις, οι οποίες για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, απαιτούν την 

ταυτόχρονη εφαρµογή περισσοτέρων της µίας µεθόδων. Το «µίγµα» µπορεί να 

αποτελείται από µεθόδους όπως: η παραδοσιακή µέθοδος της επιθεώρησης, η 

αξιολόγηση από συναδέλφους, η αξιολόγηση από τον µαθητή και τους γονείς 

(«πελάτες»), η µέθοδος αξιολόγησης «διοίκησης µέσω στόχων» και η ανάλυση 

χαρτοφυλακίου.  

• Άλλες µέθοδοι. Πρόκειται για σύνολο µεθόδων που χρησιµοποιούνται για 

συγκεκριµένους τύπους αξιολόγησης µεταξύ των οποίων είναι η «∆ιοίκηση 

Ολικής Ποιότητας» ΤQM (Total Quality Management), η αξιολόγηση σε επίπεδο 

συνόλου εκπαιδευτικού δυναµικού της σχολικής µονάδας και η αξιολόγηση 

µέσω γραπτής εξέτασης όπου ο  εκπαιδευτικός εξετάζεται γραπτώς σε 

συγκεκριµένη ύλη. 

 

6.6 Βήµατα για την δηµιουργία σχεδίων αξιολόγησης. 

 

Είναι προφανές ότι η χρήση ακατάλληλων συστηµάτων αξιολόγησης έχει 

µεγαλύτερο κόστος από την χρήση ενός σωστά σχεδιασµένου συστήµατος, στα µέτρα 

και της απαιτήσεις µιας συγκεκριµένης κατάστασης αξιολόγησης. Οι Worthen & 
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Sanders (1973) παρουσιάζουν µια σειρά από βήµατα που πρέπει να ακολουθούνται 

για την δηµιουργία µιας πολιτικής αξιολόγησης: 

  

1. Αιτιολογία – Λογική (Rationale) :  

Α. Γιατί πρέπει να γίνει ή γίνεται αυτή η αξιολόγηση? 

2. Στόχοι της µελέτης αξιολόγησης: 

Α. Πιο θα είναι το αποτέλεσµα ή τα αποτελέσµατα της? 

Β. Ποιους αφορά και ενδιαφέρει? 

3. Κατανόηση – Περιγραφή της υποαξιολόγηση κατάστασης – 

προγράµµατος 

Α. Ποια η κύρια φιλοσοφία που διέπει την λειτουργία της? 

Β. Ποιο το περιεχόµενο? 

Γ. Ποιοι είναι οι στόχοι (Ρητώς διατυπωµένοι ή σιωπηροί)?  

∆. Ποιες είναι οι διαδικασίες και τα µέσα που διέπουν και επηρεάζουν την 

λειτουργία του? 

4. Σχεδιασµός της Αξιολόγησης 

Α. Καθορισµός των περιορισµών (νοµικοί, παιδαγωγικοί, ηθικοί κλπ) που 

υπάρχουν και µπορεί να επηρεάσουν τον σχεδιασµό? 

Β. ∆ηµιουργία ενός γενικού πλάνου αξιολόγησης? 

Γ. Καθορισµός των ερωτηµάτων στα οποία θα δοθούν απαντήσεις? 

∆. Καθορισµός των πληροφοριών που χρειάζονται για να απαντηθούν τα 

ερωτήµατα? 

Ε. Προσδιορισµός των πηγών πληροφόρησης και των µεθόδων συλλογής των 

δεδοµένων. 

Ζ. Χρονικός προσδιορισµός της συλλογής των δεδοµένων? 

Η. Καθορισµός των προτύπων βάσει των οποίων θα κριθεί η απόδοση? 

Θ. Καθορισµός των διαδικασιών έκθεσης των αποτελεσµάτων? 

Ι. Προσδιορισµός του απαιτούµενου προϋπολογισµού και των πόρων (υλικών ή 

άυλων που θα χρειαστούν? 

5. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων 

Α. Καθορισµός των µεθόδων και εργαλείων τα οποία θα χρησιµοποιηθούν από 

τον αξιολογητή για την παρουσίαση της δουλειάς του? 

Β. Καθορισµός της χρησιµότητας των αποτελεσµάτων της µελέτης 

αξιολόγησης? 
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Γ. Έλεγχος της τελικής έκθεσης για δείγµατα ακούσιας ή εκούσιας 

προκατάληψης από των αξιολογητή? 

 

6.7  Παράµετροι του έργου και κριτήρια της απόδοσης του εκπαιδευτικού 

 

O καθορισµός των παραµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν σε µια διαδικασία 

αξιολόγησης είναι πολύ σηµαντικός για την περαιτέρω εξειδίκευση του τι ακριβώς 

επιδιώκεται µε την διαδικασία αυτή και το περαιτέρω καθορισµό των προτύπων – 

κριτηρίων (Conley, 1987). Παράµετροι που συνήθως χρησιµοποιούνται στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού είναι µεταξύ άλλων και οι ακόλουθοι (George, 1987):  

• Η συµπεριφορά του µέσα και έξω από την τάξη 

• Η µεθοδολογία που χρησιµοποιεί 

• Η παιδαγωγική του κατάρτιση 

• Η διαχείριση του διδακτικού χρόνου 

• Η διαχείριση της συµπεριφοράς των µαθητών 

• Η παρουσίαση των µαθησιακών αντικειµένων  

• Η παρακολούθηση της απόδοσης των µαθητών και η ανατροφοδότηση που 

λαµβάνουν 

• Ο βαθµός και τα είδη της συµµετοχής του στο σχολικό περιβάλλον και η 

εκτέλεση των µη διδακτικών καθηκόντων του. 

 

Ο Scriven (1994) ορίζει πέντε κύριες κατηγορίες παραµέτρων στις οποίες µπορεί 

να ενσωµατωθεί η πληθώρα των κριτηρίων αξιολόγησης και διαχωρίζει την 

αναγκαιότητα από την σηµαντικότητα τους. Κατά τον Scriven και οι πέντε είναι 

αναγκαίοι παράγοντες του έργου του εκπαιδευτικού ενώ η σηµαντικότητα τους 

καθορίζεται από το συγκεκριµένο πλαίσιο στο οποίο την εξετάζουµε: 

    

Α.  Γνώση του διδακτικού αντικειµένου  

• Της ειδικότητας του. 

• ∆ιαθεµατικών προσεγγίσεων. 

 

Β. Ικανότητα διδασκαλίας του αντικειµένου. 

• Ικανότητα διαχείρισης των διδακτικών διαδικασιών. 
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• Ικανότητα διαχείρισης της προόδου. 

• Ικανότητα διαχείρισης των εκτάκτων καταστάσεων. 

• Ικανότητα σχεδιασµού του µαθήµατος. 

• Ικανότητα επιλογής και δηµιουργία των κατάλληλων υλικών και µέσων 

διδασκαλίας. 

• Κατάλληλη χρήση των διαθέσιµων πόρων. 

• Ικανότητα αξιολόγησης του µαθήµατος, της διδασκαλίας, των υλικών και του 

αναλυτικού προγράµµατος. 

  

Γ.  Ικανότητα αξιολόγησης των µαθησιακών αποτελεσµάτων της διδασκαλίας 

• Γνώση της αξιολόγησης του µαθητή. 

• Ικανότητα κατασκευής και διαχείρισης αξιολογικών εργαλείων και µεθόδων 

αξιολόγησης του µαθητή. 

• Ικανότητα βαθµολόγησης και κατάταξη διαδικασιών και αποτελεσµάτων της 

διδακτικής διαδικασίας. 

• Ικανότητα καταγραφής και παρουσίασης των µαθητικών επιτευγµάτων. 

 

∆.  Γενικός επαγγελµατισµός (general professionalism) 

• Επαγγελµατική ηθική. 

• Επαγγελµατική στάση και συµπεριφορά. 

• Επαγγελµατική ανάπτυξη και βελτίωση. 

• Γνώση του επαγγέλµατος. 

• Γνώση της σχολικής µονάδας και των παραµέτρων που επηρεάζουν την 

λειτουργία της. 

• Γνώση των καθηκόντων του. 

• Συνεργασία µε τους συναδέλφους, και βοήθεια προς αυτούς ειδικά τους 

νεότερους. 

• Συµµετοχή σε επαγγελµατικές – επιστηµονικές ενώσεις και συµµετοχή σε 

ερευνητικές οµάδες. 

  

Ε. Άλλα καθήκοντα προς το σχολείο και την κοινότητα. 
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6.8  Η ποιότητα των συστηµάτων αξιολόγησης 

 

Όσο αυξάνεται η απαίτηση για βελτίωση της απόδοσης του εκπαιδευτικού 

προσωπικού τόσο αυξάνεται και η ανάγκη για υψηλής ποιότητας συστήµατα 

αξιολόγησης της. Παρόλη όµως την βαρύτητα που έχει η αξιολόγηση του προσωπικού 

στην συνολική αποτελεσµατικότητα, παρατηρείται αδυναµία των εκπαιδευτικών 

οργανισµών να σχεδιάσουν και να εφαρµόσουν αποτελεσµατικά συστήµατα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Πολλοί συγγραφείς έχουν περιγράψει τα 

χαρακτηριστικά ποιοτικών και πετυχηµένων συστηµάτων αξιολόγησης (Sanders & 

Nafriger, 1976, Stronge, nd, Stufflebeam & Brethover 1987, Conley, 1987). Οι 

περισσότεροι συµφωνούν ότι η αξιολόγηση προσωπικού πρέπει να αντανακλά την 

ανθρώπινη απόδοση στο οργανωσιακό περιβάλλον. Εάν λοιπόν η αξιολόγηση 

αντανακλά την ανθρώπινη απόδοση, τότε και η διαδικασία σχεδιασµού και εφαρµογής 

ενός ποιοτικού συστήµατος αξιολόγησης θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία 

που προσδιορίζουν και επηρεάζουν την αποτελεσµατική ανθρώπινη απόδοση 

(Stronge, 1991).  

Ο Conley (1987) υποστηρίζει ότι για να επιτυγχάνουν τα συστήµατα 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού τον σκοπό τους πρέπει να διαθέτουν µια σειρά από 

χαρακτηριστικά που θα επιτρέπουν την αξιολόγηση της επαγγελµατικής ανάπτυξης 

του εκπαιδευτικού και την βελτίωση του αλλά ταυτόχρονα θα εξυπηρετούν την ανάγκη 

για απολογισµικότητα και θα διευκολύνουν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά είναι: 

 

• Η αποδοχή από όλους τους συµµετέχοντες στην διαδικασία της εγκυρότητας 

του συστήµατος. 

• Η κατανόηση από όλους τους συµµετέχοντες των µηχανισµών του. 

• Η γνώση από τους αξιολογούµενους της λογικής, της συνέπειας και της 

χρηστικότητας των κριτηρίων βάσει των οποίων καλούνται να αξιολογηθούν. 

• Η ύπαρξη κατάλληλων και κατάλληλα εκπαιδευµένων αξιολογητών οι οποίοι 

γνωρίζουν πλήρως την λειτουργία του συστήµατος και τις βασικές 

παραµέτρους του. 
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• ∆ιαφοροποίηση της αξιολόγησης µε βάση τους σκοπούς (∆ιαφοροποίηση 

της διαδικασίας όταν πρόκειται βελτίωση µιας επιτυχηµένης απόδοσης σε 

σχέση µε την περίπτωση της διόρθωσης µιας ελλιπούς απόδοσης). 

• Η χρήση πολλαπλών τεχνικών αξιολόγησης και µέσων συλλογής δεδοµένων 

• Καθαρότητα των στόχων και των µηνυµάτων που εκπέµπονται από τους 

σχεδιαστές και τους φορείς της αξιολόγησης. 

• Η υιοθέτηση της αξιολόγησης ως µία από της σηµαντικότερες 

προτεραιότητες για τον εκπαιδευτικό οργανισµό στο σύνολο.  

 

Ο Stronge (1991) σηµειώνει ότι τα συστήµατα αξιολόγησης προσωπικού στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να µετρούν την ικανότητα κάποιου να αποδίδει και προσδιορίζει 

τρεις τοµείς στους οποίους θα πρέπει να δίνεται βαρύτητα κατά τον σχεδιασµό: α) Τον 

Θεωρητικό (Conceptual domain). β) Τον τοµέα των ανθρωπίνων σχέσεων (Human 

Relation Domain) και γ) Τον Τεχνικό – ∆ιαδικαστικό τοµέα (Technical Domain). 

Σύµφωνα µε τον Stronge οι σηµαντικότερες παράµετροι κάθε τοµέα είναι: 

 

Α.  Θεωρητικός τοµέας 

• Ο ορθός και ολοκληρωµένος θεωρητικός σχεδιασµός (Sound 

Conceptualization) ο οποίος θα πρέπει να προηγείται κάθε προσπάθειας 

εφαρµογής. 

• Η επιλογή της κατάλληλης µεθοδολογίας, µε σαφή προσδιορισµό των φάσεων 

εφαρµογής. 

• Η αρµονική σύνδεση της ανάγκης του οργανισµού να µετρά την επίτευξη των 

στόχων του µε την ικανοποίηση των προσδοκιών των ατόµων που τον 

απαρτίζουν.   

• Η καθιέρωση της αξιολόγησης ως µια από τις βασικές στρατηγικές 

προτεραιότητες του οργανισµού µε ταυτόχρονη παροχή ισχυρών κινήτρων 

προς τα µέλη του για την αποδοχή της. 

• Ο προσδιορισµός των σκοπών και στόχων του συστήµατος αξιολόγησης πριν 

από την εφαρµογή του. 

• Σύνδεση του συστήµατος αξιολόγησης µε το όραµα του οργανισµού για το 

µέλλον του και χρήση τόσο ως µέσου για την βελτίωση του όσο και ως µέσου 
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παρακολούθησης της προόδου και της επίτευξης των στόχων τόσο σε ατοµικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. 

• Ο προσδιορισµός των επιπτώσεων του συστήµατος αξιολόγησης σε άλλους 

τοµείς λειτουργίας και δραστηριότητας του οργανισµού. 

• ∆ιαρκή προσπάθεια ενηµέρωσης όλων των συµµετεχόντων για τους σκοπούς, 

τους στόχους και κυρίως για τα πλεονεκτήµατα και τα οφέλη που θα 

προκύψουν τόσο σε ατοµικό όσο και σε οµαδικό επίπεδο. 

  

Β.  Τοµέας των ανθρωπίνων σχέσεων  

• Η αξιολόγηση προσωπικού από την φύση της είναι µια λειτουργία ανθρωπίνων 

σχέσεων. Ασχολείται όχι µόνο µε το πόσο καλά δουλεύει το προσωπικό αλλά 

και πόσο καλά δουλεύουν µαζί. 

• Η σχέση µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου έχει πολύ µεγάλη σηµασία στην 

διαδικασία της αξιολόγησης. 

• Η επικοινωνία µεταξύ των συµµετεχόντων σε µία διαδικασία αξιολόγησης παίζει 

πολύ σηµαντικό ρόλο και η ποιότητα της καθορίζεται κυρίως από την αξιοπιστία 

των πηγών πληροφόρησης (source credibility), το περιεχόµενο του µηνύµατος 

που εκπέµπεται από την διαδικασία στο σύνολο της, και την σαφήνεια του 

µηνύµατος σε σχέση µε τους προκαθορισµένους σκοπούς και στόχους της. 

• Η Αξιοπιστία των πηγών πληροφόρησης συνδέεται και µε την αντίληψη που 

έχουν οι συµµετέχοντες για τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την εξειδίκευση στο 

αντικείµενο της αξιολόγησης που έχει ο εκάστοτε αξιολογητής. 

• Για την βελτίωση της ποιότητας ενός συστήµατος αξιολόγησης θα πρέπει η 

επικοινωνία να είναι αµφίδροµη µεταξύ αξιολογητή και αξιολογούµενου σε όλη 

την διάρκεια της διαδικασίας. Έτσι επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση ακούσιων 

συνεπειών και η µεγιστοποίηση σχετικής µε τους στόχους του οργανισµού 

απόδοσης της διαδικασίας. 

• Η ανοιχτή επικοινωνία και η συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων είναι ζωτικής 

σηµασίας για την δηµιουργία ενός παραγωγικού συστήµατος αξιολόγησης από 

την στιγµή που κατά κοινή οµολογία ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των 

παρεχοµένων υπηρεσιών. 

• Τα συστήµατα αξιολόγησης που επιβάλλονται ιεραρχικά (Top – down) και 

αποτυγχάνουν να εµπλέξουν µε οµαλό τρόπο όλα τα µέλη ενός οργανισµού 
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τείνουν να δηµιουργήσουν στους αξιολογούµενους αµφιβολίες σχετικά µε την 

τιµιότητα των προθέσεων. 

• Η συνεργασία και ο βαθµός στον οποίο οι συµµετέχοντες επιδιώκουν να 

ικανοποιήσουν τις επιθυµίες τις δικές τους και των άλλων πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και να ενσωµατώνονται στην διαδικασία αξιολόγησης επ’ 

ωφελεία όλων.  

• Η διαδικασία αξιολόγησης από την φύση της µπορεί να οδηγήσει σε 

συγκρούσεις συµφερόντων γι’ αυτό και η διαδικασία πρέπει να καλλιεργεί την 

αµοιβαία εµπιστοσύνη µεταξύ αξιολογούµενου και αξιολογητή. Αυτό 

προϋποθέτει ότι ο σχεδιασµός της αξιολόγησης θα επιτρέπει στους 

συµµετέχοντες να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τις επιδιώξεις πίσω από 

αυτήν, χωρίς να αφήνει χώρο για δεύτερες σκέψεις σχετικά µε την τιµιότητα των 

προθέσεων και την καθαρότητα του σκοπού και των στόχων. 

 

Γ.  Τεχνικός – ∆ιαδικαστικός τοµέας 

• Οι έννοιες της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας συνδέονται άρρηκτα µε τον 

σχεδιασµό του συστήµατος αξιολόγησης ενώ η χρησιµότητα (utility) είναι 

συνδεδεµένη µε την χρήση του. 

• Η εγκυρότητα σχετίζεται µε το κατά πόσο η διαδικασία της αξιολόγησης µετρά 

αυτό που πραγµατικά πρέπει. Η χρήση ενός ακατάλληλου συστήµατος σε ένα 

περιβάλλον και για ένα σκοπό στον οποίο δεν ταιριάζει εγγυάται την αποτυχία. 

• Η αξιολόγηση από την φύση της εµπεριέχει την έννοια της κρίσης. Γι’ αυτό και η 

αξιοπιστία ενός συστήµατος αξιολόγησης είναι µια πάρα πολύ σηµαντική 

παράµετρος. Όταν σε µια επαναλαµβανόµενη διαδικασία αξιολόγησης 

προσωπικού, µε την χρήση ίδιων µέσων και κριτηρίων από διαφορετικούς 

αξιολογητές προκύπτουν σηµαντικές διαφορές, τότε η όλη διαδικασία παύει να 

είναι αξιόπιστη και χρειάζεται αναθεώρηση. 

• Η χρηστικότητα είναι ένας παράγοντας που παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην 

δηµιουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης. H επιλογή των µεθόδων και 

εργαλείων αποτύπωσης της απόδοσης που θα χρησιµοποιηθούν, η 

διαθεσιµότητα των ανθρώπινων αλλά και οικονοµικών πόρων που απαιτούνται 

και τέλος οι χρονικές προδιαγραφές που τίθενται για την υλοποίηση της 

αξιολόγησης επηρεάζουν σε πολύ σηµαντικό βαθµό την πρακτικότητα 
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εφαρµογής ενός συστήµατος αξιολόγησης κατ’ επέκταση και τη χρηστικότητα 

του. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  7ο  
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
 
 

7.1      ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 
 

 

Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η 

καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης στο θέµα της αξιολόγησης της απόδοσης 

του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η 

διευκόλυνση µιας πιο εµπεριστατωµένης µελλοντικής διερεύνησης του θέµατος και 

βασικοί στόχοι η εξαγωγή συµπερασµάτων για τις πολιτικές και τις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται, µε ποιο σκοπό γίνεται η αξιολόγηση και πως χρησιµοποιούνται τα 

αποτελέσµατα αυτής. Σκοπός λοιπόν του κεφαλαίου αυτού είναι να καταγράψουµε το 

τι συµβαίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Για την συλλογή των απαιτούµενων πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν ως πηγή 

οι Εθνικές Εκθέσεις Περιγραφής ∆εδοµένων του Εκπαιδευτικού συστήµατος που 

υποβάλλουν οι αρµόδιες εκπαιδευτικές αρχές στο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό ∆ίκτυο 

¨ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ¨. Για λόγους συµβατότητας, οι εκθέσεις των χωρών µελών ακολουθούν τα 

ίδια πρότυπα και αναφέρονται σε συγκεκριµένα θέµατα που καθορίζονται από το 

δίκτυο. Έτσι στα κεφάλαια 8,9 των εκθέσεων έχει προσδιοριστεί ότι θα πρέπει να 

παρουσιάζεται η κατάσταση, η πολιτικές που ακολουθούνται, οι µέθοδοι και οι 

πρωτοβουλίες που έχουν ξεκινήσει για την αξιολόγηση των όλων των συντελεστών και 

παραγόντων του εκπαιδευτικού συστήµατος. Κατά συνέπεια και της απόδοσης του 

εκπαιδευτικού (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/).  

 

Στην καταγραφή αυτή υπάρχουν και οι ακόλουθοι περιορισµοί: 

Α. Το γεγονός ότι η κάθε χώρα είναι υποχρεωµένη να χρησιµοποιεί το ίδιο πρότυπο 

σύνταξης της έκθεσης δεν την υποχρεώνει να αναφέρεται µε λεπτοµέρειες σε όλα 

τα αντικείµενα. 
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Β. Παρατηρείται χρήση συγκεκριµένων όρων για την περιγραφή ανόµοιων πραγµάτων 

ή καταστάσεων κάτι που δυσκολεύει την κωδικοποίηση των διαθέσιµων στοιχείων. 

Γ. Στις χώρες µε οµοσπονδιακή οργάνωση δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η 

έκταση της εφαρµογής όσων αναφέρονται στις Εθνικές εκθέσεις και αν 

αντιπροσωπεύουν το σύνολο της οµοσπονδίας. 

∆.  ∆εν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί ο βαθµός εφαρµογής των όσων αναφέρονται στις 

εκθέσεις. Σηµαντικότερες αιτίες µεταξύ άλλων είναι: α) Η επιλογή των αρµόδιων 

αρχών κάθε χώρας να δίνουν έµφαση στα µελλοντικά σχέδια και όχι στην 

υπάρχουσα κατάσταση. β) Η απλή παρουσίαση του υφιστάµενου νοµικού πλαισίου 

το οποίο µπορεί στην πραγµατικότητα να µην εφαρµόζεται (π.χ. η Ελληνική 

Έκθεση παρουσιάζει την ύπαρξη συστήµατος αξιολόγησης του έργου του 

εκπαιδευτικού κάτι που όµως γνωρίζουµε ότι αποτελεί παρουσίαση ενός 

νοµοθετικού πλαισίου που δεν χρησιµοποιήθηκε ποτέ.   

Ε.  Η είσοδος νέων χωρών στην Ε.Ε. έχει ως αποτέλεσµα είτε να µην έχουν υποβληθεί 

καθόλου οι εθνικές εκθέσεις είτε να µην είναι ολοκληρωµένες ως προς τα στοιχεία 

που αποτελούν το κύριο θέµα αυτής της µελέτης, είτε είναι ακόµη µόνο διαθέσιµες 

στην µητρική τους γλώσσα κάτι που δυσκολεύει ή κάνει αδύνατη της συλλογή των 

στοιχείων. 

 

7.2 Συνοπτική παρουσίαση των συστηµάτων αξιολόγησης των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

7.2.1 Αυστρία 

 

Παραδοσιακά στο Αυστριακό εκπαιδευτικό σύστηµα υπάρχουν δύο είδη 

αξιολόγησης. Η αυτοαντανάκλαση (self – reflection) είτε πρόκειται για ατοµική 

αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού ή για ολόκληρη την σχολική µονάδα και η ειδική 

αξιολόγηση που γίνεται κατά περίπτωση και χρησιµοποιεί επιστηµονικά δεδοµένα και 

µεθόδους που είναι αποδεκτές µέσα πάντοτε στα πλαίσια της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού χρησιµοποιείται τόσο η εσωτερική όσο 

και η εξωτερική αξιολόγηση. Η εσωτερική αξιολόγηση γίνεται από τον ∆ιευθυντή, του 

οποίου τα κύρια καθήκοντα είναι η συνεχής  παρακολούθηση και ο έλεγχος της 

λειτουργίας και της απόδοσης όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

κατά συνέπεια και της απόδοσης των εκπαιδευτικών είτε ατοµικά είτε ως σύνολο.  
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Η εξωτερική αξιολόγηση γίνεται από τους επιθεωρητές των οποίων η 

παρέµβαση έχει κυρίως συµβουλευτικό χαρακτήρα και χαρακτήρα ενδυνάµωσης του 

εκπαιδευτικού, ο όποιος από την πρώτη στιγµή που µπαίνει στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ακόµη και κατά την διάρκεια των σπουδών του εκπαιδεύεται στην 

εφαρµογή της αυτοαξιολόγησης. Μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης 

συντάσσεται έκθεση η οποία κοινοποιείται τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στον 

∆ιευθυντή. Αυτή η µορφή αξιολόγησης εφαρµόζεται κυρίως στα πρώτα χρόνια 

υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.  

 

7.2.2 Γερµανία 

 

Οι σχολικές εποπτικές αρχές (school supervisory authorities) στο Γερµανικό 

εκπαιδευτικό σύστηµα ασκούν ακαδηµαϊκή και νοµική εποπτεία και έλεγχο σε όλα τα 

επίπεδα λειτουργίας µιας σχολικής µονάδος και επιπρόσθετα είναι αρµόδιες για το 

έλεγχο της απόδοσης τόσο των οργάνων διοίκησης (∆ιευθυντών, Συµβουλίων κλπ) 

όσο και των εκπαιδευτικών και του έργου τους. Κύριοι σκοποί είναι ο έλεγχος της 

λειτουργίας της λειτουργίας της σχολικής µονάδας, και η παροχή βοήθειας, 

τεχνογνωσίας και οδηγιών µε στόχο την συνεχή βελτίωση των αποτελεσµάτων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Με την εποπτεία του ∆ιευθυντή και των εκπαιδευτικών ως 

διασφαλίζεται ότι ασκούν σωστά τα καθήκοντα και εκτελούν όλα όσα προβλέπονται για 

την θέση εργασίας τους είτε σε επίπεδο διδασκαλίας είτε σε επαγγελµατικό – 

υπαλληλικό επίπεδο. Ο Κώδικας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων ορίζει την ανάγκη για 

αξιολόγηση της απόδοσης των εκπαιδευτικών τόσο σε συγκεκριµένες καταστάσεις του 

υπηρεσιακού του βίου, όπως στο τέλος της δοκιµαστικής περιόδου πριν την τελική 

πρόσληψη, σε περίπτωση µετάθεσης και προαγωγής όσο και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. Σκοπός είναι η επαγγελµατική βελτίωση του εκπαιδευτικού και η βελτίωση 

των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιολόγηση αφορά την 

ικανότητα διδασκαλίας και τις δεξιότητες που διαθέτει ο εκπαιδευτικός και η αξιοποίηση 

τους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και η επαγγελµατική του επάρκεια. Εκτός από 

τον επόπτη στην διαδικασία αξιολόγησης συµµετέχει και ο ∆ιευθυντής και ως βασικές 

µέθοδοι χρησιµοποιούνται η επίσκεψη – επιθεώρηση στην τάξη, η συζήτηση – 

συνέντευξη αξιολόγησης, η παρουσίαση τεκµηρίων της δουλειάς του (portfolio 

analysis), ο έλεγχος της επίδοσης αλλά και των εργασιών των µαθητών και η εξέταση 

των τακτικών εκθέσεων αξιολόγησης του ∆ιευθυντή. 
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7.2.3 ∆ανία 

 

Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση παρουσιάζει δυο κατευθύνσεις: την 

αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση από ειδικούς µε κοινό σκοπό την διαπίστωση του 

βαθµού υλοποίησης ή επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί τόσο σε εθνικό επίπεδο 

όσο και σε τοπικό (επίπεδο εκπαιδευτικού οργανισµού). Η ίδια λογική αφορά και τις 

σχολικές µονάδες και έχει εφαρµογή σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της και σε όλους 

τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά συνέπεια και του εκπαιδευτικού 

είτε ατοµικά είτε ως µέλους µιας ευρύτερης οντότητας (π.χ. σχολική µονάδα, η κάποιος 

ειδικός τοµέας αυτής). Σκοποί της αξιολόγησης είναι η ενηµέρωση των αρχών αλλά 

όλων των µετόχων (εκπαιδευτικοί, ∆ιευθυντές, κοινωνία, γονείς, ∆ηµοτικές αρχές κλπ) 

για την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών), η αυτοδιάγνωση  των δυνατών 

σηµείων και αδυναµιών και ενθάρρυνση για λήψη των απαραίτητων πρωτοβουλιών 

βελτίωσης των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι µέθοδοι 

αξιολόγησης που χρησιµοποιούνται είναι: 

  

• Η προκαταρκτική έρευνα πριν από κάθε αξιολόγηση. Έχει την µορφή διαλόγου 

µε όλους τους µετόχους της αξιολόγησης και εξετάζει όλους τους παράγοντες 

που επηρεάζουν το αποτέλεσµα αυτής (αναλυτικά προγράµµατα, διαταγές. 

• Μελέτη – σύνταξη έκθεσης αυτοαξιολόγησης όπου η σχολική µονάδα αλλά και ο 

εκπαιδευτικός, αν και η ατοµική αξιολόγηση δεν φαίνεται να προκύπτει από τα 

διαθέσιµα στοιχεία, κατάγράφει και αξιολογεί τα δυνατά και τα αδύνατα στοιχεία 

της απόδοσης του. 

• Χρήση οµάδων αξιολόγησης τα µέλη των οποίων έχουν εξειδίκευση στα υπό 

αξιολόγηση προγράµµατα ή αντικείµενα. 

• Επισκέψεις αξιολόγησης σε συνεννόηση µε την σχολική µονάδα.  

• Η συµµετοχή των µετόχων µέσω συµπλήρωσης ερωτηµατολογίων για θέµατα 

που έχουν σχέση µε τα θέµατα – αντικείµενα της αξιολόγησης. 

 

Η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται µε την σύνταξη από τους αξιολογητές 

έκθεσης στην οποία περιγράφονται τα ευρήµατα και οι προτάσεις τους για βελτίωση. 

Στην συνέχεια η έκθεση αξιολόγησης ανεξαρτήτως του θέµατος και του σκοπού της 

δηµοσιοποιείται µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιµη από κάθε ενδιαφερόµενο. 
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Ενώ η σχολική µονάδα εντός 6 µηνών από την δηµοσιοποίηση οφείλει µε νέα 

αξιολόγηση να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα των βελτιωτικών παρεµβάσεων που 

έγιναν. 

 

7.2.4 Κύπρος 

 

Η αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού στο Κυπριακό Εκπαιδευτικό 

Σύστηµα είναι µια εδραιωµένη αλλά και διαρκώς µεταβαλλόµενη διαδικασία µε 

γνώµονα την συνεχή βελτίωση των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Ο νεοπροσλαµβανόµενος εκπαιδευτικός στην διάρκεια της διετούς δοκιµαστικής 

περιόδου πριν την µονιµοποίηση του αξιολογείται τόσο από τον ∆ιευθυντή της 

Σχολικής Μονάδας, όσο και από τον αρµόδιο για την ειδικότητα του επιθεωρητή σε 

εξαµηνιαία βάση. Η αξιολόγηση αυτή µπορεί να οδηγήσει είτε στην µονιµοποίηση, είτε 

στην επιµήκυνση της δοκιµαστικής περιόδου, ακόµη και στην διακοπή της 

σταδιοδροµίας του εκπαιδευτικού (απόλυση). 

Μετά την δοκιµαστική περίοδο ο εκπαιδευτικός αξιολογείται κάθε χρόνο για τα 

πρώτα δύο χρόνια και κάθε τρία χρόνια µέχρι την συµπλήρωση εικοσιπέντε ετών 

υπηρεσίας. Μετά το σηµείο αυτό η αξιολόγηση γίνεται µία φορά κάθε τέσσερα χρόνια. 

Κύρια µέθοδος αξιολόγησης είναι η επίσκεψη παρατήρησης στην τάξη. Ο επιθεωρητής 

– αξιολογητής είναι υποχρεωµένος να συζητήσει τα αποτελέσµατα µε τον ∆ιευθυντή 

και µετά να συντάξει την έκθεση αξιολόγησης του. Στο στάδιο αυτό µπορεί να 

ανατρέξει στις παλαιότερες εκθέσεις αξιολόγησης αλλά και να ζητήσει την άποψη των 

προηγούµενων αξιολογητών οι οποίοι έχουν το δικαίωµα να εκφράσουν και γραπτώς 

την γνώµη τους για την απόδοση του εκπαιδευτικού απευθείας στην έκθεση 

αξιολόγησης. Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού και προτείνονται µέτρα για την βελτίωση της.  

Εκτός των προβλεποµένων σε συγκεκριµένα χρονικά διαστήµατα 

αξιολογήσεων, η διαδικασία αξιολόγησης επιβάλλεται πριν από οποιαδήποτε 

διαδικασία προαγωγής και τα αποτελέσµατα αυτής, αλλά και όλων των προηγούµενων 

παίζουν σηµαντικό ρόλο.  Η έκθεση αξιολόγησης αποστέλλεται στον Γενικό 

επιθεωρητή και στον ∆ιευθυντή εκπαίδευσης και φυσικά κοινοποιείται στον ίδιο τον 

ενδιαφερόµενο εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει το δικαίωµα να αντικρούσει τα 

αποτελέσµατα αυτής µέσα από προβλεπόµενες διαδικασίες στις ανώτερες 

εκπαιδευτικές αρχές. 
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Εκτός από τις διαδικασίες αξιολόγησης που προαναφέρθηκαν ο εκπαιδευτικός είναι 

υποχρεωµένος σε ετήσια βάση να υποβάλλει έκθεση αυτοαξιολόγησης για τις 

δραστηριότητες που ανέλαβε κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς, πέρα των 

βασικών εκπαιδευτικών και διδακτικών υποχρεώσεων του. Η εκθέσεις αυτές 

παραδίδονται στον επιθεωρητή, από τον ∆ιευθυντή πριν την έναρξη της διαδικασίας 

αξιολόγησης.  

  

7.2.5 Φιλανδία 

 

Στο φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν προβλέπεται σύστηµα αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού και του έργου του. Παρόλα αυτά ο ∆ιευθυντής του Σχολείου όµως 

είναι υπεύθυνος, τόσο διοικητικά όσο και παιδαγωγικά, για την καθοδήγηση της 

διδασκαλίας και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Επιπρόσθετα αξίζει να αναφερθεί ότι 

σε πολλά σχολεία εφαρµόζονται συστήµατα ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM) και 

∆ιοίκησης Μέσω Στόχων (ΜΒΟ) στα πλαίσια των οποίων δηµιουργούνται οµάδες 

ποιότητας οι οποίες συζητούν και αξιολογούν την επίτευξη κατά την διάρκεια της 

προηγούµενης χρονιάς των στόχων που είχαν τεθεί για την απόδοση της σχολικής 

µονάδας είτε σε ατοµικό, είτε σε οµαδικό επίπεδο και να θέσουν τους στόχους για την 

επόµενη χρονιά και την διαδροµή που θα ακολουθηθεί για την επίτευξη τους. 

 

7.2.6  Γαλλία 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στην «∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση» γίνεται 

από τον Εθνικό Επιθεωρητή Εκπαίδευσης ο οποίος είναι υπεύθυνος για περίπου 400 

εκπαιδευτικούς (ο αριθµός µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το αντικείµενο διδασκαλίας). 

Με το δεδοµένο αυτό προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται περίπου κάθε έξι µε 

επτά χρόνια. Η αξιολόγηση γίνεται µε την µέθοδο της παρατήρησης και ακολουθεί 

ανταλλαγή απόψεων µεταξύ του αξιολογητή και του εκπαιδευτικού. Εκτός από τον 

επιθεωρητή ο οποίος αξιολογεί την παιδαγωγική και διδακτική απόδοση του ο 

εκπαιδευτικός αξιολογείται και από τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας όσον αφορά 

την επαγγελµατική του απόδοση και συµπεριφορά κατά τα οριζόµενα στον 

∆ηµοσιουπαλληλικό Κώδικα. Το τελικό αποτέλεσµα της διαδικασίας αξιολόγησης 

προκύπτει από το άθροισµα των δύο αυτών διαδικασιών και παρουσιάζεται µε την 
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µορφή αριθµητικής κλίµακας µε µέγιστο το εκατό και δείχνει το επίπεδο των 

δεξιοτήτων που κατέχει ο εκπαιδευτικός. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού χρησιµοποιούνται και µάλιστα 

έχουν πολύ µεγάλη βαρύτητα σε περίπτωση υποψηφιότητας αυτού για προαγωγή. 

 

7.2.7 Ολλανδία 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται αποκλειστικά από τον ∆ιευθυντή της 

σχολικής µονάδας µέσω δύο διαδικασιών:  

α) Τη συνέντευξη εργασιακής απόδοσης κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί συζητούν 

µε τον ∆ιευθυντή την απόδοση τους και σχεδιάζουν την µελλοντική τους πορεία. Η 

διαδικασία γίνεται περίπου κάθε δύο χρόνια. Κύρια µέθοδος είναι η παρατήρηση 

στην τάξη. Συµπληρωµατικά όµως µπορεί να ζητηθεί και η άποψη των 

συναδέλφων ή των µαθητών. 

β) Τη συνέντευξη αποτίµησης στην οποία αξιολογείται η απόδοση του 

εκπαιδευτικού κατά την διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς. Ιδιαίτερη σηµασία 

δίνεται στην συµπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους µε την ευρεία έννοια και 

στις πρωτοβουλίες που πήρε για την επαγγελµατική του ανάπτυξη και έχουν 

αντίκτυπο στην απόδοση. 

Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης µπορεί να έχουν συνέπειες στην 

σταδιοδροµία του εκπαιδευτικού. Πιο συγκεκριµένα µπορεί να συνδεθούν µε ειδικά 

προγράµµατα επιµόρφωσης, µετάθεση, προαγωγή, διακοπή της σχέσης εργασίας 

ή µονιµοποίηση όταν πρόκειται για προσωρινό εκπαιδευτικό ή απόλυση για µόνιµο. 

Ενώ συνδέονται και µε την αµοιβή είτε µε την µορφή δώρου (bonus), παροχή 

υποτροφιών για περαιτέρω σπουδές κλπ. 

Επιπρόσθετα στο Ολλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα εφαρµόζεται και η 

εξωτερική αξιολόγηση από το Σώµα των Επιθεωρητών (Inspectorate) των 

εκπαιδευτικών ως συστατικό όµως της συνολικής αξιολόγησης της σχολικής 

µονάδας. (Reezigt, Creemers & De Jong, 2003). 

 

7.2.8 Σουηδία 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν καθορίζεται δια νόµου. Παρόλα αυτά όλο 

το προσωπικό έχει σε ατοµικό επίπεδο τακτικές συνεντεύξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα 
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µε τον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και ανάλογα µε τις ανάγκες µπορεί να 

υιοθετηθούν βελτιωτικές παρεµβάσεις. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ουσιαστικά 

γίνεται µέσω της αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας όπου και αυτός συµµετέχει 

µε κύριο κριτήριο την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και απώτερο σκοπό την 

διαρκή βελτίωση. 

 

7.2.9  Πορτογαλία 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού συνδέεται κυρίως µε την 

προαγωγή  και την υποκίνηση και έχει τρεις κύριες µορφές: 

• Τη συνήθη αξιολόγηση η οποία ξεκινά µε τον εκπαιδευτικό να υποβάλλει µια 

έκθεση αυτοαξιολόγησης για το έργο του κατά την διάρκεια της προηγούµενης 

περιόδου. Οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται σε συγκεκριµένες χρονικές 

περιόδου, ενώ οι «προσωρινοί» (εκπαιδευτικοί µε συµβόλαιο) αξιολογούνται 

στο τέλος της σύµβασης τους. Η διοίκηση της σχολικής µονάδας µελετάει την 

έκθεση και εισηγείται στον σύλλογο των καθηγητών τον χαρακτηρισµό της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού ως ικανοποιητικό ή µη. Αν η απόδοση κριθεί ως 

µη ικανοποιητική τότε η διαδικασία της αξιολόγησης ανατίθεται στην επιτροπή 

αξιολόγησης η οποία ορίζει έναν αξιολογητή από το εκπαιδευτικό προσωπικό 

της ίδιας σχολικής µονάδος ο οποίος µαζί µε έναν αξιολογητή της επιλογής του 

αξιολογούµενου πλέον είναι αρµόδιοι για την διαδικασία.  

• Την ειδική αξιολόγηση η οποία αφορά εκπαιδευτικούς που έχουν 

συµπληρώσει το 15Ο έτος υπηρεσίας και οι οποίοι έχουν πάντοτε λάβει τον 

χαρακτηρισµό καλώς στις προηγούµενες αξιολογήσεις. Η διαδικασία αυτή 

ξεκινά µε την υποβολή στην επιτροπή αξιολόγησης της έκθεσης 

αυτοαξιολόγησης και εφόσον η απόδοση κριθεί πολύ καλή οδηγεί σε 

πριµοδότηση κατά δύο έτη της υπηρεσίας του εκπαιδευτικού µε ότι αυτό 

συνεπάγεται σε επίπεδο µισθολογικής, βαθµολογικής και συνταξιοδοτικής 

εξέλιξης.  

• Την αξιολόγηση αναθεώρησης η οποία δίνει την δυνατότητα σε 

εκπαιδευτικούς που στην προηγούµενη διαδικασία της Συνήθους Αξιολόγησης 

έλαβαν για πρώτη φορά µη ικανοποιητικό βαθµό, και εφόσον έχει περάσει 
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συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, να κριθούν εκ νέου µε τη διαδικασία της 

επιτροπής. 

 

Αξιοσηµείωτο στην περίπτωση της Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού στην 

Πορτογαλία είναι ότι οι συντάκτες της Εθνικής Έκθεσης Περιγραφής ∆εδοµένων του 

εκπαιδευτικού συστήµατος παραδέχονται ότι η Ειδική αξιολόγηση δεν εφαρµόζεται 

γιατί δεν έχουν καθοριστεί τα κριτήρια και οι διαδικασίες µέσω των οποίων θα 

υλοποιηθεί. Αυτό επιβεβαιώνει τους περιορισµούς της µελέτης όπως διατυπώθηκαν 

στην µεθοδολογία της ότι ναι µεν στις εκθέσεις παρουσιάζονται καταστάσεις 

αξιολόγησης αλλά δεν είναι βέβαιο ότι εφαρµόζονται στην πράξη. 

Οι Morgandoa και Sousab (2010) επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες εφαρµογής του 

εγχειρήµατος. Το σηµερινό σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού ξεκίνησε να 

εφαρµόζεται το 2008 και αποτελεί µέρος µιας συνολικής αλλαγής εκπαιδευτικής 

πολιτικής η οποία έχει ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και στην οποία 

µεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται η αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης 

απόφασης σε διάφορους τοµείς από το κεντρικό σε περιφερειακό επίπεδο, µε 

κυριότερες όλων την δυνατότητα επιλογής σε επίπεδο σχολικής µονάδας των 

προγραµµάτων σπουδών και των αναλυτικών προγραµµάτων, την ενεργότερη 

συµµετοχή των σχολικών κοινοτήτων και των τοπικών κοινωνιών στις διαδικασίες 

λήψης απόφασης για την σχολική ζωή. Η ατοµική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στην 

Πορτογαλία σύµφωνα µε τους Morgandoa και Sousab (2010)  ακολούθησε την 

εφαρµογή το 2002 ενός συστήµατος αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής µονάδας. Ως 

βασικά της προβλήµατα αναφέρουν την ύπαρξη υψηλού γραφειοκρατικού βάρους για 

τους συµµετέχοντες στην διαδικασία και ότι εξελίχθηκε σε µια καθαρά ¨τελική¨ 

(summative) διαδικασία αξιολόγησης για την διευκόλυνση των διαδικασιών λήψης 

απόφασης χωρίς να δίνεται καµία έµφαση στην αναγνώριση των προβληµάτων και 

των αδυναµιών του εκπαιδευτικού που οδηγούν στην µειωµένη απόδοση. Για αυτό και 

πολύ πρόσφατα µόλις τον Αύγουστο του 2009 ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις µεταξύ 

κυβέρνησης και συνδικάτων για την βελτίωση του συστήµατος αξιολόγησης στην βάση 

µιας πρότασης της Κυβέρνησης για δηµιουργία σε επίπεδο σχολικής µονάδας µιας 

επιτροπής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ένα µέλος της οποίας θα είναι 

επιφορτισµένο µε την διαµορφωτική (formative) πλευρά της διαδικασίας.  
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7.2.10 Ισλανδία 

 

Τα σχολεία εφαρµόζουν διάφορες µορφές αυτοαξιολόγησης και αποφασίζουν 

αν και πως πρέπει να αξιολογηθεί το έργο των εκπαιδευτικών. (Εθνική Έκθεση 2010) 

Οι  Davidsdottir και Lisi, (2007) παρουσιάζουν στοιχεία ότι ευρεία χρήση έχουν η 

αυτοαξιολόγηση, η αξιολόγηση από συναδέλφους, η µελέτη επίτευξης στόχων και η 

αξιολόγηση από τους µαθητές. 

 

7.2.11 Λιθουανία 

 

Το συµβούλιο διοίκησης της σχολικής µονάδας µπορεί να εµπλακεί στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ενώ µπορεί να υπάρξει αξιολόγηση τόσο 

σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε οµαδικό. 

 

7.2.12 Λετονία 

 

Στην Λετονία έχουµε εφαρµογή της ατοµικής αξιολόγησης και της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών ως συνόλων µε την µορφή της επιθεώρησης αλλά και την µορφή 

της αξιολόγησης από συναδέλφους όπου αξιολογητής είναι κάποιος από τους 

συναδέλφους του ιδίου αντικειµένου ή ο αρχαιότερος – επικεφαλής αυτών. 

 

7.2.13 Αγγλία 

 

Το εκπαιδευτικό σύστηµα στην Αγγλία είναι αποκεντρωµένο και στηρίζεται στην 

αυτοδιαχείριση των σχολείων και την απολογισµικότητα τους στις τοπικές αρχές. 

Παρατηρούνται κατά συνέπεια δύο κύριες µορφές αξιολόγησης: 

• Η εξωτερική αξιολόγηση που διενεργείται από το Office for Standards in 

Education (OFTSTED) σε συνεργασία µε τις Τοπικές Εκπαιδευτικές αρχές  

(LEA’ s) στην οποία συνεκτιµώνται η επάρκεια του διδακτικού και του εποπτικού 

προσωπικού, η πρόοδος της µαθητικής επίδοσης, η διοικητική επάρκεια του 

σχολείου και το περιεχόµενο των σχολικών προγραµµάτων. 

• Η εσωτερική αποτίµηση των στόχων που θέτουν και της απόδοσης που 

παρουσιάζουν. Υπεύθυνος του σχεδιασµού αλλά και της υλοποίησης της 
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εσωτερικής αξιολόγησης είναι ο διευθυντής του σχολείου. Σε αυτή ελέγχεται ο 

εκπαιδευτικός όσον αφορά τους διδακτικούς σκοπούς που θέτει, τις 

παιδαγωγικές µεθόδους που εφαρµόζει, την επιστηµονική του κατάρτιση, τη 

συµπεριφορά τους απέναντι στους µαθητές και την αποτελεσµατική χρήση η µη 

των διδακτικών µέσων και πόρων που του παρέχονται. Στις διαδικασίες 

υποχρεωτικά συµπεριλαµβάνεται συνέντευξη του εκπαιδευτικού µε τον 

αξιολογητή στην οποία συναποφασίζονται οι µελλοντικοί στόχοι του και 

διερευνώνται επιµορφωτικές δραστηριότητες συµβουλευτικής και στήριξης του 

εκπαιδευτικού και ορίζεται το χρονοδιάγραµµα της µελλοντικής 

παρακολούθησης της απόδοσης του.  

Βάση των ευρηµάτων της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών συντάσσεται το «Σχεδίο 

Βελτίωσης του Σχολείου» ενώ παράλληλα προβλέπεται και ένα είδος 

µεταξιολόγησης την οποία διενεργεί το Office for Standards in Education 

(OFTSTED) όπου κρίνεται κάθε φορά η ποιότητα της εσωτερικής αξιολόγησης και 

τα αποτελέσµατα της (Ψαχαρόπουλος, 2003).  

 

7.2.14 Πολωνία 

 

Ο ∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού. Η πρωτοβουλία για την υλοποίηση της διαδικασίας 

µπορεί να ανήκει στον ίδιο τον εκπαιδευτικό, στον διευθυντή, στο σχολικό συµβούλιο ή 

στο σύλλογο γονέων. Ο ∆ιευθυντής είναι υποχρεωµένος εντός τριών µηνών από την 

υποβολή του αιτήµατος αξιολόγησης να ξεκινήσει την διαδικασία ενώ κατά την 

διάρκεια της µπορεί να ζητήσει την γνώµη του µαθητικού συµβουλίου σχετικά µε το 

αντικείµενο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο 

αξιολογήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της αξιολόγησης για προαγωγή, δεν µπορεί 

να είναι µικρότερο του ενός έτους. Η έκθεση αξιολόγησης που ακολουθεί είναι 

περιγραφική και καταλήγει µε χαρακτηρισµό της απόδοσης του εκπαιδευτικού ως 

εξαιρετική (outstanding), καλή (good) και αρνητική (negative).  

Στην αξιολόγηση για µονιµοποίηση των δόκιµων εκπαιδευτικών και των 

εκπαιδευτικών µε συµβόλαιο (κάτι αντίστοιχο µε τους αναπληρωτές) συµµετέχουν 

επίσης οι καθηγητές κατάρτισης (κάτι αντίστοιχο µε τον µέντορα) και ζητείται και η 

γνώµη του συλλόγου γονέων.  
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Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωµα υποβολής 

ένστασης, εντός δεκατεσσάρων ηµερών, προς την ανώτερη παιδαγωγική εποπτική 

αρχή η κρίση της οποίας είναι και οριστική και δεν επιδέχεται αµφισβήτησης. Σε 

περίπτωση αρνητικής κρίσης ο εκπαιδευτικός µπορεί να επαναξιολογηθεί αφού 

ολοκληρώσει έναν επιπλέον κύκλο µαθητείας ή συµβόλαιο και η διαδικασία µπορεί να 

ξεκινήσει µε δική του αίτηση και την συναίνεση του ∆ιευθυντή. 

  

7.2.15 Σουηδία 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού δεν ρυθµίζεται µε νόµο. Παρόλα 

αυτά οι εκπαιδευτικοί έχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα ατοµικές συναντήσεις µε τον 

∆ιευθυντής της σχολικής µονάδας µε θέµα την πορεία τους και την επαγγελµατική τους 

εξέλιξη. 

 

7.2.16 Ιρλανδία 

 

Η ατοµική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο Ιρλανδικό εκπαιδευτικό σύστηµα 

έχει µακρά παράδοση όσον αφορά τους δόκιµους εκπαιδευτικούς. ∆ιεξάγεται από 

ειδικούς επιθεωρητές και καταλήγει στην σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης. Η αµοιβή 

δεν συνδέεται µε την απόδοση.  Παράλληλα όµως µε την εξωτερική αξιολόγηση από 

τους επιθεωρητές υπάρχει και η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας κοµµάτι της οποία είναι και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου 

του. 

 

7.3.1 Φορείς αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού 

 

Το κυριότερο συµπέρασµα που προκύπτει από την µελέτη των διαθέσιµων 

στοιχείων είναι ότι υπάρχει µεγάλη ποικιλία στις µορφές αξιολόγησης. Πρωτίστως 

πολλές χώρες χρησιµοποιούν την επιθεώρηση του έργου των εκπαιδευτικών που 

διεξάγεται από εξειδικευµένα σώµατα επιθεωρητών εκτός της σχολικής µονάδας. Αυτά 

τα σώµατα µπορεί να δίνουν αναφορά στις εθνικές αρχές (Γαλλία, Κύπρος) στις 

περιφερειακές αρχές (Γερµανία, Αυστρία, Ισπανία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008).  

Η διδακτική δραστηριότητα µπορεί επίσης να ελεγχθεί µέσω της 

αυτοαξιολόγησης. Αυτή η µορφή µάλιστα µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε αυτόνοµα 
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(Ιρλανδία, Ισλανδία) είτε ως αρχικό στάδιο µιας εξωτερικής αξιολόγησης (Κύπρος) ή 

συµπληρωµατικό προς αυτή (Τσεχία). Οι εκπαιδευτικοί επίσης µπορεί να 

αξιολογηθούν µέσα στο σχολείο από το όργανo διοίκησης (άτοµο όπως ο ∆ιευθυντής 

ή συλλογική οντότητα όπως το συµβούλιο διοίκησης) στο οποίο απευθείας 

λογοδοτούν. Η µορφή αυτή χρησιµοποιείται στην πλειονότητα των χωρών αυτόνοµα ή 

σε συνδυασµό βέβαια µε άλλες µορφές αξιολόγησης.  

Άλλη µια µορφή αξιολόγησης που χρησιµοποιείται είναι όταν η αξιολόγηση 

πραγµατοποιείται ή υποστηρίζεται από τους συναδέλφους. Αυτή η µορφή εµφανίζεται 

στην Σλοβενία, τη Σλοβακία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα. Για παράδειγµα στην 

Ελλάδα ο συνάδελφος – Σχολικός σύµβουλος µπορεί να ζητήσει την γνώµη των 

συναδέλφων του αξιολογούµενου που διδάσκουν το ίδιο αντικείµενο ενώ στην 

Σλοβενία το συµβούλιο των εκπαιδευτικών πρέπει µε απόλυτη πλειοψηφία να εγκρίνει 

σε µυστική ψηφοφορία τις προτάσεις που υποβάλλει στο Υπουργείο Εκπαιδευσης ο 

∆ιευθυντής για προαγωγή εκπαιδευτικών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). 

 

7.3.2 Εστίαση της αξιολόγησης 

 

Στο παρελθόν όπου η κλασσική µέθοδος της επιθεώρησης επικρατούσε ως 

µέθοδος αξιολόγησης της απόδοσης των εκπαιδευτικών δίνονταν κυρίως έµφαση στην 

παρακολούθηση της διδακτικής διαδικασίας στην τάξη και όχι στα αποτελέσµατα 

αυτής. Σήµερα µε την υιοθέτηση των νέων µορφών αξιολόγησης σε αρκετές χώρες 

προτάσσεται η σηµασία των αποτελεσµάτων. Έτσι σήµερα στο Ηνωµένο Βασίλειο η 

εσωτερική αξιολόγηση στοχεύει στην εύρεση των λόγων απόκλισης της απόδοσης , 

τόσο σε επίπεδο σχολικής µονάδας όσο και µαθητών, µεταξύ των καθιερωµένων 

Εθνικών Προτύπων Απόδοσης. Παροµοίως σε άλλες χώρες όπως η Τσεχία και η 

Ουγγαρία η αυτοαξιολόγηση περιλαµβάνει και την ανάλυση της απόδοσης του 

εκπαιδευτικού.  Αντίστοιχα µεταστροφή παρατηρείται και στην περίπτωση της  

εξωτερικής αξιολόγησης σε χώρες όπως η Τσεχία, το Ηνωµένο Βασίλειο, η Ισπανία και 

η Αυστρία όπου αν και αυξάνεται η επιρροή των προτύπων απόδοσης η αξιολόγηση 

περιλαµβάνει και ανάλυση των αποτελεσµάτων του έργου του εκπαιδευτικού. Παρόλο 

όµως που η αξιολόγηση βάσει αποτελεσµάτων έχει ισχυρή αποδοχή παρατηρούµε ότι 

η αξιολόγηση βάσει παρακολούθησης των διαδικασιών και η µέτρηση της 

συµµόρφωσης µε τα καθιερωµένα πρότυπα και απαιτήσεις συνεχίζει να είναι η 

κυρίαρχη τάση (Ευρωπαική Επιτροπή, 2008). 
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 Οι νέες µορφές αξιολόγησης των αποτελεσµάτων και όχι των διδακτικών 

διαδικασιών συµπεριλαµβάνουν και µελέτη της απόδοσης του εκπαιδευτικού σε τοµείς 

όπως η επίδοση των µαθητών, η συµµετοχή σε επιµορφωτικές δραστηριότητες η 

ερευνητικά προγράµµατα, η συνεργασία µε τους συναδέλφους, τους γονείς και τους 

µαθητές, η καθοδήγηση νέων συναδέλφων και η στήριξη των µαθητών. 

  

7.3.3 Παροχή Κινήτρων – Επιπτώσεις 

 

Οι µορφές παροχής κινήτρων βάση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης που 

παρατηρούνται είναι η παροχή επιπλέον αµοιβής, µειωµένο ωράριο, προαγωγή, 

παροχή επιµορφωτικών δυνατοτήτων, ταχύτερη εξέλιξη εκπαιδευτικής σταδιοδροµίας.  

Μεγάλη ποικιλία παρατηρείται όµως και στις επιπτώσεις που έχει η µειωµένη 

απόδοση. Μεταξύ άλλων είναι η απόλυση, η αλλαγή σχολικής µονάδας, η υλοποίηση 

ειδικού επιµορφωτικού προγράµµατος σχεδιασµένου σε συνεργασία µε τον αξιολογητή 

µε στόχο την εξάλειψη των αδυναµιών.(Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). 

 

7.3.4 Κριτική Θεώρηση 

 

Το ενδιαφέρον για την αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού και του 

έργου του στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται συνεχώς (Ζουγανέλη και 

συν, 2006). Η τάση αυτή εξηγείται κυρίως από την ανάγκη για βελτίωση των 

αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το αίτηµα για αποτελεσµατικότερη 

διαχείριση των διαθέσιµων πόρων (Παπασταµάτης, 2001, ∆ελληγιάνη, 2002). 

Στη ∆εκαετία του 1990 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και 

παγκοσµίως κυριαρχούσε το κίνηµα για την σχολική αυτονοµία, µε αυξανόµενη την 

ευθύνη του διδακτικού προσωπικού του σχολείου, χωρίς όµως να υφίστανται και 

συνέπειες για τους συντελεστές της διδακτικής διαδικασίας είτε ατοµικά είτε ως 

σύνολο. Στα µέσα όµως της δεκαετίας του 2000 η έµφαση άρχισε να δίνεται στην 

ενίσχυση µηχανισµών ατοµικής λογοδοσίας που µπορεί να φέρει σηµαντικές 

επιπτώσεις στους συντελεστές.   

 Έτσι ενώ στις περισσότερες χώρες παρατηρούµε την χρήση της ατοµικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σε συνδυασµό µε την αξιολόγηση του συνόλου του 

διδακτικού προσωπικού σε επίπεδο σχολικής µονάδας παρατηρούµε ότι υπάρχουν και 

χώρες που όπως η Ρουµανία και το Βέλγιο όπου χρησιµοποιείται κυρίως ο 
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εκπαιδευτικός αξιολογείται ως µέλος µιας οµάδας εκπαιδευτικών ή του συνόλου των 

εκπαιδευτικών του σχολείου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). 

 Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι σε πολλές χώρες υιοθετούνται µη κρατικώς 

κατευθυνόµενα συστήµατα αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού (π.χ 

Ισλανδία, Φιλανδία κλπ). Η κρατική παρέµβαση σταµατά στην παροχή των γενικών 

εκπαιδευτικών στόχων και κατευθύνσεων που πρέπει να διέπουν την εκπαιδευτική 

δραστηριότητα και το έργο των εκπαιδευτικών και επαφίεται σε επίπεδο σχολικής 

µονάδας ή κοινότητας η σχεδίαση και εφαρµογή συστηµάτων αξιολόγησης τους 

(Ψαχαρόπουλος, 2003)    

Το σηµαντικότερο ίσως συµπέρασµα είναι ότι όλες οι χώρες που εξετάστηκαν 

στην παρούσα µελέτη δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτηµα της αξιολόγησης της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού και συνεχώς, η κάθε µια ανάλογα µε την οργανωτική 

δοµή του εκπαιδευτικού συστήµατος και τους στόχους τους θέτουν για αυτό, 

επανεξετάζουν τις διαδικασίες και συνεχώς αναζητούν τρόπους για την βελτίωση τους, 

διότι αναγνωρίζουν ότι αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι οποιαδήποτε προσπάθειας 

βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Stronge, nd).   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο 

  

Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

8.1. Ιστορική αναδροµή στο θεσµικό πλαίσιο 
 

Ενώ στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ η αξιολόγηση 

εξελίχθηκε σε επιστηµονικό τοµέα πολύ νωρίς, στην Ελλάδα τα πράγµατα 

παρουσιάζονται εντελώς διαφορετικά. Η αξιολόγηση παρουσίαζε µεγάλη στασιµότητα 

και δεν παρατηρούνταν σηµαντική επιστηµονική εξέλιξη.  

  Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80  για τους 

εκπαιδευτικούς  δεν χρησιµοποιούνταν καν η έννοια της αξιολόγησης αλλά αυτή της 

επιθεώρησης, η οποία δεν είχε να κάνει µόνο µε τη διδακτική ικανότητα τους αλλά 

έφθανε µέχρι του σηµείου να ελέγχει ακόµη και την εξωτερική εµφάνιση, το ήθος και 

γενικότερα την ιδιωτική τους ζωή. Βασικά χαρακτηριστικά όπως τα παρουσιάζει το ίδιο 

το Υπουργείο Παιδείας, σε έκθεση του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε. 2004 ) 

σε έκθεση που υιοθέτησε επισήµως και επέτρεψε την δηµοσίευση της από τον 

Οργανισµό Οικονοµικής Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΟΕCD) µεταξύ άλλων 

α) ο αυταρχισµός και β) οι πολιτικές επιρροές, παρεµβάσεις και σκοπιµότητες. Παρά 

τις όποιες διαφοροποιήσεις που παρουσίασε ο θεσµός της επιθεώρησης κατά το 

πέρασµα των χρόνων, δεν παρουσίασε καµιά ουσιαστική µεταβολή ως προς την 

φιλοσοφία του. Ο κεντρικός άξονας της φιλοσοφίας ήταν ο έλεγχος της λειτουργίας της 

εκπαίδευσης και η συµµόρφωση των εκπαιδευτικών.  O Πασιαρδής (1996) αναφέρει 

ότι η επιθεώρηση είχε σκοπό τον έλεγχο του εκπαιδευτικού και όχι την παροχή 

βοήθειας προς αυτόν   

Μια άλλη επίσης παραδοχή της ίδιας έκθεσης που υιοθετεί το Υπουργείο 

Παιδείας είναι το γεγονός ότι υπήρξε σε όλη την περίοδο από τα µέσα του 1980 µέχρι 

και σήµερα  πληθώρα νοµοθετηµάτων και παρεµβάσεων, τα οποία όµως έµειναν στα 

χαρτιά και ανεφάρµοστα. Ο Chryssos, (2000) αναφέρει ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι όλες οι προηγούµενες προσπάθειες απέτυχαν να συνδέσουν µε τον κατάλληλο 

τρόπο τη ρητορική, τους σκοπούς και τους στόχους, µε τον σωστό σχεδιασµό και την 

ορθή επιλογή των µεθόδων αλλά και την ελληνική εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Η 

ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήµατος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 
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παραµένει προβληµατική και συνεχίζει να προκαλεί την άκαµπτη στάση και αντίδραση 

των εκπαιδευτικών.  

Σηµαντικότερα µεταξύ άλλων, νοµοθετήµατα για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου είναι τα ακόλουθα: 

  

• Νόµος 2043/1992, «Εποπτεία και διοίκηση της πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».   

• Νόµος 2525/97 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση, 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». 

• Νόµος 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».  

 

Κοινό χαρακτηριστικό τους αποτελεί ότι εισάγουν την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού µέσα σε µία συνολική αξιολόγηση όλων των συντελεστών του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 

 

8.1.1 Νόµος 2043/1992 

 

 Με το  Νόµο 2043/1992 αποδίδεται στους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων 

και τους Σχολικούς Συµβούλους η ευθύνη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Με 

την έκδοση του Π.∆. 320/1993 οριοθετήθηκαν οι στόχοι και οι διαδικασίες που θα 

ακολουθούνταν όµως οι αντιδράσεις ήταν έντονες και σύντοµα ανεστάλη η εφαρµογή 

του. 

 

8.1.2 Νόµος 2525/1997 

 

Στο άρθρο 8 του Νόµου 2525/1997 αναφέρεται ότι ως αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου νοείται η διαδικασία αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης 

εκπαίδευσης και του βαθµού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της, όπως αυτή 

ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Επιπρόσθετα ορίζεται ότι η αξιολόγηση 

εφαρµόζεται σε όλες τις δοµές της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και 

αφορά το έργο του εκπαιδευτικού, την απόδοση σε επίπεδο σχολικής µονάδας όσο και 
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την συνολική αποτίµηση της απόδοσης της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.  

Ως φορείς υλοποίησης της αξιολόγησης στον νόµο αυτό ορίζονται ο διευθυντής 

της σχολικής µονάδας, οι σχολικοί σύµβουλοι, οι προϊστάµενοι πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα µέλη του Σώµατος Μονίµων Επιθεωρητών. Ο 

νόµος προέβλεπε την σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων από τους ιεραρχικά 

προϊστάµενους για τους υφισταµένους τους και από το σώµα των µονίµων 

επιθεωρητών ανά περίπτωση. Οι σχολικοί σύµβουλος ο οποίος υποστηρίζει το 

παιδαγωγικό και επιστηµονικό έργο των εκπαιδευτικών αναλαµβάνει και την ευθύνη 

αξιολόγησης της διδακτικής και επιστηµονικής τους επάρκειας. Η υπουργική απόφαση 

∆2/1938/26-2-1998 και το Π.∆. 140/1988 που προέβλεπαν τους όρους  και τους 

κανόνες εφαρµογής και τις συνέπειες της διαδικασίας της αξιολόγησης για τους 

αξιολογούµενους συντάχθηκαν αλλά δεν εκδόθηκαν άλλα για µια ακόµη φορά οι 

προβλέψεις του νόµου για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του  

παρέµειναν ανενεργές. 

 

8.1.3 Νόµος  2986/2002 

 

Σύµφωνα µε τον Νόµο 2986/2002, άρθρο 5 , η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι 

περιοδική και αφορά όλους τούς εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης µε έµφαση και προτεραιότητα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών υπό 

µονιµοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη, των ενδιαφεροµένων εκπαιδευτικών που 

πρόκειται να κριθούν για θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης, των στελεχών της 

εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών που επιθυµούν να αξιολογηθούν και Κάθε άλλη 

περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία. Όπως αναφέρεται στον ίδιο νόµο και στο ίδιο 

άρθρο, παρ. 3 (β) ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από τον ∆ιευθυντή της Σχολικής 

Μονάδας και τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο.  

Ο συγκεκριµένος νόµος δεν εφαρµόστηκε ποτέ διότι α) υπήρχαν αντιδράσεις όσον 

αφορά την αναγκαιότητα, τους στόχους αλλά και την σκοπιµότητα της αξιολόγησης και 

β) δεν ορίστηκαν σαφή κριτήρια για την όλη  διαδικασία. 

  

8.2. Το σηµερινό θεσµικό πλαίσιο και η εφαρµογή του 

 Ο πρόσφατος νόµος 3848/2010 επαναφέρει το θέµα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου εισάγοντας νέες διαδικασίες και ενεργοποιώντας εκ νέου 
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ρυθµίσεις που περιλαµβάνονταν στον νόµο 2986/2002. Συγκεκριµένα προβλέπει ότι οι 

νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί προκειµένου να µονιµοποιηθούν τους θα κρίνονται από 

«επιτροπή» αποτελούµενη από τον οικείο σχολικό σύµβουλο, τον διευθυντή της 

σχολικής µονάδος και τον εκπαιδευτικό – µέντορα ο οποίος θα παρακολουθεί και θα 

κατευθύνει την δουλειά τους. Παράλληλα προβλέπεται και η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής µονάδας, η οποία σήµερα βρίσκεται στο στάδιο 

της πειραµατικής εφαρµογής µε την διαδικασία να έχει προχωρήσει µόνο ως προς την 

εκδήλωση επιθυµίας σχολικών µονάδων να συµµετέχουν και την έναρξη της 

διαδικασίας εξειδίκευσης του θεσµικού και του απαραίτητου συνοδευτικού υλικού.  

Στην διαδικασία αυτή εµπεριέχεται και η αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού, 

ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι προβλέπεται και η συµµετοχή των µαθητών και των 

γονέων. 

 

8.3. Κριτική Θεώρηση 

 

 Η αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού και του έργου του έχει µακρά και 

επεισοδιακή ιστορία στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 και µετά που καταργήθηκε ο θεσµός του επιθεωρητή παρατηρούµε 

µια σειρά νοµοθετικών πρωτοβουλιών οι οποίες δεν εφαρµόστηκαν ποτέ γιατί 

συνάντησαν την σφοδρή αντίθεση των εκπαιδευτικών και των συλλογικών τους 

οργάνων.   

 Οι εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα είναι ένα συχνό φαινόµενο. Στην 

συντριπτική τους πλειοψηφία οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες για την εκπαίδευση 

αντανακλούσαν αποκλειστικά τις θέσεις της πολιτικής ηγεσίας και ήταν προϊόν της 

συνεργασίας της µε τους  ορισµένους, άρα και εξαρτώµενους, από αυτή συµβούλους 

της, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένας ουσιαστικός διάλογος µε τους εµπλεκόµενους 

φορείς (Chrysos, 2000).   

 Το ίδιο συµβαίνει διαχρονικά και µε την περίπτωση της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση των εκπαιδευτικών και των 

ενώσεων τους. Εξηγεί δε σε µεγάλο βαθµό και την αποτυχία εφαρµογής της διότι ένα 

από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των πετυχηµένων ή ποιοτικών συστηµάτων 

αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού είναι η συµφωνία όλων των 

συντελεστών του για την αναγκαιότητα, τα χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες του 
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((Conley 1987, Παπασταµάτης 2001, Ζουγανέλη & συν 2007, Bridges & Groves, 

1999).  

 Η σφοδρή αντίδραση των εκπαιδευτικών στις προσπάθειες εφαρµογής ενός 

συστήµατος αξιολόγησης τους µπορεί να αποδοθεί µεταξύ άλλων στο βεβαρυµένο 

παρελθόν του επιθεωρητισµού, στην ελλιπή ενηµέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις 

στον χώρο της αξιολόγησης, στην έλλειψη εµπιστοσύνης για τις προθέσεις και τις 

επιδιώξεις της πολιτικής ηγεσίας και στο γεγονός ότι κάθε µεταρυθµιστική προσπάθεια 

υιοθετούνταν αποσπασµατικά και χωρίς να λαµβάνονται υπόψην οι συνθήκες που 

επικρατούσαν στο ευρύτερο κοινωνικό - οικονοµικό περιβάλλον.  

 Σήµερα δε που η οικονοµική κρίση προκαλεί ανασφάλεια για το εργασιακό και 

οικονοµικό µέλλον των εκπαιδευτικών, η εφαρµογή ενός συστήµατος αξιολόγησης, 

που δεν κατανοούν και θεωρούν αποσπασµατικό και  αναχρονιστικό, χωρίς µάλιστα 

την συναίνεση τους (ΟΛΜΕ, 2010), φαντάζει ακόµη πιο απειλητική. Έτσι εκ των 

προτέρων υποβαθµίζονται τα όποια καλά µπορεί να φέρνει η νέα προσπάθεια και 

τίθενται υπό αµφισβήτηση οι πιθανότητες επιτυχίας του εγχειρήµατος. 

 ∆ιαχρονικά οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν την υιοθέτηση συστηµάτων αξιολόγησης 

που µε ξεκάθαρους όρους, διαδικασίες και κριτήρια θα προωθούν την βελτίωση των 

παρεχοµένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και θα οδηγούν στην επαγγελµατική τους 

βελτίωση, στα πλαίσια της συνολικής αξιολόγησης και αναβάθµισης όλων των 

παραγόντων που επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδικασία (∆ΟΕ, 2008).    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 
9.1 Προτάσεις για την εισαγωγή συστηµάτων αξιολόγησης εκπαιδευτικού στην 

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση. 
 
 
 Η αξιολόγηση της απόδοσης του εκπαιδευτικού είναι µια από της σηµαντικότερες 

προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα εκπαιδευτικά συστήµατα σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόµη και χώρες µε βαθιά παράδοση στο ζήτηµα αναζητούν 

διαρκώς νέους τρόπους για την εξέλιξη της διότι αποδέχονται ότι διαδραµατίζει  

κεντρικό ρόλο στην διαρκή βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της διδακτικής – 

παιδαγωγικής διαδικασίας.   

 Μια αποτελεσµατική διαδικασία πρέπει να περιλαµβάνει την ακριβή 

αποτίµηση της αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού έργου, την καταγραφή των 

δυνατών σηµείων και των αδυναµιών, να εµπεριέχει τα στοιχεία της ανατροφοδότησης 

και της καθοδήγησης και να παρέχει ευκαιρίες για βελτίωση και επαγγελµατική 

ανάπτυξη. Επιπρόσθετα όµως να αναγνωρίζει και να ανταµείβει την προσπάθεια και 

το έργο του εκπαιδευτικού. Ο σχεδιασµός, η εφαρµογή και η υλοποίηση µιας τέτοιας 

διαδικασίας δεν είναι εύκολη υπόθεση. Το αντίθετο µάλλον. Άλλωστε όπως έγινε 

κατανοητό στον γράφοντα από την µελέτη του θέµατος κάθε διαδικασία αξιολόγησης 

πρέπει είναι σχεδιασµένη ειδικά για την κάθε περίπτωση και να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του συγκεκριµένου περιβάλλοντος µέσα στο οποίο θα λάβει χώρα. Μια 

διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που πάσχει σε επίπεδο σχεδιασµού, 

εφαρµογής και υλοποίησης είναι προφανές ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τον 

ίδιο αλλά το σηµαντικότερο θα έχει επιπτώσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον 

µαθητή. Η Ζουγανέλλη (2007) καταλήγει ότι η εισαγωγή ενός αξιολογικού συστήµατος 

σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό σύστηµα είναι µια κοινωνική διαδικασία η οποία θα 

πρέπει να εδραιωθεί σταδιακά, συστηµατικά, συναινετικά και µε µεγάλη προσοχή.   

 Για αυτό τον λόγο το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστηµα στο σύνολο του, η ηγεσία 

και οι συντελεστές του, θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ζήτηµα πέρα από 

πολιτικές ή προσωπικές επιδιώξεις και συµφέροντα και να καταλήξουν από κοινού σε 

προτάσεις και λύσεις που θα βοηθούν τον Έλληνα εκπαιδευτικό να εκτελεί µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο το λειτούργηµα του. 

 Η πρόταση που ακολουθεί στηρίζεται στην µελέτη της βιβλιογραφίας, στην µελέτη 

των συστηµάτων άλλων χωρών και στην επαγγελµατική εµπειρία του γράφοντα και 
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αποτελεί ουσιαστικά έναν «οδικό χάρτη» για το πώς από την ανυπαρξία θα φτάσουµε 

στην υλοποίηση ενός συστήµατος αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. 

 

Α. Ενέργειες πριν τον σχεδιασµό 

 

 Η εµµονή των εκάστοτε Υπουργών Παιδείας να µελετήσουν, σχεδιάσουν 

επιλέγοντας µε κάθε λεπτοµέρεια όλες τις παραµέτρους και να συµµετάσχουν τελικά 

ένα σύστηµα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, µε την βοήθεια συµβούλων κλπ όπως 

καταγράφεται σε όλες τις νοµοθετικές πρωτοβουλίες από το 1981 µέχρι σήµερα δεν 

οδηγεί πουθενά. Η πολιτεία σεβόµενη την ανάγκη της κοινωνίας για συνεχή βελτίωση 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας και απόδοση λόγου στην χρησιµοποίηση των 

διαθέσιµων πόρων το µόνο που οφείλει να κάνει είναι να δηµιουργήσει ένα θεσµικό 

πλαίσιο το οποίο θα καθορίζει µε σαφήνεια τους στόχους και τα επιδιωκόµενα από την 

εκπαιδευτική διαδικασία αποτελέσµατα, να οριοθετήσει τις µεθόδους και το 

περιεχόµενο που επιτρέπεται να χρησιµοποιεί ο εκπαιδευτικός και φυσικά να 

παράσχει του πόρους (υλικούς ή άυλους) που απαιτούνται για την επίτευξη τους. Αυτό 

µπορεί και πρέπει να γίνει µε την συνεργασία ειδικών από την επιστηµονική κοινότητα, 

την συµµετοχή των ιδίων των εκπαιδευτικών και των κοινωνικών εταίρων γενικότερα.  

 Αφού λοιπόν ξεκαθαριστούν πλήρως ποιοι είναι οι στόχοι του εκπαιδευτικού 

συστήµατος σε επίπεδο πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η πολιτική 

ηγεσία πρέπει απλώς να νοµοθετήσει την αξιολόγηση, τους γενικούς βασικούς της 

στόχους και τους ειδικούς σκοπούς της, αλλά και τις κυρώσεις που θα επιφέρει η µη 

εφαρµογή της και να αποχωρήσει από την διαδικασία του διαλόγου αφήνοντας πλέον 

το θέµα του σχεδιασµού στους εκπαιδευτικούς και την επιστηµονική κοινότητα 

θέτοντας όµως συγκεκριµένα ερωτήµατα και χρονοδιαγράµµατα. Έτσι θα 

αποφευχθούν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και οι αιτιάσεις τους για προσπάθεια 

χειραγώγησης του εκπαιδευτικού τους έργου, αφού θα κληθούν να εφαρµόσουν ένα 

σύστηµα το οποίο οι ίδιοι µε την βοήθεια ειδικών σχεδίασαν. 

 

Β. ∆ηµιουργία κλίµατος αξιολόγησης 

 

 Από το 1981 που καταργήθηκε ο θεσµός του επιθεωρητή µέχρι σήµερα δεν 

υπάρχει ουσιαστικά εµπειρία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του έργου του, µε την 

εξαίρεση ελαχίστων και περιορισµένης εµβέλειας ερευνητικών προγραµµάτων. Οι 
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εκπαιδευτικοί που έχουν εµπειρία από την εποχή του επιθεωρητισµού είναι ελάχιστοι 

λόγω συνταξιοδότησης ενώ οι νεότεροι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν διδαχθεί ποτέ 

θέµατα σχετικά µε την αξιολόγηση απόδοσης, την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, αλλά 

και την διοίκηση ανθρωπίνων πόρων και την οργάνωση και διοίκηση γενικότερα. Η 

ενηµέρωση δε για τις νέες τάσεις στον τοµέα αυτό όπως αυτές παρουσιάζονται είτε ως 

επιστηµονικό έργο είτε ως εφαρµοσµένες σε άλλες χώρες πρακτικές είναι ανύπαρκτη. 

 Για την δηµιουργία λοιπόν µιας ελληνικής κουλτούρας αξιολόγησης της 

εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού προτείνεται η εισαγωγή υποχρεωτικών µαθηµάτων 

σχετικών µε την Οργάνωση και ∆ιοίκηση, την ∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και την 

αξιολόγηση στα προγράµµατα σπουδών των τµηµάτων των πανεπιστηµίων και των 

ΤΕΙ πτυχιούχοι των οποίων έχουν το δικαίωµα να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.  

 Για τους ήδη υπηρετούντες εκπαιδευτικούς αλλά και τους πτυχιούχους 

πανεπιστηµίων της αλλοδαπής προτείνεται η ουσιαστική και συνολική επιµόρφωση 

τους στα προαναφερθέντα αντικείµενα ακόµη και µε µείωση για µια χρονιά του 

διδακτικού χρόνου (π.χ αντί να ανοίξουν τα σχολεία στις 9 Σεπτέµβρη να ανοίξουν 

τρείς εβδοµάδες αργότερα και ταυτόχρονα όλοι οι εκπαιδευτικοί να επιµορφωθούν στα 

συγκεκριµένα αντικείµενα, συνολικός διάστηµα επιµόρφωσης από 1 έως 30 

Σεπτεµβρίου). Αν αναλογισθούµε τα οφέλη που µπορεί να συνεισφέρει η αξιολόγηση 

στις προσπάθειες βελτίωσης των αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας το 

κόστος από την απώλεια του διδακτικού χρόνου είναι µηδαµινό.  

 Προτείνεται επίσης η επιµορφωτική – ενηµερωτική διαδικασία να προηγηθεί της 

όποιας συζήτησης µεταξύ εκπαιδευτικών και επιστηµονικής κοινότητας. Με τον τρόπο 

αυτό θα επιτευχθεί ευκολότερα η συναίνεση στις όποιες διαδικασίες επιλεγούν και θα 

διευκολυνθεί η συµµετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αξιολόγησης από τη 

στιγµή που γνωρίζουν το αντικείµενο και τις διαστάσεις του. Ταυτόχρονα θα 

καταδειχθεί η πίστη του οργανισµού (πολιτική ηγεσία, κοινωνία, επιστηµονική 

κοινότητα, εκπαιδευτική κοινότητα) στην χρησιµότητα και αναγκαιότητα της 

αξιολόγησης και θα αποτελέσει επίσης και ξεκάθαρο µήνυµα προς όλους τους 

εµπλεκόµενους στην εκπαιδευτική διαδικασία για την στρατηγική προτεραιότητα που 

δίδεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στην προσπάθεια βελτίωσης των 

αποτελεσµάτων του εκπαιδευτικού συστήµατος. Σε δεύτερη φάση η επιµόρφωση 

µπορεί να συνεχιστεί µε µεταπτυχιακές σπουδές στα συγκεκριµένα αντικείµενα, που 

θα αφορούν όλους όσους επιθυµούν να ασχοληθούν µε την εφαρµογή της 

αξιολόγησης ή την άσκηση ∆ιοίκησης στην εκπαίδευση.   
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 Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται και η ανάγκη για επαρκές και κατάλληλα 

εξειδικευµένο προσωπικό που θα αναλάβει να φέρει σε πέρας την εφαρµογή της 

αξιολόγησης. 

  

 Γ.  Φάση πρώιµου σχεδιασµού. 

 

 Η επιστηµονική και η εκπαιδευτική κοινότητα βάση συγκεκριµένων 

χρονοδιαγραµµάτων και έχοντας στην διάθεση τους όλους τους απαραίτητους πόρους 

θα ορίσουν επιστηµονικά κατηρτισµένους εκπροσώπους τους οι οποίοι θα αναλάβουν 

να µελετήσουν και να καταγράψουν τα σηµερινά συστήµατα και τις παραµέτρους και 

τα ιστορικά δεδοµένα των συστηµάτων αξιολόγησης στις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης αλλά και συστήµατα από άλλες χώρες όπως οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο 

Καναδάς όπου υπάρχει µακρά παράδοση στον χώρο και να προχωρήσουν στην 

σχετική επιστηµονική τεκµηρίωση. Το αποτέλεσµα της εργασίας των ειδικών θα 

παρουσιαστεί δηµόσια µε την µορφή επιστηµονικής µελέτης και σε αυτή θα 

περιγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά και οι παράµετροι που είναι αποδεκτές για την 

δηµιουργία συστηµάτων αξιολόγησης.  Στο σηµείο αυτό και για να γίνει κατανοητή η 

φιλοσοφία της πρότασης κρίνεται απαραίτητο να δοθούν ορισµένα παραδείγµατα µε 

την µορφή απαντήσεων σε συγκεκριµένα ερωτήµατα: 

 

1. Ποιος αξιολογεί? 

 Στο ερώτηµα αυτό η επιτροπή καλείται να παρουσιάσει όλες τις πιθανές επιλογές 

τις οποίες εγκρίνει και όχι να προσδιορίσει η ίδια ποιος αξιολογεί και τι ακριβώς όπως 

συµβαίνει µε όλα τα νοµοθετήµατα από τη δεκαετία του 1990 µέχρι σήµερα. Αυτό θα 

είναι θέµα διαπραγµάτευσης και επιλογής σε τοπικό επίπεδο. Ως βάση περαιτέρω 

συζήτησης προτείνονται οι ακόλουθες επιλογές: 

 

• ∆ιευθυντής. 

• Σχολικός Σύµβουλος. 

• Μέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ – ΤΕΙ µε γνωστικό αντικείµενο στην Ειδικότητα. 

• Μέλος ∆ΕΠ ΑΕΙ – ΤΕΙ µε ειδίκευση στην ∆ιοίκηση. 

• Ειδικός σε θέµατα αξιολόγησης. 
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• Συνάδελφος υψηλών προσόντων µε ειδίκευση στην αξιολόγηση επιλεγµένος 

από τον εκπαιδευτικό. 

• Συνάδελφος υψηλών προσόντων µε ειδίκευση στην αξιολόγηση επιλεγµένος 

από την προϊσταµένη αρχή 

• Μέντορας  

• Εξωτερικός αξιολογητής 

• Οµάδα εξωτερικών αξιολογητών 

• Οµάδα εσωτερικών αξιολογητών 

• Οµάδες ποιότητας 

 

2.  Τι αξιολογείται και µε ποια κριτήρια?  

 Η επιτροπή καλείται να περιγράψει όλες τις δυνατές παραµέτρους που θα 

προκύψουν. Ως βάση συζήτησης προτείνονται: 

  

• Οι θέσεις του Scriven (1994) για τις παραµέτρους που προσδιορίζουν και 

συναποτελούν το έργο εκπαιδευτικού όπως συνοπτικά παρουσιάστηκαν στην 

βιβλιογραφία. 

• Οι απαιτήσεις που εκπορεύονται από την υπαλληλική του ιδιότητα.  

• Η απόδοση των µαθητών (µε κάποιες σταθµίσεις και υπό προϋποθέσεις) 

•  η βαθµός υλοποίησης του σχεδιασµού της διδακτικής δραστηριότητας και η 

επίτευξη των διδακτικών, παιδαγωγικών ή διοικητικών στόχων που τίθενται σε 

ατοµικό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο.  

 

Η επιτροπή µπορεί να παρουσιάσει µια λίστα κριτηρίων µε βάση τις 

παραµέτρους που θα επιλέξει αλλά µε παραδειγµατική µορφή. Η εξειδίκευση των 

κριτηρίων, ο καθορισµός της βαρύτητας και την αξία των δεδοµένων θα γίνεται σε 

τοπικό επίπεδο ώστε να ανταποκρίνεται στις τοπικές συνθήκες και να γίνεται 

κατανοητό από τους όλους τους εµπλεκόµενους του τι µετράται µε το καθένα και γιατί. 

 

3.  Πηγές πληροφόρησης και µέθοδοι συλλογής των δεδοµένων  

 

 Και εδώ έργο της επιτροπής είναι η καταγραφή των δυνατών επιλογών και όχι ο 

καθορισµός τους. Όσον αφορά τις πηγές ενδεικτικά αναφέρονται: 
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• Η αυτοαξιολόγηση 

• Η γνώµη του ∆ιευθυντή και των συναδέλφων  

• Η γνώµη ειδικών όπως ο σχολικός σύµβουλος κλπ 

• Οι γονείς και οι µαθητές  

• Ο ατοµικός φάκελος (portofolio) 

• Η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των µαθητών 

• O ατοµικός διοικητικός φάκελος 

 

  Ως µέθοδοι ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν η χρήση ερωτηµατολογίων, η 

παρατήρηση, η έκθεση αξιολόγησης, ο ατοµικός φάκελος κλπ. 

 

∆.  Σχεδιασµός σε Εθνικό και τοπικό επίπεδο 

  

 Όπως προαναφέρθηκε στην πρόταση αυτή η πολιτική ηγεσία δεν θα έχει 

εµπλοκή στην επιλογή των χαρακτηριστικών του συστήµατος. Αυτό έχει αφεθεί στους 

ειδικούς και την εκπαιδευτική κοινότητα. Όµως η πολιτεία οφείλει να νοµοθετήσει τις 

προτάσεις τους ώστε να υπάρχει η σχετική νοµιµοποίηση του συστήµατος και των 

σχετικών διαδικασιών.  

 Η πρόταση που ακολουθεί λαµβάνει υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν σε 

ένα σύστηµα αξιολόγησης να µην λαµβάνονται υπόψη οι όποιες τοπικές ιδιαιτερότητες. 

Για παράδειγµα δεν έχει νόηµα να νοµοθετήσεις την παράµετρο  αξιολόγησης της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού «προσπάθεια βελτίωσης στο γνωστικό αντικείµενο» µε 

κριτήριο την συµµετοχή του σε επιµορφωτικές διαδικασίες επιστηµονικών φορέων και 

να περιµένεις αυτό να ισχύει το ίδιο για όσους υπηρετούν στην Θεσσαλονίκη και τις 

Οινούσσες Χίου αντίστοιχα. Πολύ απλά γιατί όσοι υπηρετούν στις Οινούσσες δεν 

µπορούν να συµµετάσχουν λόγω αντικειµενικών δυσκολιών. Μπορείς όµως να ορίσεις 

την παράµετρο της επιµόρφωσης και τις διάφορες µορφές της (ενδοσχολική 

επιµόρφωση, εξ αποστάσεως επιµόρφωση, συµµετοχή σε επιµορφωτικά 

προγράµµατα επιστηµονικών φορέων, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κλπ) και να αφήσεις την 

δυνατότητα δηµιουργίας ενός συστήµατος σε τοπικό επίπεδο µε χαρακτηριστικά τέτοια 

που να ανταποκρίνονται στις τοπικές συνθήκες. Ούτε για παράδειγµα µπορείς να 

ορίσεις ως κύριο και αποκλειστικό κριτήριο την επικοινωνία µε τους γονείς σε µια 

περιοχή όπως για παράδειγµα η Εµπεσός Αιτωλοακαρνανίας όπου οι συνθήκες 
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εργασίας των γονέων και οι αποστάσεις κάνουν σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολη 

ακόµη και την παράδοση της βαθµολογίας, µε υπαιτιότητα των γονέων. Ούτε για 

παράδειγµα µπορείς να ορίσεις ως αποκλειστική µέθοδο συλλογής δεδοµένων χωρίς 

κάποια στάθµιση την γνώµη των γονέων και των µαθητών σε όλες τις σχολικές 

µονάδες. 

 Προτείνεται λοιπόν η υιοθέτηση ενός διπλού συστήµατος αξιολόγησης της 

απόδοσης του εκπαιδευτικού, µε διαµορφωτική (formative) και αποφασιστική 

(summative) εστίαση, µε βάση τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην εισήγηση 

της προαναφερθείσας επιτροπής που θα αποτελείται από ένα Σύστηµα Τοπικής 

Επιλογής και ένα Βασικό Αξιολογικό Σύστηµα.   

 Στο Σύστηµα Τοπικής Επιλογής είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας, είτε 

περιφέρειας (αν υπάρχει οµοιογένεια στις συνθήκες λειτουργίας), οι συντελεστές της 

εκπαιδευτικής κοινότητας (∆ιοίκηση, εκπαιδευτικοί, Σχολικοί Σύµβουλοι) µε την 

βοήθεια ειδικών από την τοπική επιστηµονική κοινότητα αν αυτό κριθεί απαραίτητο 

καλούνται να δηµιουργήσουν ένα αξιολογικό σύστηµα που να ανταποκρίνεται στις 

τοπικές ιδιαιτερότητες. Το σχέδιο θα υποβάλλεται για έγκριση στην επιτροπή 

αξιολόγησης και αν ανταποκρίνεται στους στόχους που έχουν τεθεί και πληρεί  τα 

κριτήρια εγκυρότητας, αξιοπιστίας και χρησιµότητας  τότε θα εφαρµόζεται ως έχει.  

 Αν υπάρχουν προβλήµατα τότε είτε θα αποστέλλεται για διόρθωση είτε θα 

επιβάλλεται η εφαρµογή του Βασικού Αξιολογικού Συστήµατος. Το Βασικό Αξιολογικό 

Σύστηµα θα χρησιµοποιείται και στην περίπτωση που σε τοπικό επίπεδο οι 

συντελεστές επιλέξουν αιτιολογηµένα να µην συµµετάσχουν στην διαδικασία 

δηµιουργίας Συστήµατος Τοπικής Επιλογής ή απλώς αρνηθούν.  

 Για παράδειγµα το Σχολείο των Οινουσσών λόγω του ότι δεν είναι εύκολη η 

µετάβαση σχολικών συµβούλων στο νησί µπορεί να προτείνει την αξιολόγηση µέσω 

στόχων που θα προσδιορίζονται από τον διευθυντή και τον εκπαιδευτικό και θα 

ελέγχεται η πορεία υλοποίησης και επίτευξης τους ή την σύσταση οµάδων ποιότητας 

σε επίπεδο σχολικής µονάδας οι οποίες θα θέτουν στόχους διαρκούς βελτίωσης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα µέλη τους, θα ελέγχουν την υλοποίηση και θα 

αξιολογούν τα αποτελέσµατα υποβάλλοντας συνολική έκθεση αξιολόγησης στον 

∆ιευθυντή. Ο ∆ιευθυντής µε την σειρά του θα ελέγχει και ο ίδιος την υλοποίηση των 

συµφωνηθέντων µε τον εκπαιδευτικό ή την οµάδα εκπαιδευτικών θα συντάσσει 

αξιολογική έκθεση και θα συζητά µε τον εκπαιδευτικό τρόπους βελτίωσης.  
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 Αν το σύστηµα που πρότεινε το σχολείο των Οινουσσών πληρεί τις 

προϋποθέσεις τότε εφαρµόζεται αν όχι τότε επιστρέφεται µε προτάσεις για βελτίωση. 

 Τέλος προτείνεται ο σχεδιασµός µιας διαδικασίας µεταξιολόγησης των 

συστηµάτων, των χαρακτηριστικών τους και των αποτελεσµάτων τους. 

 

∆. H ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ 360ο  

 

 Ως Βασικό Αξιολογικό Σύστηµα προτείνεται µια µορφή αξιολόγησης των 360ο 

ώστε να καλύπτεται η ανάγκη για µεγαλύτερη δυνατή ποικιλία πηγών πληροφόρησης 

αλλά και η µεγαλύτερη εµπλοκή των ενδιαφεροµένων στη διαδικασία. Στο σύστηµα 

αυτό ο εκπαιδευτικός κρίνεται από επιτροπή όπου συµµετέχουν εκπρόσωπος της 

προϊστάµενης αρχής (Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας ή ο προϊστάµενος της 

αµέσως ανώτερης διοικητικής βαθµίδας) ειδικός (ο Σχολικός Σύµβουλος ειδικότητας ή 

Πανεπιστηµιακός), και συνάδελφος (εκπαιδευτικός υψηλής εµπειρίας και προσόντων, 

µε ειδίκευση στην αξιολόγηση, επιλογής του ιδίου του εκπαιδευτικού).  

 Η διαδικασία ξεκινά στην αρχή της σχολική περιόδου αξιολόγησης µε την 

συζήτηση επιτροπής και εκπαιδευτικού για την οριοθέτηση των στόχων που υπάρχουν 

για την επόµενη περίοδο και τον ορισµό συγκεκριµένων παραµέτρων και κριτηρίων 

που θα συµπεριληφθούν στην αξιολογική διαδικασία αλλά και των και του 

χρονοδιαγράµµατος βάσει του οποίου θα υλοποιηθεί. Στο καθορισµένο χρονικό 

διάστηµα η επιτροπή ζητά από τον εκπαιδευτικό να υποβάλλει έκθεση 

αυτοαξιολόγησης αλλά και να παρουσιάσει τον ατοµικό του φάκελο (portfolio analysis) 

στον οποίο ο εκπαιδευτικός ενσωµατώνει οτιδήποτε  ο ίδιος θεωρεί ότι παρουσιάζει 

αλλά και τεκµηριώνει την ποιότητα του έργου του. Ταυτόχρονα στο ίδιο χρονικό 

διάστηµα η επιτροπή ζητά για συγκεκριµένα ζητήµατα την γνώµη των γονέων και των 

µαθητών σύµφωνα µε τους όρους και την µεθοδολογία που έχει συµφωνηθεί µε τον 

εκπαιδευτικό στην αρχή της περιόδου. Αµέσως µετά η επιτροπή συντάσσει την 

αξιολογική έκθεση την οποία και γνωστοποιεί στον εκπαιδευτικό ο οποίος έχει την 

υποχρέωση να την αποδεχθεί ή να εκφράσει γραπτώς τις αντιρρήσεις του. Σε όποια 

περίπτωση αυτές λαµβάνονται υπόψη και από κοινού επιτροπή και εκπαιδευτικός 

συζητούν και συναποφασίζουν από κοινού τις βελτιωτικές ενέργειες (Σχέδιο 

Επαγγελµατικής Ανάπτυξης) που θα πρέπει να αναλάβει ο εκπαιδευτικός µέχρι την 

επόµενη αξιολογική περίοδο. Η αξιολογική έκθεση και το Σχέδιο Επαγγελµατικής 

Ανάπτυξης τηρούνται στον ∆ιοικητικό Ατοµικό Φάκελο του εκπαιδευτικού.  
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  Στην περίπτωση που οι αντιρρήσεις του εκπαιδευτικού έχουν βάση ή στην 

περίπτωση που επιθυµεί να µην υπάρχει αυτή αξιολογική κρίση στον φάκελο του 

µπορεί να ζητήσει την επανάληψη της αξιολογικής διαδικασίας αφού όµως παρέλθει 

µια σχολική περίοδος από την λήψη της προηγούµενης, υπό την προϋπόθεση ότι θα 

έχει εκτελέσει τα αναφερόµενα στο Σχέδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης.  

 Αν η νέα αξιολόγηση είναι θετική και συµφωνούν όλοι τότε η προηγούµενη 

έκθεση µπορεί να αφαιρεθεί από τον ∆ιοικητικό Ατοµικό Φάκελο και να αντικατασταθεί 

από την νέα. 

 

Ε.  Πεδίο εφαρµογής, χρήση των αποτελεσµάτων και χρονοδιαγράµµατα 

 

1. Περίπτωση εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για συµµετοχή σε 

διαδικασίες επιλογής στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης. 

 

  Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιθυµεί να συµµετάσχει σε 

διαδικασίες επιλογής στελεχών διοίκησης της εκπαίδευσης π.χ. θέση ∆ιευθυντή 

Σχολικής Μονάδας, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει δύο χρόνια πριν την 

έναρξη τους την υλοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή 

προτείνεται η συµµετοχή αντί του σχολικού συµβούλου Μέλους ∆ΕΠ – ΑΕΙ µε 

ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης και ίσως η 

αντικατάσταση του ∆ιευθυντή της Σχολικής Μονάδας µε τον επικεφαλής της 

προϊσταµένης αρχής. Η έµφαση σε αυτή την διαδικασία θα δίνεται στις διοικητικές 

παραµέτρους της απόδοσης του και το Σχέδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης θα 

είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή θα χρησιµοποιείται 

αποκλειστικά το Βασικό Αξιολογικό Σύστηµα µε την µορφή των 360ο. Για την 

υποβολή της αίτησης συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής θα απαιτείται η 

εκτέλεση του Σχεδίου Επαγγελµατικής Ανάπτυξης µε έµφαση στις διοικητικές 

γνώσεις και ικανότητες και η έκθεση αξιολόγησης θα συντάσσεται µετά την 

υλοποίηση του.  Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολογικής διαδικασίας και της 

εφαρµογής του Σχεδίου θα συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία επιλογής. 

 

2. Περίπτωση εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για συµµετοχή σε 

διαδικασίες επιλογής σχολικών συµβούλων. 
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 Στην περίπτωση που ο εκπαιδευτικός επιθυµεί να συµµετάσχει σε διαδικασίες 

επιλογής σχολικών συµβούλων, ο εκπαιδευτικός µπορεί να ζητήσει δύο χρόνια 

πριν την έναρξη τους την υλοποίηση της αξιολογικής διαδικασίας. Στην 

περίπτωση αυτή προτείνεται η συµµετοχή αντί του σχολικού συµβούλου Μέλους 

∆ΕΠ – ΑΕΙ µε ειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας του ή της 

παιδαγωγικής. Η έµφαση σε αυτή την διαδικασία θα δίνεται στις παιδαγωγικές και 

διδακτικές παραµέτρους της απόδοσης του και το Σχέδιο Επαγγελµατικής 

Ανάπτυξης θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρησιµοποιείται αποκλειστικά το Βασικό Αξιολογικό Σύστηµα µε την µορφή των 

360ο. Για την υποβολή της αίτησης συµµετοχής στην διαδικασία επιλογής θα 

απαιτείται η εκτέλεση του Σχεδίου Επαγγελµατικής Ανάπτυξης και η έκθεση 

αξιολόγησης θα συντάσσεται µετά την υλοποίηση του.  Τα αποτελέσµατα αυτής 

της αξιολογικής διαδικασίας και της εφαρµογής του Σχεδίου θα 

συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία επιλογής. 

 

3. Περίπτωση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών για 

µονιµοποίηση. 

  

  Στην περίπτωση των νεοδιόριστων προτείνονται τα εξής: ο εκπαιδευτικός 

αξιολογείται µε βάση το  Σύστηµα Τοπικής Επιλογής µετά την πάροδο δύο ετών 

από τον διορισµό του (Προκαταρκτική αξιολόγηση και διαµορφωτική αξιολόγηση). 

Από την µέρα όµως του διορισµού του συνεργάζεται µε εκπαιδευτικό υψηλών 

προσόντων και των διευθυντή πάνω σε ένα πρόγραµµα επαγγελµατικής 

βελτίωσης και ανάπτυξης. Αφού ολοκληρωθεί η διετία και αξιολογηθεί 

συντάσσεται Σχέδιο Επαγγελµατικής Ανάπτυξης το οποίο ακολουθείται για µια 

ακόµη διετία στο τέλος της οποίας εφαρµόζεται υποχρεωτικά το βασικό 

αξιολογικό σύστηµα των 360ο. Η αξιολογική αυτή διαδικασία έχει ταυτόχρονα και 

διαµορφωτικό και αποφασιστικό χαρακτήρα διότι οδηγεί στην µονιµοποίηση ή την 

απόλυση του. 

 

4. Γενική Εφαρµογή 

 

 Μετά την µονιµοποίηση ο εκπαιδευτικός εφόσον ως βασικό σύστηµα 

υιοθετηθεί η προαναφερθείσα παραλλαγή των 360ο µε στοχοθεσία ο 
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εκπαιδευτικός µπορεί να αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για 

παράδειγµα κάθε τρία χρόνια µέχρι την συµπλήρωση είκοσι ετών σταδιοδροµίας 

και κάθε πέντε για το υπόλοιπο, µε την υποχρέωση όµως να συµµετέχει πλέον 

ως αξιολογητής ή µέντορας. Αν επιλεγεί η δηµιουργία ενός Συστήµατος Τοπικής 

Επιλογής  αξιολόγησης του χρονικό διάστηµα µεταξύ των αξιολογήσεων θα 

πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά του 

συστήµατος και στην ανάγκη για συνεχή βελτίωση και λογοδοσία. 

Για παράδειγµα αν υιοθετηθεί ένα σύστηµα αξιολόγησης µε στοχοθεσία 

στα πρότυπα του ΜΒΟ  όπου εκπαιδευτικός και αξιολογητής – αξιολογητές 

συµφωνούν του στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και χαράζουν από κοινού 

την στρατηγική επίτευξης για την επόµενη χρονιά τότε εξυπακούεται ότι η  

αξιολόγηση θα πρέπει σε επίσηµη µορφή να είναι σε ετήσια βάση και ανεπίσηµα 

συνεχής. 

 

9.2  Συµπεράσµατα 

 

 Είναι προφανές ότι η πρόταση που προηγήθηκε δεν είναι ούτε στο ελάχιστο 

πλήρης και επιστηµονικά τεκµηριωµένη. Ο γράφων θεωρεί ότι για τα ελληνικά 

δεδοµένα είναι ίσως πιο σηµαντική η «αναίµακτη» εισαγωγή ενός συστήµατος 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού από τα χαρακτηριστικά του. Βασικός στόχος σε πρώτη 

φάση θα πρέπει να είναι η δηµιουργία µιας κουλτούρας αξιολόγησης και όχι η εστίαση 

στα αποτελέσµατα που ίσως προέκυπταν από την εφαρµογή πρωτοποριακών λύσεων 

που ίσως να µην ταιριάζουν στα γενικότερα χαρακτηριστικά του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Η συγκεκριµένη πρόταση στηρίζεται στην ιδέα της 

ελάχιστης δυνατής πολιτικής – ιεραρχικής παρέµβασης (µη κρατικά κατευθυνόµενα 

συστήµατα) και στην εµπλοκή στο µέγιστο δυνατό βαθµό των άµεσα ενδιαφερόµενων 

(αξιολογητών και αξιολογούµενων). Αυτό φυσικά δεν σηµαίνει ότι δεν στηρίζεται και σε 

επιστηµονικά δεδοµένα. Αυτό εξασφαλίζεται µε την συµµετοχή σε πολλά στάδια της 

διαδικασίας σχεδιασµού και εφαρµογής της επιστηµονικής κοινότητας.  

  Πρόκληση για τον γράφοντα και πρόταση για µελλοντική διερεύνηση του 

θέµατος αποτελούν ο σχεδιασµός, η επιστηµονική τεκµηρίωση, η συµµετοχή στην 

υλοποίηση ενός συστήµατος αξιολόγησης της απόδοσης του εκπαιδευτικού που θα 

τυγχάνει κοινής αποδοχής και επιτέλους θα εφαρµοστεί. 
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