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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συνδέεται άμεσα με τη δυναμική και

την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Σκοπός της παρούσης

εργασίας είναι να διερευνηθεί βιβλιογραφικά, καταρχήν η αναγκαιότητα και η

σπουδαιότητα της αξιολόγησης και επιπλέον οι τρόποι με τους οποίους μπορεί αυτή να

επιτευχθεί και να αξιοποιηθεί.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες Ολικής ποιότητας και η

σημασία τους για την εκπαίδευση, η σημασία και οι στόχοι της αξιολόγησης καθώς και

οι τρόποι, τα μέσα και τα εργαλεία με τη βοήθεια των οποίων μπορεί αυτή να

πραγματοποιηθεί. Τέλος επισημαίνεται η ανάγκη κατάρτισης και επιμόρφωσης των

εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης καθώς και η ανάγκη σύνδεσης της

αυτοαξιολόγησης στην καθημερινή εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια οι κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και τεχνολογικές
αλλαγές επηρεάζουν σημαντικά την εκπαίδευση τόσο στους στόχους που τίθενται όσο
και στις δραστηριότητες που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Έτσι έχει παρατηρηθεί μεγάλο ενδιαφέρον στη χώρα μας και διεθνώς γύρω από  τα
ζητήματα της αξιολόγησης γενικότερα της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά και
ειδικότερα των εκπαιδευτικών. Το ενδιαφέρον αυτό συνδέεται άμεσα με την
αναγκαιότητα για συνεχή βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει
καθώς η εκπαιδευτική διαδικασία οφείλει να προσαρμόζεται και να συμβαδίζει με τις
εξελίξεις.

Διαπιστώνεται συνεχώς η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των εκπαιδευτικών
συστημάτων. Προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση αυτή απαραίτητη κρίνεται η
αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της αποτελεσματικότητας του έργου
που επιτελείται στη σχολική μονάδα  και της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
συστημάτων αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών.

Οι πρακτικές αξιολόγησης στις σχολικές μονάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν
να ενταχθούν σε ένα από τα τρία ακόλουθα μοντέλα (European mission, 2004
Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού και Τσάφος, 2007):

1. Δημόσιος διοικητικός έλεγχος των εκπαιδευτικών και της εκπαιδευτικής πράξης
ο οποίος υλοποιείται μέσα από επιθεώρηση και εξωτερική αξιολόγηση.

2. Έλεγχος της απόδοσης λόγου του εκπαιδευτικού και της Σ.Μ. στην κοινωνία με
κύριους αποδέκτες τους γονείς.

3. Αυτοέλεγχος με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση της Σ.Μ. ο οποίος
υλοποιείται μέσω της αυτοαξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού και της
εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης των μέσων, των
μεθόδων και των τρόπων υλοποίησης της αυτοαξιολόγησης αλλά και της εσωτερικής
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας αλλά και της απόδοσης
των εκπαιδευτικών.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ

Τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης

παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από επιστήμονες της παιδαγωγικής επιστήμης. Το

συγκεκριμένο θέμα είναι σημαντικό γιατί καθορίζει βασικές λειτουργίες του

εκπαιδευτικού συστήματος (Αρκουδέα, 2006).

Αξιολόγηση είναι η διαδικασία κατά την οποία αποδίδουμε μια αξία σε κάτι

σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούμε (Καψάλης, 2004).

Εφαρμόζεται σε κάθε ανθρώπινη ενέργεια που μπορεί να κριθεί με βάση τους όρους

μιας αξίας. Ένας από τους τομείς των ανθρώπινων ενεργημάτων στον οποίο

εφαρμόζεται η αξιολόγηση είναι η Εκπαίδευση. Αντικείμενο της αξιολόγησης στο χώρο

της εκπαίδευσης μπορεί να είναι η απόδοση των μαθητών και των εκπαιδευτικών, τα

βιβλία, τα προγράμματα, οι μέθοδοι, οι διδακτικές και τα εποπτικά μέσα, οι

Εκπαιδευτικές Μονάδες, το Εκπαιδευτικό Σύστημα, τα Επιμορφωτικά Προγράμματα

και η Εκπαιδευτική Πολιτική (Παπακωνσταντίνου, 1993).

Ορισμένοι κλασικοί ορισμοί της αξιολόγησης είναι χρήσιμοι στον καθορισμό

του επιστημονικού πλαισίου των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Μπορεί η εκπαιδευτική

αξιολόγηση να ορισθεί ως η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία, κατά την οποία

διεργασίες, συστήματα, άτομα, μέσα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού

μηχανισμού εκτιμούνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και μέσα και

προκαθορισμένους σκοπούς (Δημητρόπουλος Ε. 1998, σελ. 24-32). Διακρίνεται σε

ανεπίσημη και επίσημη. Η επίσημη εντέλλεται από φορείς και όταν διεξάγεται με

οργανωμένο τρόπο θεωρείται συστηματική, επιστημονική. Όμως οι ορισμοί αυτοί, δεν

αγγίζουν το πρόβλημα της αξιολόγησης ρεαλιστικά και χρειάζονται συνήθως

επεξηγήσεις και τροποποιήσεις.

Ακριβέστερα, η αξιολόγηση μπορεί συνοπτικά να ορισθεί ως διατύπωση μιας

αξιολογικής κρίσης με βάση συγκεκριμένα και ακριβή κριτήρια έχοντας ως αφετηρία



και  επίκεντρο την παιδαγωγική σχέση, την εκπαιδευτική πράξη και τη συνολική εν

γένει δραστηριότητα του εκπαιδευτικού (Παπακωνσταντίνου Π. 1993, σελ 169). Μέσω

της αξιολόγησης της δραστηριότητας του εκπαιδευτικού, δηλαδή πρακτικά της

διδασκαλίας, επιδιώκεται να ωφεληθεί  τελικά ο παιδαγωγούμενος μαθητής. Ο μαθητής

όμως είναι ενεργό μέλος της παιδαγωγικής σχέσης και το τελικό αποτέλεσμα που έχει η

εκπαίδευση σ’αυτόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Η αγωγή του μαθητή είναι το

σύνολο των επιδράσεων των ενηλίκων παιδαγωγών αλλά και ευρύτερα του

κοινωνικοπολιτιστικού περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση, δηλαδή οι σκόπιμες και

μεθοδευμένες επιδράσεις της πολιτείας, η οργανωμένη διαδικασία μάθησης και

ειδικότερα η διδασκαλία, δηλαδή οι χειρισμοί του εκπαιδευτικού για την απόκτηση από

τον μαθητή γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι ένα μόνο μέρος της παιδαγωγικής

διαδικασίας για την παροχή παιδείας, που έχει βέβαια γνωστικό αλλά και κοινωνικό και

πολιτιστικό περιεχόμενο (Ξωχέλλης Π. 1985, σελ. 11-21).

Με το Νόμο 1566/85 για τον εκσυγχρονισμό της δομής και της λειτουργίας της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο όρος αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού έργου καθιερώθηκε επίσημα από την Πολιτεία. Στο Σχέδιο Π.Δ.

140/1998 σημειώνεται ότι με τον όρο αυτό νοείται η συνεκτίμηση του συλλογικού και

συμμετοχικού έργου των εκπαιδευτικών σε συγκεκριμένους χώρους, ενώ στο Π.Δ.

320/1993 ως αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου νοείται η εκτίμηση της απόδοσης

της παρεχόμενης εκπαίδευσης γενικά. Ο Νόμος 2525/1997 ορίζει ότι ως αξιολόγηση

του εκπαιδευτικού έργου της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νοείται

η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού

υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της όπως αυτοί καθορίζονται από την

ισχύουσα νομοθεσία. Στον Νόμο 2986/2002, που αφορά στην Οργάνωση των

περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, στην επιμόρφωση των

εκπαιδευτικών και σε άλλες διατάξεις, το εκπαιδευτικό έργο συνδέεται με τη σχολική

μονάδα, ενώ η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αναφέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία.

Ειδικότερα, στον συγκεκριμένο νόμο η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

επισημαίνεται ότι συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της

εκπαίδευσης – και της κοινωνίας-, δεδομένου ότι η ισόρροπη ανάπτυξη της

προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν καθοριστικούς

παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Τέλος, σύμφωνα με τον

Νόμο 2986/2002 ορίζονται ως φορείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου το Κέντρο



Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). (Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο-Διατμηματική Επιτροπή για τη Μορφωτική Αυτοτέλεια του Λυκείου και τον

Διάλογο για την Παιδεία, Πρόταση για το Σχεδιασμό και την Αξιολόγηση του

Εκπαιδευτικού Έργου, Αθήνα 2009).

1.2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Ο Donald Medley, ο Homer Coker, και ο Robert Soar (1984) περιγράφουν

περιληπτικά τη σύγχρονη ιστορία της επίσημης αξιολόγησης δασκάλου την περίοδο

από τη στροφή του εικοστού αιώνα μέχρι περίπου το 1980. Αυτή η ιστορία μπορεί να

διαιρεθεί σε τρεις  περιόδους:

(1) Αναζητώντας τους μεγάλους δασκάλους

(2) Συμπεραίνοντας την ποιότητα δασκάλων από την εκμάθηση σπουδαστών και (3)

εξετάζοντας την απόδοση της διδασκαλίας.

Στην αρχή του εικοστού πρώτου αιώνα, η αξιολόγηση δασκάλων εμφανίζεται

μια νέα φάση ανισορροπίας δηλαδή μια μετάβαση σε μια περίοδο αξιολόγησης της

διδασκαλίας ως επαγγελματική συμπεριφορά.

Η αναζήτηση των μεγάλων δασκάλων άρχισε σοβαρά το 1896 με την έκθεση μιας

μελέτης που πραγματοποιήθηκε από την Α.Ε. Kratz. Η Kratz ζήτησε από 2.411

σπουδαστές από το δεύτερο μέσω των όγδοων τάξεων στη Sioux City, Iowa, για να

περιγράψει τα χαρακτηριστικά των καλύτερων δασκάλων τους. Η Kratz σκέφτηκε ότι

με το να καταστήσει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ρητά θα μπορούσε να καθιερώσει

μια συγκριτική μέτρηση επιδόσεων ενάντια στην οποία όλοι οι δάσκαλοι να κριθούν.

Περίπου 87 τοις εκατό από τους  νέους Iowans ανέφεραν "τη χρησιμότητα" ως

σημαντικότερο χαρακτηριστικό δασκάλων. Αλλά ένα 58 τοις εκατό ανέφεραν τη

"προσωπική εμφάνιση" ως επόμενο πιο ισχυρό παράγοντα.

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, έχει μακρά

ιστορία, από το 19ο αιώνα, πριν ακόμη από τη γέννηση του θεσμού του μαζικού

σχολείου στη νεότερη εποχή. Αφορούσε τον έλεγχο της ποιότητας των εκπαιδευτικών

διαδικασιών και του έργου των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και κυρίως των

διδασκόντων, με ποικίλους τρόπους, όπως έμμεσο έλεγχο μέσω δημόσιων εξετάσεων

των μαθητών, παρουσία εφόρων μέσα στα σχολεία, εκθέσεις από εποπτικά συμβούλια,



επιθεωρητές κ.λπ. Εύκολα διαφαίνεται από τη μελέτη των αρχείων, η προσπάθεια

επιβολής της κρατικής εξουσίας και της ομοιομορφίας στην εκπαίδευση, αλλά και

συχνά η αδικαιολόγητη πολιτική και κομματική αυθαιρεσία που οδηγούσε στην

επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, όπως επίπληξη, πρόστιμα, παύσεις, μεταθέσεις ή

ακόμη και απολύσεις εκπαιδευτικών.

Στον 20ο αιώνα, καθώς οι κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες σταδιακά

αλλάζουν, οι μορφές του ελέγχου και της αξιολόγησης όπως και ο κοινωνικός της

ρόλος τροποποιούνται, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι διαδικασίες αξιολόγησης και

ελέγχου παύουν να έχουν κεντρικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επιχειρείται

όμως παγκόσμια τα τελευταία χρόνια μια δημοκρατική στροφή προς την εφαρμογή

αποκεντρωμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, προς την αυτοαξιολόγηση των σχολικών

μονάδων και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση ως

μέσο βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας (MacBeath 2001, σελ. 63-86).

Γιατί αξιολόγηση;

Η αποτίμηση και αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας είναι σημαντική,

γιατί μέσω αυτής ενημερώνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία

(γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, πολιτεία, αγορά εργασίας) για την ποιότητα των

προσφερόμενων υπηρεσιών και τους υποδεικνύει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και

τις διαδικασίες, τις οποίες είναι αναγκαίο να ακολουθήσουν προκειμένου να επιτευχθεί

η ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Επιπλέον, η εκπαιδευτική

αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση εκπαιδευτικών

προγραμμάτων.

1.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Γενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να δημιουργήσει, να προσδιορίσει και να

προσφέρει πληροφορίες, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων όσον αφορά

συγκεκριμένα προγράμματα ή πολιτικές. Σύμφωνα με τη σχολική νομοθεσία (ν.

2525/1997, άρθρο 8) η «εκπαιδευτική αξιολόγηση», δηλαδή η αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ορίζεται ως «διαδικασία

αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης

των σκοπών και των στόχων της».



Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι βάσει του άρθρου 4 του

ν. 2986/2002, η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σαϊτης, 2008).

Στην Υπουργική Απόφαση Δ2/1938/26-2-1998 προβλέπεται ότι «σκοπός της

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση

όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας». Με την αξιολόγηση

εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής

μέσα στην τάξη, καθώς και:

 η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής

 η επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος

 η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών

μονάδων

 η ταχύτερη μετάδοση πληροφοριών

 η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων

 η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος

 η αποτίμηση των προσπαθειών και

 η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη

βελτίωση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

Από την άλλη πλευρά, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, βάσει του

άρθρου 5 του ν. 2986/2002, είναι:

 η ενίσχυση της αυτογνωσίας των εκπαιδευτικών ως προς την επιστημονική τους

συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ευστοχία

 ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους

 η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση

των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών

 η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου

και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών

 η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών μέσω της αναγνώρισης του έργου τους και η

παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε

θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και



 η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του

περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής.

Υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι της αξιολόγησης δασκάλων, συχνότερα περιγράφονται

ως είτε διαμορφωτικοί είτε αθροιστικοί στη φύση. Η διαμορφωτική αξιολόγηση

αποτελείται από τις πρακτικές αξιολόγησης που προορίζονται να διαμορφώσουν, να

διαμορφώσουν, ή να βελτιώσουν τις αποδόσεις των δασκάλων. Οι κλινικοί επόπτες

παρατηρούν τους δασκάλους, συλλέγουν τα στοιχεία όσον αφορά τη συμπεριφορά

διδασκαλίας, οργανώνουν αυτά τα στοιχεία, και μοιράζονται τα αποτελέσματα στις

διασκέψεις με τους δασκάλους παρατηρηθέντες. Η πρόθεση των εποπτών πρόκειται να

βοηθήσει τους δασκάλους να βελτιώσουν την πρακτική τους. Αντίθετα, η αθροιστική

αξιολόγηση, όπως ο όρος υπονοεί, έχει ως στόχο της την ανάπτυξη και τη χρήση των

στοιχείων για να ενημερώσει τις συνοπτικές κρίσεις των δασκάλων. Ένας προϊστάμενος

παρατηρεί τους δασκάλους στη δράση, εργάζεται μαζί τους στις επιτροπές, εξετάζει την

εργασία των σπουδαστών τους, μιλά με τους γονείς και τους ομοίους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

2.1 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

(Παρατίθενται όπως καταγράφονται στον οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του

εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα, που συνυπογράφουν το υπουργείο Παιδείας

καιν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. http://5thschoolt.tripod.com/axiologisi.htm)

Mόνο αν ξέρουμε τα δυνατά μας σημεία μπορούμε με βεβαιότητα να

βασιστούμε σ’ αυτά και μόνο αν ξέρουμε τις αδυναμίες μας είναι δυνατόν να τις

ξεπεράσουμε. Στην ανάδειξη αυτών των δυνατών και αδύνατων σημείων στοχεύουν οι

δείκτες αξιολόγησης. Oι «δείκτες ποιότητας» του σχολικού έργου, όπως υποδηλώνει

και η ονομασία τους, θέλουν να ανιχνεύσουν την ποιότητα του παραγόμενου

εκπαιδευτικού έργου. Eίναι 17 στον αριθμό, και αφορούν σε υποδομή, ανθρώπινο

δυναμικό, ανθρώπινες σχέσεις, τρόπους διδασκαλίας κ.λπ. Παρατίθενται όπως

καταγράφονται στον οδηγό αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου στη



σχολική μονάδα, που συνυπογράφουν το υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό

Iνστιτούτο.

2.1.1 ΔIAXEIPIΣH KAI AΞIOΠOIHΣH ΠOPΩΝ (υλικών, ανθρώπινων,

οργανωτικών και εκπαιδευτικών)

Oι δείκτες σε αυτή τη θεματική ενότητα αφορούν τις δυνατότητες παρέμβασης στη

ζωή της σχολικής κοινότητας. Aφορούν το σχολικό κτίριο και τις οικονομικές

επιχορηγήσεις (υλικοτεχνική υποδομή), το διδακτικό και λοιπό προσωπικό (ανθρώπινοι

πόροι: αριθμός διδασκόντων, ωράριο, σπουδές, επιμόρφωση κ.λπ.), τις οργανωτικές

δομές στη σχολική μονάδα (διοίκηση μονάδας, οργάνωση τμημάτων και τάξεων,

οργανωσιακή κουλτούρα κ.λπ.), το πρόγραμμα σπουδών και τα διδακτικά βιβλία.

1. Yλικοτεχνική υποδομή: Mε τον δείκτη αυτό δεν μετρώνται μόνο οι ελλείψεις

κάθε σχολικής μονάδας, αλλά καταγράφονται και οι δυνατότητες παρέμβασης.

Zητούμενη είναι η ανάλυση των διαθέσιμων ποσοτικών και ποιοτικών

στοιχείων και η καλύτερη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, σε περίπτωση

συστέγασης σχολείων, όταν «περισσεύουν» αίθουσες, εξετάζεται η δυνατότητα

επέκτασης του σχολικού προγράμματος του ενός σχολείου κατά το χρόνο

χρησιμοποίησης του κτιρίου από το άλλο σχολείο. Σε περίπτωση αποκλειστικής

χρήσης κτιρίου από ένα σχολείο εξετάζονται οι δυνατότητες αξιοποίησης των

διαθέσιμων χώρων για δραστηριότητες. Πόσο συχνά, όμως, χρησιμοποιούνται

οι διαθέσιμοι χώροι; Eίναι ασφαλείς οι κτιριακές εγκαταστάσεις; Σε ποια

κατάσταση βρίσκονται τα όργανα και ο λοιπός εξοπλισμός; Yπάρχουν γραφεία

για τον διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς (κάτι που ενισχύει το αίσθημα της

επαγγελματικής τους παρουσίας στο σχολικό χώρο); Eνας άλλος στόχος του

δείκτη είναι ο προσδιορισμός και η αξιοποίηση των «οικονομικών πόρων» που

στο ελληνικό σχολείο δεν είναι αξιόλογοι. Aπό αυτή την άποψη ζητούμενη είναι

η αποτίμηση των ετήσιων λειτουργικών και εκπαιδευτικών αναγκών του

σχολείου, αλλά και η αναζήτηση πηγών πρόσθετων εσόδων.

2. Aνθρώπινο δυναμικό: O δείκτης αυτός θέλει να ανιχνεύσει όχι μόνο αν

φτάνουν ποσοτικά οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί, αλλά αν είναι και ποιοτικά

επαρκείς, όπως και αν αξιοποιούνται κατάλληλα. H ποιοτική επάρκεια κρίνεται

από τις σπουδές, την εκπαιδευτική εμπειρία και την υπηρεσιακή κατάσταση. Ως

μέτρο επαγγελματικής εμπειρίας χρησιμοποιούται συνήθως τα χρόνια

υπηρεσίας στη μάχιμη εκπαίδευση. Eμπειρία, το εύρος της οποίας κρίνεται από



τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, κοινωνικά ή πολιτισμικά χαρακτηριστικά των

μονάδων στις οποίες έχει αποκτηθεί.

Ένα σοβαρό πρόβλημα στην καταμέτρηση αυτού του δείκτη είναι ο μεγάλος

αριθμός αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ενώ δεν

απολαμβάνουν το αίσθημα της σιγουριάς μιας σταθερής απασχόλησης, φέρουν εις

πέρας διδακτικά καθήκοντα με απαιτήσεις – συχνά ανεπιθύμητες στους μονίμους

συναδέλφους τους. Προτεινόμενος τρόπος για την αποτίμηση του δείκτη είναι η

καταγραφή –από τον διευθυντή και τους παλαιότερους καθηγητές– των αλλαγών που

έχουν γίνει τα τελευταία τρία χρόνια στο εκπαιδευτικό προσωπικό, των αιτιών τους και

των προβλημάτων που έχουν δημιουργήσει οι όποιες μετακινήσεις.

3. Oργάνωση της σχολικής ζωής: Στο ελληνικό –συγκεντρωτικό– σύστημα

διοίκησης το οργανωτικό πλαίσιο προσδιορίζεται με βάση διατάγματα και

εγκυκλίους. Tι προτίθεται να ανιχνεύσει ο δείκτης; Tο σύστημα λήψης

αποφάσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας, τον σχεδιασμό του εκπαιδευτικού

έργου με βάση την αυτοαξιολόγηση, τη διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου και

τις οργανωτικές δυνατότητες.

Δηλαδή, με ποια κριτήρια ο εκπαιδευτικός αποφασίζει σε ποιες ενότητες της

διδακτέας ύλης θα δώσει έμφαση ή ποια διδακτική προσέγγιση ακολουθεί. Πώς

αποφασίζεται ποιος εκπαιδευτικός θα πάρει ποια τάξη ή ποια μαθήματα θα διδάξει. Eάν

σε ένα σχολείο με πολλούς ξένους μαθητές εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής

διδασκαλίας της γλώσσας, πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικές προσεγγίσεις όταν

δημιουργούνται προβλήματα (μειωμένο ενδιαφέρον μαθητών κ.λπ.). Πάντως, όπως

αναφέρεται στον οδηγό, «ο υπερσυγκεντρωτισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού

συστήματος, οι περιορισμένες αρμοδιότητες της σχολικής μονάδας, αλλά και η

μονομερής έμφαση των βασικών σπουδών των εκπαιδευτικών σε γνωστικά και

παιδαγωγικά κυρίως θέματα... έχουν δημιουργήσει μια οργανωσιακή κουλτούρα που

αντιμετωπίζει με καχυποψία και διστακτικότητα προτάσεις με αναθεωρητικό

χαρακτήρα».

4. Mέσα διδασκαλίας: O δείκτης αφορά τους τρόπους συγκρότησης των σχολικών

προγραμμάτων, η φυσιογνωμία των οποίων καθορίζεται από τις αξίες που η

συγκεκριμένη κοινωνία θεωρεί σημαντικές σε μια δεδομένη εποχή (π.χ.

κυριαρχία των φιλολογικών και φυσικομαθηματικών σε βάρος των τεχνικών και



επαγγελματικών μαθημάτων) και υποστηρίζεται από το διδακτικό υλικό. Tο

υλικό αυτό βρίσκεται συχνά υπό την άμεση εποπτεία των συντακτών του

σχολικού προγράμματος. Tο αποτέλεσμα είναι, όπως αναφέρεται στον οδηγό, το

σχολικό εγχειρίδιο να ταυτίζεται από πολλούς εκπαιδευτικούς με το σχολικό

πρόγραμμα και οι συγγραφικές αδυναμίες να παραμορφώνουν τα

χαρακτηριστικά του σχολικού προγράμματος. O δείκτης έρχεται να διερευνήσει

πτυχές, όπως η διασφάλιση της συνοχής διδασκαλίας–μάθησης κατά γνωστικό

αντικείμενο, η συνάφεια μεταξύ γνωστικών αντικειμένων, η εξισορρόπηση του

βάθους και της έκτασης της διδακτέας ύλης, ο βαθμός ανταπόκρισης του

προγράμματος σπουδών στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε ένα

σχολείο.

2.1.2. Σχέσεις – κλίμα

Oι δείκτες σε αυτή τη θεματική ενότητα εξετάζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται

μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και μεταξύ αυτών και του θεσμικού

περιβάλλοντος του σχολείου (από τις Διευθύνσεις και τα γραφεία εκπαίδευσης ή τους

σχολικούς συμβούλους ως τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και τα

επιστημονικά ιδρύματα και φορείς).

5. Φυσιογνωμία σχολικής μονάδας: Οι βασικοί εκπαιδευτικοί σκοποί ενός

σχολείου (π.χ. αν θα ρίξει το βάρος στην καλλιέργεια της προσωπικότητας του

παιδιού, στην πνευματική του καλλιέργεια ή στις δυνατότητες επαγγελματικής

αποκατάστασης, στην τήρηση κανόνων πειθαρχίας, στις μαθητικές επιδόσεις

κ.λπ.), οι κανόνες δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία του και η παράδοση

του σχολείου (τα χαρακτηριστικά για τα οποία είναι γνωστό) απαρτίζουν τον

συγκεκριμένο δείκτη. Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά διότι όταν είναι

γνωστοί οι βασικοί, εκπαιδευτικοί στόχοι μπορούν να αποφευχθούν οι

αντιφατικότητες, διαφορετικά η έλλειψη προτεραιοτήτων οδηγεί σε σύγχυση

και αντιδράσεις. Συνειδητοποιούνται οι κανόνες που διέπουν το εκπαιδευτικό

έργο κι έτσι είναι δυνατή η ενίσχυση όσων θεωρούνται λειτουργικοί και η

επανεξέταση όσων θεωρούνται επιβλαβείς. Οταν είναι γνωστά τα



χαρακτηριστικά τα οποία αποδίδονται στο σχολείο από την τοπική κοινωνία,

είναι δυνατόν από τη μια πλευρά να γίνουν προσπάθειες για τη βελτίωση της

εικόνας του σχολείου σε συγκεκριμένα θέματα και από την άλλη πλευρά να

τονωθούν όσα επιδοκιμάζονται από όλους.

6. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών: Από το σύνολο των παραγόντων που

επηρεάζουν αυτόν το δείκτη, ως ιδιαίτερα σημαντικοί για την ελληνική

πραγματικότητα θεωρούνται η ηγεσία, οι δίαυλοι επικοινωνίας, οι κανόνες που

διέπουν τις σχέσεις. Η τυπική ή άτυπη ηγεσία ενός σχολείου είναι αυτή που θα

ενθαρρύνει ή θα αποθαρρύνει τη δημιουργία «αυλής», αντιμετώπιση

ενδοεκπαιδευτικών κρίσεων, επαγγελματική συνεργασία κ.λπ. Οι δίαυλοι

επικοινωνίας διακρίνονται σε «κατακόρυφους» και «οριζόντιους», τυπικούς και

άτυπους. Οι «κατακόρυφοι» (προερχόμενοι από τον διευθυντή με τη μορφή

οδηγιών, παρατηρήσεων κοκ.) κρίνονται ως αναποτελεσματικοί, διότι οι

αποδέκτες νιώθουν αποξενωμένοι και διότι τα μηνύματα που στέλνονται προς

τα κάτω αλλοιώνονται σημαντικά. Η «οριζόντια» επικοινωνία είναι προϋπόθεση

για τις καλές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Οι άτυποι δίαυλοι

επικοινωνίας λειτουργούν συμπληρωματικά στους τυπικούς και έχει αποδειχθεί

ότι συμβάλλουν στη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων.

7. Σχέσεις εκπαιδευτικών–μαθητών: Οι μαθητές αποτελούν τη δεύτερη –και πιο

σημαντική– ομάδα της σχολικής κοινότητας. O δείκτης προσμετρά την

αμοιβαιότητα των σχέσεων εκπαιδευτικών – μαθητών, αφού ο θετικός

χαρακτήρας τους αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία του διδακτικού–

μαθησιακού έργου. Οι σχέσεις αυτές αναπτύσσονται σε προσωπικό επίπεδο –η

ανθρώπινη σχέση μεταξύ του μαθητή, της ομάδας ή της τάξης με τον

εκπαιδευτικό– και περιγράφονται συνήθως ως «κλίμα» στο σχολείο, και σε

θεσμικό επίπεδο – υπαγορεύονται από όργανα όπως ο διευθυντής (ο οποίος

ενθαρρύνει ένα πατερναλιστικό ή φιλελεύθερο πνεύμα), ο σύλλογος και η

μαθητική κοινότητα.

8. Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους: Η ηλικιακή και γνωστική ανομοιογένεια των

μαθητών, η διαφορετική κοινωνική και πολιτισμική προέλευση, η ετήσια εισροή

νέων μελών και η εκροή παλαιοτέρων, συνθέτουν τις ιδιαιτερότητες της

σχολικής μονάδας. Οπως έχει αποδειχθεί, η ομάδα αποτελεί το σημαντικότερο

σημείο αναφοράς και τον βασικότερο παράγοντα επηρεασμού της νεανικής

συμπεριφοράς. Η κατανόηση, λοιπόν, της δυναμικής της αποτελεί σημαντικό

στοιχείο για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Σημαντικές



πτυχές της –που αποτελούν και βασικά στοιχεία του δείκτη– είναι οι αξίες και οι

στόχοι της ομάδας, η κουλτούρα των μελών, η δομή και η ιεραρχική διάρθρωση

κ.λπ.

9. Σχέσεις σχολείου–γονέων: Σημείο αναφοράς στη σχέση γονέων – εκπαιδευτικών

είναι ο μαθητής και αιτούμενο η ομαλή γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική

του ανάπτυξη. Στόχος, λοιπόν, του δείκτη είναι να ανιχνεύσει τους διαύλους

επικοινωνίας μεταξύ των δυο πλευρών. Συνήθεις δίαυλοι επικοινωνίας είναι οι

συναντήσεις, θεσμοθετημένες ή άτυπες, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή

πληροφοριών μεταξύ των δυο πλευρών.

10. Σχέσεις σχολείου με το θεσμικό του περιβάλλον: Οι σχέσεις που διατηρεί το

σχολείο με την Tοπική Aυτοδιοίκηση, τις τοπικές Aρχές και ιδρύματα, τις

επαγγελματικές οργανώσεις και τους επιστημονικούς φορείς είναι ιδιαίτερα

σημαντικές, διότι αποτυπώνουν αναδιαρθρώσεις στο χώρο της κοινωνίας και της

παραγωγής, στις οποίες το σχολείο, λόγω του θεσμικού του πλαισίου, δεν μπορεί

εύκολα να ανταποκριθεί. Στην Ελλάδα, το σχολείο χαρακτηρίζεται από μια μακρά

παράδοση απομονωτισμού, τη στιγμή που η «κοινωνία της γνώσης» αμφισβητεί το

μονοπώλιο του σχολείου στο χώρο της μάθησης και οι παραδοσιακές αντιλήψεις

περί ναού της γνώσης αμφισβητούνται. Στην προκειμένη περίπτωση, βασικά στόχοι

του δείκτη είναι ο προσδιορισμός της επικοινωνιακής βούλησης και κουλτούρας

του σχολείου, οι δίαυλοι επικοινωνίας με τους εξωτερικούς παράγοντες και οι

ακολουθούμενες στρατηγικές.

2.1.3. Εκπαιδευτικές διαδικασίες

Η θεματική αυτή ενότητα αποτυπώνει την «καρδιά» της εκπαιδευτικής

λειτουργίας. Εξετάζει την ποιότητα της διδασκαλίας, τον βαθμό και το εύρος μάθησης,

την αξιολόγησή τους (η καλή διδασκαλία κρίνεται από τα μαθησιακά της

αποτελέσματα, τα οποία διαπιστώνονται και βελτιώνονται μέσω της αξιολόγησης).

11. Διδασκαλία: Σκοπός της είναι η ανάπτυξη των μαθητών και η ενεργή συμμετοχή

τους στη διδακτική πράξη. Οι κατάλληλοι μέθοδοι διδασκαλίας ενισχύουν τα

αποτελέσματα της μάθησης. Η σύνδεση της διδασκαλίας με την καθημερινή ζωή

συμβάλλει στην ενεργοποίηση του μαθητή. Η διδασκαλία είναι αποτελεσματική όταν



επικεντρώνεται σε βασικές έννοιες και αντιλήψεις και όχι στην απλή μεταβίβαση

πληροφοριών. Ο δείκτης, λοιπόν, έρχεται να διερευνήσει εάν η διδασκαλία σχεδιάζεται

και εφαρμόζεται έτσι ώστε να έχει σαφήνεια στόχων και καλή αξιοποίηση του χρόνου

διδασκαλίας, εάν χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων, εάν ενθαρρύνεται η

ενεργή συμμετοχή των μαθητών στην τάξη, εάν λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές

δυσκολίες, εάν τα διδακτικά αντικείμενα παρουσιάζονται με επιστημονική ακρίβεια και

σαφήνεια κ.λπ. Ένας προτεινόμενος τρόπος μέτρησης είναι ο εκπαιδευτικός να ζητήσει

από συναδέλφους του ή άτομα εκτός σχολείου να επισκεφθούν την τάξη του και να

κάνουν παρατηρήσεις πάνω σε 10 σημεία που ο ίδιος έχει επιλέξει και αφορούν τη

διδασκαλία του. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν τη γνώμη

τους για ορισμένες πτυχές της διδασκαλίας του σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο.

12. Mάθηση: H απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων ή όχι κρίνεται από τον βαθμό

συμμετοχής των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, από την αξιοποίηση της

φυσικής περιέργειας και δημιουργικότητάς τους, από την ενθάρρυνση ανάληψης

πρωτοβουλιών αυτόνομης μάθησης κ.λπ. Για να υπάρξει πρόοδος στη μάθηση, πρέπει

το περιεχόμενο της διδασκαλίας να αφομοιωθεί, να αποκτηθούν δεξιότητες. O δείκτης

διερευνά αν οι μαθητές αναλαμβάνουν ατομικές ή συλλογικές εργασίες και αν τις

ολοκληρώνουν. Αν συμμετέχουν με δική τους πρωτοβουλία σε μορφωτικές

δραστηριότητες; Αν αξιοποιούν πληροφοριακές πηγές πέραν των σχολικών.

Ο δείκτης διερευνά προς δύο κατευθύνσεις: αν ευεργετούνται οι μαθητές από το

«αγαθό» της μάθησης και εάν δίνονται κίνητρα για τη μεγαλύτερη ενεργοποίησή τους.

Προκειμένου να καθοριστεί ο δείκτης προτείνεται να δίνεται τους μαθητές ένα έντυπο

με δυο στήλες, στο οποίο θα καταγράφουν τα σημεία που καθιστούν ή δεν καθιστούν το

σχολείο χώρο μάθησης κατά τη γνώμη τους. Ο εκπαιδευτικός θα εξετάζει τακτικά το

Ημερολόγιο Σπιτιού και Σχολείου του κάθε μαθητή, στο οποίο ο τελευταίος θα

καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στο μάθημα. Με την τεχνική της

συνέντευξης ή του ερωτηματολογίου για τους γονείς θα ολοκληρώνεται η προσπάθεια

εντοπισμού των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές.

13. Αξιολόγηση: Αποτελεί ένα αναγκαίο μέσο ώστε να διαπιστώνεται τι και πώς

μαθαίνουν οι μαθητές, ποιες είναι οι προσφορότερες μέθοδοι διδασκαλίας, με ποιον

τρόπο διαπιστώνεται η πρόοδος των μαθητών. Κάποια στοιχεία που διερευνώνται για

την αποτίμηση του δείκτη είναι: εάν οι μέθοδοι αξιολόγησης που έχουν επιλεχθεί

ανταποκρίνονται στους μαθησιακούς στόχους. Εάν τα αποτελέσματά της



χαρακτηρίζονται από εγκυρότητα (δηλ. εάν αξιολογείται με ακρίβεια ο επιδιωκόμενος

στόχος) και από αξιοπιστία (εάν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα και συνέπεια).

Επίσης, πρέπει να διερευνάται εάν η διδασκαλία ανατροφοδοτείται από τα πορίσματα

της αξιολόγησης. Το υλικό της αξιολόγησης θα πρέπει να συγκεντρώνεται, να

ταξινομείται και να τίθεται στη διάθεση τόσο των μαθητών όσο και των γονέων. Η

ενημέρωση των γονέων για την εικόνα του μαθητή θα πρέπει να είναι συστηματική.

Παράδειγμα αξιολόγησης: Για να αξιολογηθούν οι μαθητές σε κάποια

μαθήματα θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε ένα φάκελο τις εργασίες και τα τεστ που

έχουν κάνει στη διάρκεια ενός διμήνου. Ο φάκελος θα συζητείται με τους αντίστοιχους

καθηγητές. Οι καθηγητές για να αυτοαξιολογηθούν θα αξιοποιούν την ανάλυση

αποτελεσμάτων των Ημερολογίων Σχολείου–Σπιτιού. Μια μικτή ομάδα παρατηρητών

(γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί άλλων σχολείων) θα επισκέπτονται την τάξη του

εκπαιδευτικού έπειτα από πρόσκληση και θα συμπληρώνουν Φύλλο Γνώμης για το

κατά πόσο ο εκπαιδευτικός ακολουθεί κατάλληλες και ποικίλες μεθόδους αξιολόγησης,

εάν αξιολογεί με ακρίβεια το στόχο που επιδιώκει, με ποια συχνότητα κ.λπ. Στη

συνέχεια θα γίνεται συζήτηση και ο εκπαιδευτικός θα προχωρεί στις αναγκαίες

αναπροσαρμογές. Από τους Φακέλους Αναγκών των Μαθητών θα αποδελτιώνονται τα

προβλήματα που αντιμετωπίζει ο καθένας και η προσοχή θα εστιάζεται σε αυτά που

συνιστούν άμεση προτεραιότητα, καθώς η τυχόν καθυστέρηση αντιμετώπισής τους

μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στον μαθητή και την τάξη.

2.1.4. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα

Αυτό το θεματικό πεδίο αφορά τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου,

όπως αυτά προσδιορίζονται από τη φοίτηση, τις επιδόσεις και την πρόοδο των

μαθητών, την κοινωνική και ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, καθώς και την

επαγγελματική τους προοπτική.

14. Φοίτηση: «Οι περιπτώσεις πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου ή ελλιπούς

φοίτησης κάθε άλλο παρά σπάνιες είναι», αναφέρεται στον οδηγό. O δείκτης αφορά τη

διερεύνηση του βαθμού στον οποίον παρουσιάζεται το πρόβλημα της πρόωρης

εγκατάλειψης του σχολείου ή της συστηματικής απουσίας, τα βασικά χαρακτηριστικά

του φαινομένου, τις πληθυσμιακές μονάδες στις οποίες απαντάται συνήθως. Ο δείκτης



προϋποθέτει την καταγραφή, από τη σχολική κοινότητα, των βασικών παραγόντων που

επηρεάζουν τη σχολική φοίτηση. Η φοίτηση διερευνάται προς δύο κατευθύνσεις: αυτή

του πραγματικού χρόνου φοίτησης, με την έννοια της φυσικής παρουσίας, και αυτή της

ουσιαστικής χρησιμοποίησης του χρόνου φοίτησης, με την έννοια του βαθμού

ανταπόκρισης του μαθητή που είναι «φυσικά παρών» στις απαιτήσεις της μαθησιακής

διαδικασίας.

15. Επιδόσεις και πρόοδος: Όλη η εκπαιδευτική προσπάθεια αποβλέπει στην

κατάκτηση από τον μαθητή ορισμένων γνωστικών στόχων. Oι επιδόσεις αποτυπώνουν

την απόσταση που χωρίζει μια συγκεκριμένη στιγμή τον μαθητή από τον στόχο του. H

πρόοδος αποτυπώνει τη διαφορά στη διαδρομή που έχει διανύσει ο μαθητής προς την

κατάκτηση του στόχου σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν. «H επίδοση θεωρείται

λιγότερο αξιόπιστος δείκτης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος από την πρόοδο»,

σύμφωνα με τον οδηγό. Η επίδοση και η πρόοδος επηρεάζονται από το οικογενειακό

περιβάλλον, την κοινωνική προέλευση, την ποιότητα της διδασκαλίας, τις απαιτήσεις

του εκπαιδευτικού συστήματος και τις δυνατότητες που προσφέρει.

16. Συναισθηματική ανάπτυξη: Αν και σημειώνεται ως στόχος της εκπαιδευτικής

διαδικασίας στη σχετική βιβλιογραφία, παραμένει σε μεγάλο βαθμό ζητούμενο. Mέτρο

της σημασίας που αποδίδεται από ένα συγκεκριμένο σχολείο στη συναισθηματική

ανάπτυξη αποτελούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες, τα

παιχνίδια, η άθληση, η εκδρομές και οι οργανωμένες συναναστροφές...

O δείκτης διερευνά τα αίτια που προκαλούν τις συναισθηματικές εκρήξεις και

τις «προβληματικές» ή παραβατικές συμπεριφορές – ιδιαίτερα όταν αυτές αποτελούν

γενικευμένες εκδηλώσεις. Κι ακόμη ζητάει να αναζητηθούν ευκαιρίες συναισθηματικής

ανάπτυξης. Υπάρχει ηθικό μήνυμα στην αρχαία τραγωδία, συγκίνηση με τα πάθη του

ήρωα στο παραμύθι, αισθητική απόλαυση στον πίνακα ζωγραφικής, εκτόνωση στο

τραγούδι, ταύτιση με τα πρόσωπα του θεατρικού έργου...

17. Επαγγελματική–ακαδημαϊκή εξέλιξη: Στους σκοπούς της εκπαιδευτικής

διαδικασίας περιλαμβάνονται ακόμη η ανάδειξη και καλλιέργεια των έμφυτων κλίσεων

των μαθητών, η ενημέρωση για επαγγελματικές συνθήκες και προοπτικές. Βέβαια, το

σχολείο παρεμβαίνει ασυνείδητα στις επαγγελματικές επιλογές των μαθητών. Π.χ.,

μέσα από κείμενα ή συζητήσεις στο σχολείο μπορεί να αναδύεται το πρότυπο του

επιτυχημένου επαγγελματία. Ο έπαινος ή ο ψόγος για τις ικανότητες ενός μαθητή σε



κάποιο γνωστικό αντικείμενο μπορεί να προδιαγράψει σε σημαντικό βαθμό τη

μελλοντική ακαδημαϊκή του πορεία. Ομως, πλέον το σχολείο θα πρέπει να παρεμβαίνει

συνειδητά και με συγκροτημένη πληροφόρηση σχετικά με επαγγέλματα ή προγράμματα

σπουδών στη μεταλυκειακή εκπαίδευση. Η πληροφόρηση αυτή θα πρέπει να είναι

ισόρροπη, χωρίς να υπερτονίζονται κάποια επαγγέλματα εις βάρος άλλων.

2.2. Ισχύς και εκτιμήσεις στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των δασκάλων.

Ο καθορισμός του ποιος τύπος μεθόδου αξιολόγησης δασκάλων είναι

καλύτερος για έναν δεδομένο σκοπό περιλαμβάνει  να ληφθεί υπόψη η ισχύς και η

αξιοπιστία του οργάνου ή της διαδικασίας που χρησιμοποιείται. Η ισχύς είναι "πιο

θεμελιώδης εκτίμηση στη βεβαίωση της ποιότητας οποιασδήποτε αξιολόγησης"

(Millett, Payne, & Dwyer, 2007, p. 4). Η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό στον

οποίο μια ερμηνεία μιας δοκιμής. Το αποτέλεσμα ή ένα αποτέλεσμα από ένα μέτρο της

αποτελεσματικότητας δασκάλων, υποστηρίζεται από τα στοιχεία. Προκειμένου ένα

μέτρο της αποτελεσματικότητας δασκάλων να ισχύσει, τα στοιχεία πρέπει να

υποστηρίξουν το επιχείρημα ότι το μέτρο αξιολογεί πραγματικά τη διάσταση της

αποτελεσματικότητας δασκάλων που υποστηρίζει ότι μετρά και όχι κάτι άλλο. Κάθε

όργανο μέτρησης πρέπει να χρησιμοποιείται για συγκεκριμένους σκοπούς.(Kane, 2006

Messick, 1989). Παραδείγματος χάριν, μία μέτρηση βασισμένη στην παρατήρηση

μπορεί να επικυρωθεί για λόγους επαγγελματικής ανάπτυξης αλλά να μην επικυρωθεί

για λόγους αποζημιώσεων. Ο καθορισμός της ισχύος ενός οργάνου απαιτεί να ληφθούν

υπόψη τα στοιχεία σχετικά με το τι μετράνε τα όργανα τι όχι και πώς χρησιμοποιούνται

τα αποτελέσματα. Αυτό απαιτεί από το χρήστη του οργάνου να είναι καλά

πληροφορημένος για αυτά τα ζητήματα και πρόθυμος να κρίνει στο βαθμό στον οποίο

υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να χρησιμοποιηθεί ένα ιδιαίτερο όργανο για το σκοπό

υπό εξέταση.

Εκτός από τις ανησυχίες για την ισχύ, υπάρχουν άλλες ανησυχίες μέτρησης.

(Blanton et Al, 2003). Έχουν προσδιοριστεί έξι κριτήρια που είναι ιδιαίτερα χρήσιμα

στην πληροφόρηση αυτής της συνομιλίας που είναι διαμορφούμενη (Coggshall, 2007).

Η περιεκτικότητα αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένα μέτρο συλλαμβάνει όλες τις

διάφορες πτυχές αποτελεσματικότητας δασκάλων. Παραδείγματος χάριν, τα λιγότερο

περιεκτικά μέτρα μπορεί μόνο να συλλάβουν το πόσο καλά ο δάσκαλος είναι σε θέση

να αντιπροσωπεύσει τα μαθηματικά στην τάξη. Τα περιεκτικότερα μέτρα μπορούν να



συλλάβουν το πώς οι δάσκαλοι αντιπροσωπεύουν τα μαθηματικά, πώς αυτοί κρίνουν

τους μαθητές που μαθαίνουν και πόσο καλά λειτουργούν με τους συναδέλφους.

Η γενικότητα αναφέρεται στο πόσο καλά ένα όργανο συλλαμβάνει την πλήρη σειρά των

πλαισίων στην οποία οι δάσκαλοι εργάζονται. Εάν ένα όργανο μπορεί να

χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει τη στοιχειώδη και δευτεροβάθμια

αποτελεσματικότητα δασκάλων στη μουσική και την ειδική εκπαίδευση, μπορεί να

ειπωθεί πως το όργανο μέτρησης έχει ένα υψηλό επίπεδο γενικότητας.

Η γενικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική εάν κάποιος σκοπεύει να συγκρίνει τους

δασκάλους εντός πλαισίων.

Η χρησιμότητα αναφέρεται στο πώς τα χρήσιμα αποτελέσματα από ένα όργανο είναι για

έναν συγκεκριμένο σκοπό. Παραδείγματος χάριν, τα αποτελέσματα από ένα όργανο

που αγνοεί το πλαίσιο διδασκαλίας μπορεί να μην είναι χρήσιμα στον προσδιορισμό

των πλαισίων που εμφανίζεται να υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη διδασκαλία. Η

εμπειρία άλλων ερευνητών ή οι επαγγελματίες με ένα όργανο το καθιστούν πιθανό να

προσδοκήσουν καλύτερα τις πιθανές χρήσεις και τους περιορισμούς του.

Η πρακτικότητα αναφέρεται στα λογιστικά ζητήματα που συνδέονται με ένα μέτρο.

Αυτά περιλαμβάνουν τις "δαπάνες, ανάγκες κατάρτισης, και την αναπτυξιακή εργασία

που απαιτείται για να προσαρμοστεί ένα υπάρχον πρότυπο ή μέτρο "για το σκοπό

κάποιου (Blanton et Al, 2003, p. 14). Παραδείγματος χάριν, η δημιουργία έγκυρων και

αξιόπιστων οργάνων και διαδικασιών για τη μέτρηση της  αποτελεσματικότητας των

δασκάλων είναι δαπανηρή και χρονοβόρα. Είναι προτιμότερη η προσαρμογή ενός

υπάρχοντος οργάνου και μιας διαδικασίας.

Η αξιοπιστία αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο ένα όργανο μετρά κάτι με συνέπεια.

Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να ξέρουμε εάν τα αποτελέσματα ενός οργάνου που

μετρά την αποτελεσματικότητα του δασκάλου ποικίλλουν ανάλογα με τη χρονική

στιγμή του έτους, της ημέρας, το επίπεδο βαθμού, ή το περιεχόμενο. Είναι επίσης

σημαντικό να σημειωθεί ότι  τα όργανα μπορούν να είναι αξιόπιστα χωρίς πραγματικά

να μετρήσουν αυτό για το οποίο  προορίστηκαν να μετρήσουν.

Η αξιοπιστία είναι ένας συγκεκριμένος τύπος ισχύς-προσώπου ισχύς-που είναι ιδιαίτερα

σημαντικός στα μέτρα της αποτελεσματικότητας δασκάλων. Εάν ένα όργανο έχει την

ισχυρή αξιοπιστία, πολλοί συμμέτοχοι από διαφορετικές ομάδες (π.χ., γονείς, δάσκαλοι,

διοικητικοί παράγοντες) θεωρούν το μέτρο λογικό και κατάλληλο.



2.3 Ιδέες και εργαλεία αξιολόγησης (Oxford Learning Institute

http://www.learning.ox.ac.uk/support/teaching/resources/evaluate/).

Οι καλοί δάσκαλοι είναι αυτοί οι οποίοι πειραματίζονται. Δοκιμάζουν

διαφορετικές μεθοδολογίες και αυτοαξιολογούνται προσεκτικά. Παρακάτω

παρατίθενται μερικές πηγές πληροφόρησης –μαθητές, συνάδελφοι- για να μπορέσει να

κάνει ένας δάσκαλος την αυτοαξιολόγησή του.

Α. Ανατροφοδότηση από τους μαθητές:

Κατά το σχεδιασμό ενός εργαλείου για την ανατροφοδότηση, να είστε σαφής

για αυτό που θέλετε να ξέρετε καθώς  και για  το σκοπό της αξιολόγησής σας. Πρέπει

να είστε σε θέση να ενεργήσετε στα συμπεράσματά σας. Είναι ορθή πρακτική να

καταστεί η εστίαση αξιολόγησης πολύ σαφής με την μη στοχοθέτηση σε πάρα πολλά

ζητήματα κάθε φορά για την αξιολόγηση και τη δράση

Είναι συμφέρον να συλλεχθεί η ανατροφοδότηση εν μέρει από τους μαθητές

επειδή επιτρέπει τις άμεσες ρυθμίσεις σε απάντηση στις δυσκολίες ή τις προτάσεις των

μαθητών και επιτρέπει στους μαθητές που έκαναν τις προτάσεις να ωφεληθούν από τις

ρυθμίσεις. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας σας μπορεί να θεωρηθεί ως διαδικασία

διπλής κατεύθυνσης. Θέτωντας ερωτήσεις για την εκμάθηση των μαθητών σας, θα

λάβετε τις πολύτιμες πληροφορίες για το πώς οι μαθητές καταλαβαίνουν τι διδάσκετε.

Τέτοιες πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να ρυθμίσετε τη διδασκαλία σας για

να εξασφαλίσετε ότι οι μαθητές μαθαίνουν αυτό που θέλετε. Η επερώτηση των

μαθητών για την εκμάθησή τους βοηθά επίσης τους μαθητές να αξιολογήσουν την

εκμάθησή τους. Αυτή η αυτοαξιολόγηση μαθητών είναι ένα σημαντικό μέρος της

διαδικασίας εκμάθησης - θέλουμε τους μαθητές να αυτορυθμίζουν την εκμάθησή τους.

Τα σύντομα ή μακροσκελή ερωτηματολόγια είναι οι ο συνηθέστερα χρησιμοποιημένες

μεθοδολογίες αξιολόγησης μαθητών, αλλά αξίζουν και οι εναλλακτικές λύσεις όπως οι

συνεντεύξεις ή η εστίαση  στις ομάδες. Η μεθοδολογία πρέπει να ταιριάζει κατάλληλα

με τον αποφασισμένο σκοπό σας και το πλαίσιο.



Παραδείγματος χάριν, μπορεί να θελήσετε να ξέρετε για:

o Τη σαφήνεια των δηλωμένων εκπαιδευτικών στόχων και των εκβάσεων

εκμάθησης.

o Το ρεαλισμό των δηλωμένων προϋποθέσεων/της προγενέστερης γνώσης

o Το πρόγραμμα σπουδών και περιεχόμενο - αντιλήψεις

σχετικότητας/χρησιμότητας

o Τον τρόπο στον οποίο το πρόγραμμα σπουδών παρουσιάστηκε ή

παραδόθηκε

o Την ανάπτυξη των υπαγόμενων-συγκεκριμένων δεξιοτήτων

o Την ανάπτυξη των συγκεκριμένων αντικειμενικών (προσωπικών ή/και

μεταβιβάσιμων) δεξιοτήτων

o Την καταλληλότητα των μεθόδων αξιολόγησης

o Την καταλληλότητα του ύφους της διδασκαλίας, και η απόδοση του

δασκάλου

o Την ποιότητα της ανατροφοδότησης στο σπουδαστή στην απόδοση του

σπουδαστή

o Το κίνητρο/τοποθετήσεις του σπουδαστή

o Την εκπαιδευτική πρόκληση που παρουσιάζεται στους σπουδαστές

o Το φόρτο εργασίας, πόσο λογικός, πόσο ρεαλιστικός

o Την υποστήριξη διαθέσιμη σε μαθητές για την ανεξάρτητη εκμάθηση

o Την προσπάθεια που καταβάλλεται από το σπουδαστή, και η λήψη της

υποστήριξης/της καθοδήγησης

o Τη γενική εμπειρία του σπουδαστή της διδασκαλίας και της υποστήριξης

εκμάθησης.

(Πηγή: πανεπιστήμιο του Exeter TQA)

2.4. Ζητήματα που πρέπει να  λαμβάνονται υπόψη

o Στα ερωτηματολόγια, εξασφαλίστε ότι χρησιμοποιείτε ένα λεξιλόγιο που

μοιράζεστε με τους σπουδαστές σας.

o Ρωτήστε τους σπουδαστές για τα στοιχεία που σημαίνουν κάτι σε

αυτούς, διαφορετικά μπορεί να είναι ανίκανοι να απαντήσουν.

Λειτουργώντας με βάση το δικό τους τρόπο σκέψης παρά το δικό σας

θα οδηγήσει στις πιο χρήσιμες ιδέες.



o Εξετάστε εάν η λεπτομερής ανατροφοδότηση απαιτείται ή εάν μια απλή

εκτίμηση θα αρκέσει.

o Εάν χρησιμοποιώντας τις κλίμακες εκτίμησης, δίνονται οι σαφείς

οδηγίες για αυτά που τα αποτελέσματα σημαίνουν. Είναι συχνά

προτιμητέο να ρωτηθούν πόσο συμφωνούν με μια δήλωση.

o Προσφέρετε μία μη εφαρμόσιμη επιλογή.

o Οι ερωτήσεις αποσπούν περισσότερες πληροφορίες εάν δεν μπορούν να

απαντηθούν με ναι ή όχι αλλά απαιτούν από τους σπουδαστές να

γράψουν μια απάντηση (π.χ. Τι έκανε ο δάσκαλος για να σας βοηθήσει να

μάθετε καλύτερα; ).

o Το σχήμα ενός ερωτηματολογίου είναι σημαντικό.

Ενδεχομένως να θελήσετε να αξιολογήσετε τη διδασκαλία σας για ποικίλους λόγους:

 για βελτίωση της διδασκαλία σας

 για προώθηση

 για ένα βραβείο διδασκαλίας

 για λόγους εξασφάλισης ποιότητας

 έρευνα και αξιολόγηση ως τμήμα της ορθής πρακτικής

2.5. Μέθοδοι και εργαλεία (από το πανεπιστήμιο Warwick “Learning and

DevelopmentCentre

http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/)

2.5.1.Ανατροφοδότηση σπουδαστών

http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/feedback

Κατά τη χρησιμοποίηση της ανατροφοδότησης σπουδαστών για την αξιολόγηση της

διδασκαλίας σας, είναι σημαντικό να είναι σαφές ποιο είδος πληροφοριών θέλετε και

επομένως πώς να το αποσπάσετε.



2.5.2.Έρευνα δράσης

http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/action

Το AR (έρευνα δράσης) είναι αυστηρή εκπαιδευτική ή κοινωνιολογική έρευνα.

Παράγει συνήθως πληροφορίες συγκεκριμένες για τα δεδομένα πλαίσια ή τους

ανθρώπους και είναι χρήσιμο για τη συνεχόμενη ανάπτυξη επαγγελματιών, διδασκαλίας

ή προγράμματος σπουδών. Μην προσκολλάτε ακριβώς στο πρότυπο. Κάθε βήμα μπορεί

να επαναληφθεί μερικές φορές προτού μεταβείτε στο επόμενο. Ολόκληρο το

ερευνητικό πρόγραμμα μπορεί να θεωρηθεί ως ένας τεράστιος ερευνητικός κύκλος

δράσης. Ουσιαστικά το AR είναι μια διαδικασία, ελέγχου, παρατήρησης, σκέψης και

αλλαγής και στην απλούστερη μορφή της μπορεί να εφαρμοστεί καθημερινά στο πώς

κάποιος διευθύνει οτιδήποτε.

Ο τρόπος με τον οποίο θα διευθύνετε αυτά τα χωριστά βήματα εξαρτάται από

εσάς. Άλλα μέρη αυτής της περιοχής εξετάζουν τις διαφορετικές μεθόδους.

Τα απαραίτητα στοιχεία αυτών των βημάτων είναι ότι είναι:

 μικρά - η ιδέα  ότι η έρευνα ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε συμπεράσματα

που μπορούν να εμφανιστούν, δηλ. δεν πραγματοποιεί μια δεύτερη κίνηση

προτού να έχοντας μια πιθανότητα να απεικονίσετε στην πρώτη σας.

 εφαρμόσιμα - ένα απίστευτο καινοτόμο σχέδιο δεν είναι κανένα αγαθό εκτός αν

μπορείτε να το εφαρμόσετε απλά και τα αποτελέσματά του είναι ανοικτά στην

παρατήρηση.

 συμπεριλαμβάνοντα - η έρευνα δράσης έχει συνήθως όχι μόνο την καταλυτική

ισχύ, αλλά είναι επίσης υπεύθυνη, στους συναδέλφους, και προ πάντων, κοινή

στους ανθρώπους που ενεργούν επάνω και παρατηρηθείσα (δηλ.  εξηγήστε

στους σπουδαστές σας τι κάνετε και γιατί).

 επαναλήψιμα - ο κύκλος μπορεί να επαναληφθεί τόσες φορές όσες  είναι

απαραίτητες.

2.5.3. Αυτοαξιολόγηση

http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/self

Ένας κατάλογος ζητημάτων για να προτρέψει την αντανάκλαση σε μια βάση

στοιχείων. Η αυτοαξιολόγηση είναι μια από τις αγνοημένες μορφές ρητής αξιολόγησης.

Ιδανικά και λογικά, αυτή πρέπει να προηγηθεί όλων των άλλων μορφών της

αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας διδασκαλίας.



Για τους επαγγελματίες εκπαιδευτικούς, ο στόχος είναι πάντα ο ίδιος: ελέγξτε

και ρυθμίστε την οδηγία για να αυξήσετε την εκμάθηση όλων των σπουδαστών. Τα

ευσυνείδητα μέλη υποβάλλουν τις στρατηγικές διδασκαλίας, τις τεχνικές εκπαίδευσης

και το ύφος τους στην κρίσιμη αξιολόγησή τους σε σχεδόν σταθερή βάση. Αυτή η

αξιολόγηση συχνά δεν έχει μια επίσημη δομή αλλά ακόμη και ένας απλός πίνακας

ελέγχου μπορεί να βοηθήσει να συγκεντρωθούν  ιδέες.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται  να κάνουν το καλύτερό τους είναι αυτοί

που τείνουν να αντιμετωπίσουν την αυτοαξιολόγηση σοβαρότερα και μπορούν να

μοιραστούν τις κριτικές τους και να επιδιώξουν τις συμβουλές από τους συναδέλφους

στο πώς να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας τους.

Η αυτοαξιολόγηση της διδασκαλίας μπορεί να κυμανθεί από την προσωπική

αντανάκλαση ως την επίσημη αξιολόγηση προοριζόμενη για την προαγωγή, τη διάρκεια

αξιώματος, ή τις επιτροπές μισθών.

Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να σας βοηθήσει να:

 βελτιώστε την εκπαιδευτική εμπειρία που επιτρέπετε τους σπουδαστές σας

 προσδιορίστε την επαγγελματική εκπαίδευση που πρέπει να αναπτύξετε

περαιτέρω την ικανότητά σας να διδάξετε καλά

 προετοιμαστείτε για την αναθεώρηση απόδοσής σας με τον επόπτη σας

 αξιολογήστε την ετοιμότητά σας να ισχύσετε για την προώθηση και τη

διάρκεια αξιώματος

Τα ακόλουθα εργαλεία μπορούν να σας βοηθήσουν να συλλέξετε τις σκέψεις

σας και να συνοψίσετε τις ιδέες σας για τη διδασκαλία. Μπορεί να είναι χρήσιμο στην

εξέταση της διδασκαλίας σας καθώς επίσης και της βοήθειας να διευκρινιστούν οι

απόψεις διδασκαλίας άλλων ανθρώπων:

o ερωτήσεις για να αναρωτηθείτε

o ενισχύοντας την αντανάκλαση των σχολίων

2.5.4. Ομάδες εστίασης

(http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/focus)

Μια από τις μεθόδους για την εκμαίευση  πληροφοριών για τη διδασκαλία σας,

ή για την εμπειρία εκπαίδευσης των σπουδαστών, είναι μέσω των ομάδων εστίασης. Οι

ομάδες εστίασης αναπτύχθηκαν αρχικά στο μάρκετινγκ για να συγκεντρώσουν τις



αντιπροσωπευτικές ομάδες διαφορετικών ανθρώπων των ομάδων-στόχων προκειμένου

να συλλεχθούν  απόψεις για ένα εμπορικό σήμα ή ένα προϊόν κ.λπ. Είναι ένας καλός

τρόπος απόκτησης σε βάθος ποιοτικών στοιχείων.

Στην εκπαίδευση, οι ομάδες εστίασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με

διάφορους τρόπους, παραδείγματος χάριν για να σας βοηθήσουν να ερευνήσετε και να

παραγάγετε τις λύσεις σε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα ή για να ερευνήσουν την εμπειρία

των σπουδαστών μιας ιδιαίτερης σειράς μαθημάτων ή μιας ενότητας. Μπορούν να

οδηγήσουν σε πολύ μεγαλύτερες ιδέες και πολύ πλουσιότερα στοιχεία από ότι

μεμονωμένες ή ομαδικές συνεντεύξεις  καθώς οι σπουδαστές πρέπει να έχουν την άδεια

για να αποκριθούν, να καθορίσουν και να αναπτύξουν ο ένας τις απόψεις του άλλου

μέσα στην ομάδα εστίασης.

Οι ομάδες εστίασης πρέπει να είναι διάρκειας ικανής  να αναπτυχθεί μια

συζήτηση, αλλά όχι τόσο μεγάλης διάρκειας ώστε οι συμμετέχοντες να χάνουν την

εστίαση. Στην εμπειρία μας, αυτό απαιτεί ένα απόλυτο ελάχιστο 20 λεπτών και,

ιδανικά, γύρω σε μια ώρα. Στη θεωρία, 6-12 συμμετέχοντες είναι βέλτιστοι, αν και

στην πράξη μπορεί να πρέπει να πάτε με αυτό που μπορείτε να πάρετε. Δεδομένου ότι

θα αξιολογείτε μια κατηγορία, ή μια ομάδα των σπουδαστών, και όλοι οι σπουδαστές

πρέπει να έχουν το ίσο δικαίωμα να συμμετέχουν εάν επιλέξουν, μπορεί να πρέπει να

θεωρήσετε περισσότερες από μια ομάδες εστίασης. Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι το

τρέξιμο περισσότερων από τρεις ομάδες εστίασης είναι απίθανο να βγάλει στην

επιφάνεια οποιεσδήποτε νέες ιδέες ή απόψεις. Εάν σκέφτεστε ότι οι ομάδες εστίασης

θα είναι δημοφιλείς θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να δώσετε σε όλους ίσες

ευκαιρίες συμμετοχής στη βάση του "first-come-first-served" .

Αν και οι ομάδες εστίασης θα βοηθήσουν να προσδιοριστούν τα νέα ζητήματα,

μπορούν μόνο να χρησιμοποιηθούν για καθοδήγηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις

ομάδες εστίασης είναι ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικές. Μέσα στην ομάδα, οι απόψεις

που εκφράζονται δεν θα είναι αντιπροσωπευτικές της ομάδας. Οι ομάδες εστίασης

ευνοούν εκείνους  που είναι πιο εξωστρεφείς και η πλήρης ποικιλομορφία των απόψεων

συχνά δεν εκφράζεται. Πρέπει επομένως να χρησιμοποιείται πάντα μόνο ως οδηγός

για τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται στις περαιτέρω μεθόδους αξιολόγησης, είτε για

να ενημερώσουν τις ερωτήσεις που υποβάλλουν στις ένα προς ένα συνεντεύξεις, είτε

παράλληλα με τις έρευνες είτε τα ερωτηματολόγια, όπου τα ζητήματα δεν μπορούν να

εξερευνηθούν σε ίδιο βάθος, αλλά όπου ένα ευρύτερο σύνολο απόψεων μπορεί να

επιλεχτεί.



2.5.5. Όμοια αναθεώρηση

(http://www2.warwick.ac.uk/services/ldc/resource/evaluation/tools/peer)

Η όμοια αναθεώρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει να

αξιολογήσετε τη διδασκαλία σας ή να παρέχει μια διορατικότητα στις δεξιότητές σας

ηγεσίας ή διαχείρισης. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για να αξιολογήσει τη

θεσμική πρακτική παραδείγματος χάριν σε σχέση με το θεσμικό λογιστικό έλεγχο.

Η όμοια αναθεώρηση είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για να

αναθεωρήσει και να αξιολογήσει τις ερευνητικές προτάσεις και τις συνεισφορές

περιοδικών/άρθρου. Δυστυχώς, η όμοια αναθεώρηση σε αυτό το πλαίσιο θεωρείται

σπάνια ως αναπτυξιακή. Η εστίαση είναι στην επιτυχία ή την αποτυχία παρά σε αυτό

που έμαθε κάποιος από τη διαδικασία.

Η όμοια αναθεώρηση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλα πλαίσια,

παραδείγματος χάριν για να συγκεντρώσει τα στοιχεία στην ποιότητα της εκμάθησης

και της διδασκαλίας ή για να αξιολογήσει την ηγεσία ή άλλες διοικητικές δεξιότητες.

Σε αυτά τα πλαίσια επίσης τα στοιχεία μπορούν να συγκεντρωθούν για να βοηθήσουν

ένα άτομο να αναπτύξει (σχέδιο προγράμματος σπουδών, που βελτιώνει την παράδοση,

την αξιολόγηση διδασκαλίας) και για να ενημερώσουν μια κρίση για την απόδοσή τους

(θεσμικός λογιστικός έλεγχος, προώθηση).

Η όμοια αναθεώρηση περιλαμβάνει έναν συνάδελφο που παρατηρεί μια

ιδιαίτερη πτυχή της εργασίας ή της απόδοσής σας με έναν δομημένο τρόπο, ίσως

χρησιμοποιώντας έναν πίνακα ελέγχου ή μια σειρά ανοιχτών ερωτήσεων όπως

υπαγορεύσεις. Εάν η όμοια αναθεώρηση αναλαμβάνεται για την προσωπική

ανάπτυξη έπειτα είναι πιθανό ότι θα σχεδιάσετε, θα συμβάλετε ή θα συμφωνήσετε

τουλάχιστον με το σύνολο πινάκων ελέγχου ή ερωτήσεων. Εάν η όμοια αναθεώρηση

αναλαμβάνεται για να ενημερώσει μια κρίση έπειτα είναι πιθανό ότι ένα τυποποιημένο

σχήμα θα παρασχεθεί για τη χρήση.



2.5.6. Διαχείριση Scorecard απόδοσης

(http://www.learningpt.org/ )

Ένα υψηλής ποιότητας, περιεκτικό σύστημα αξιολόγησης δασκάλων ασκεί

σημαντική επίδραση στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού στην περιοχή σας.

Το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος αξιολόγησης είναι να

προσδιοριστούν οι τρέχουσες δυνάμεις και οι περιοχές της περιοχής σας για την

αύξηση. Η διαχείριση Scorecard απόδοσης παρέχει μια αξιολόγηση των στιγμιοτύπων

του τρέχοντος συστήματος αξιολόγησης δασκάλων της περιοχής σας. Οι εννέα

ερωτήσεις στο scorecard προέρχονται από τη διαχείριση του ταλέντου εκπαιδευτικών:

Managing Educator Talent: A Research-Based Framework for District and State

Policymakers ή αλλιώς METworksSM Framework. Αυτό το πλαίσιο σχεδιάζεται για να

εξετάσει τα βασικά συστατικά της διαχείρισης εκπαιδευτικών και το παράδειγμα που

ακολουθεί προέρχεται από αυτό.

Παράδειγμα:

α.

Μόνο οι ικανοποιημένοι δάσκαλοι πυρήνων (μαθηματικά, τέχνες των

αγγλικών/γλώσσας, επιστήμη, και κοινωνικές μελέτες) αξιολογούνται στην περιοχή

μας.

β.

Μια σειρά των εκπαιδευτικών αξιολογείται, χρησιμοποιώντας τις ίδιες γενικές

μεθόδους αξιολόγησης με τους ικανοποιημένους δασκάλους πυρήνων,

συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων αρχαρίων αγγλικής γλώσσας (ELL), τους

δασκάλους ειδικής εκπαίδευσης, τους εκπαιδευτικούς προπονητές, τους συμβούλους

καθοδήγησης, το μη εκπαιδευτικό προσωπικό (διοικητικοί βοηθοί, επιστάτες), και τους

προισταμένους.

γ.

Οι αξιολογήσεις προσαρμόζονται στη συγκεκριμένη φύση της εργασίας των

διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων των ικανοποιημένων



δασκάλων πυρήνων, ELL των δασκάλων, των δασκάλων ειδικής εκπαίδευσης, των

εκπαιδευτικών προπονητών, των συμβούλων καθοδήγησης, του μη εκπαιδευτικού

προσωπικού (διοικητικοί βοηθοί, επιστάτες), και των προι4σταμένων.

Χρήση της αξιολόγησης

α.

Οι δάσκαλοι αξιολογούνται αλλά αυτές οι αξιολογήσεις δε συνδέονται με τις

ανταμοιβές για τους ιδιαίτερα αποτελεσματικούς δασκάλους, κυρώσεις για εκείνους

που βρίσκονται για να μην είναι πολύ αποτελεσματικές, ή σημαντικές ευκαιρίες για την

αύξηση και την επαγγελματική εξέλιξη.

β.

Οι αξιολογήσεις δασκάλων είναι λεπτομερείς αλλά μέχρι το σημείο να είναι δεμένες

στις ανταμοιβές, τις κυρώσεις, ή τη σημαντική επαγγελματική ανάπτυξη καθόλου,

αυτές δεν γίνονται τόσο ευρέως, συστηματικά.

γ.

Η λεπτομερής ανατροφοδότηση από το σύστημα αξιολόγησης δασκάλων μας

χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους για να λάβει τις σημαντικές αποφάσεις,

όπως η επαγγελματική ανάπτυξη, η διάρκεια αξιώματος, η προώθηση, η απόλυση και η

ανάθεση.

Η περιεκτικότητα του συστήματος αξιολόγησης.

α.

Η περιοχή μας στηρίζεται σε 1-2 των ανωτέρω μέτρων για να αξιολογηθεί η απόδοση

δασκάλων.

β.

Η περιοχή μας στηρίζεται σε 3-5 των ανωτέρω μέτρων για να αξιολογηθεί η απόδοση

δασκάλων.

γ.

Η περιοχή μας στηρίζεται σε 6 ή περισσότεροι των ανωτέρω μέτρων για να αξιολογηθεί

η απόδοση δασκάλων.



Αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης

α.

Οι εκτιμητές δεν λαμβάνουν την κατάρτιση. Πιθανώς δεν θα ήταν δίκαιο να ληφθούν

οποιεσδήποτε σημαντικές αποφάσεις (π.χ.,  ο μισθός του εκπαιδευτικού, η πρόοδος, η

απόλυση) με βάση τα αποτελέσματα αξιολόγησης, επειδή απεικονίζουν χαρακτηριστικά

μόνο μια παρατήρηση μια ημέρα και είναι αξιόπιστες μόνο ως ένα βαθμό.

β.

Οι εκτιμητές λαμβάνουν μερική εκπαίδευση αρχικά και οι αξιολογήσεις δασκάλων

είναι σχεδόν πάντα βασισμένες σε περισσότερες από μια παρατηρήσεις.

γ.

Οι νέοι εκτιμητές λαμβάνουν την τρέχουσα κατάρτιση να αξιολογήσουν αντικειμενικά.

Οι δάσκαλοι παρατηρούνται στις πολλαπλάσιες περιπτώσεις, από τους πολλαπλάσιους

παρατηρητές, και συμπεριλαμβανομένων των αναγγελθεισών και μη ανακοινωθεισών

επισκέψεων.

Επιλογή των εκτιμητών.

α.

Οι εκτιμητές τείνουν να είναι άνθρωποι με κάποια εξουσία στην περιοχή, αλλά δεν

έχουν απαραιτήτως την εμπειρία στη γνώση τάξεων ή περιεχομένου στην ίδια περιοχή

με τους δασκάλους που αξιολογούν.

β.

Οι εκτιμητές μπορούν να περιλάβουν ένα μίγμα των ατόμων από μέσα από ή έξω από

το σχολείο ή την περιοχή αν και έχουν την εμπειρία τάξεων και εκπαιδεύονται στην

πραγματοποίηση των αξιολογήσεων, μπορούν να μην έχουν τη σχετική ικανοποιημένη

γνώση ή την εμπειρία στο επίπεδο θεματικής περιοχής ή βαθμού που αξιολογείται.

γ.

Οι εκτιμητές έχουν τη σημαντική εμπειρία τάξεων, εκπαιδεύονται ιδιαίτερα ως

εκτιμητές, και επιλέγονται προσεκτικά για να εξασφαλίσουν ότι έχουν τη σχετική

ικανοποιημένη γνώση και δοκιμάζουν στο επίπεδο θεματικής περιοχής ή βαθμού που

αξιολογείται.



Συχνότητα των αξιολογήσεων.

α.

Οι αναπληρωτές δάσκαλοι αξιολογούνται περίπου μία φορά το χρόνο, αλλά οι μόνιμοι

δάσκαλοι δεν αξιολογούνται συνήθως. Γενικά υποτίθεται ότι οι μόνιμοι δάσκαλοι έχουν

κυριαρχήσει την πρακτική τους.

β.

Μόνιμος και αναπληρωτές  δάσκαλοι αξιολογούνται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

γ.

Από την πολιτική και στην πράξη, όλοι οι δάσκαλοι αξιολογούνται τυπικά τουλάχιστον

μία φορά το χρόνο, και οι άτυπες αξιολογήσεις πραγματοποιούνται συχνότερα έτσι

ώστε οι δάσκαλοι λαμβάνουν την κανονική ανατροφοδότηση στην πρακτική τους.



2.6 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (από

http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/guidelines#toprail)

2.6.1. Μερικές αρχές την αξιολόγηση

1. Πολλαπλέςμέθοδοι.

Η σημαντικότερη εκτίμηση στην αξιολόγηση διδασκαλίας, και για

λόγους βελτίωσης και για τις αποφάσεις προσωπικού, είναι η χρήση των

πολλαπλών μεθόδων και η αξιολόγηση που περιλαμβάνει τις πολλαπλές

πηγές στοιχείων.

2. Λειτουργικές, υπηρεσιακές και σχολικές ευθύνες.

Για να εξασφαλιστεί ότι το σύστημα αξιολόγησης που υιοθετείται είναι

αξιόπιστο και αποδεκτό, τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων πρέπει να

έχουν ισχυρή επιρροή στην ανάπτυξη της αξιολόγησης. Τα τμήματα και

τα σχολεία προτού να υιοθετήσουν τα συστήματα αξιολόγησης

διδασκαλίας, πρέπει να καθορίσουν τα κριτήριά τους για την

αποτελεσματική διδασκαλία. Τα τμήματα και τα σχολεία μπορούν έπειτα

να πάρουν την ευθύνη για τις μεθόδους αξιολόγησης και τα κριτήρια

αξιολόγησής τους. Δεδομένου ότι οι διαφορετικές πειθαρχίες απαιτούν

τις διαφορετικές μεθόδους και τις τοποθετήσεις για την οδηγία, απαιτούν

τις διαφορετικά μεθόδους και τα κριτήρια για την αξιολόγηση. Αυτό

ισχύει επίσης για τη διεπιστημονική οδηγία. Τα συστήματα αξιολόγησης

διδασκαλίας μπορούν να είναι εύκαμπτα για να προσαρμόσουν την

ποικιλομορφία στις εκπαιδευτικές μεθόδους (π.χ., διάλεξη, συζήτηση,

εργαστήριο, περιπτωσιολογική μελέτη, μικρή αλληλεπίδραση ομάδας,

στούντιο, επιτόπια έρευνα, κλινική εργασία, κ.λπ.).

3. Εξατομικεύοντας την αξιολόγηση διδασκαλίας.

Η αποτελεσματική αξιολόγηση διδασκαλίας πρέπει να εξατομικευθεί.

Ένα ομοιόμορφο σύστημα κάνει διακρίσεις εις βάρος μερικών ατόμων,

έτσι ένα σχέδιο ευαίσθητο στη μεμονωμένη παραλλαγή πρέπει να

αναπτυχθεί. Ένας εκπαιδευτικός πρέπει να παρέχει τις πληροφορίες για

τις συνεισφορές και τα επιτεύγματά του/της ως δάσκαλος σε

μακροχρόνια βάση πέρα από τη σταδιοδρομία διδασκαλίας του/της.



Προσοχή μπορεί έπειτα να δοθεί στις αλλαγές στην έμφαση και το

ενδιαφέρον που θα εμφανιστούν φυσικά σε μια ακαδημαϊκή

σταδιοδρομία.

Η αξιολόγηση διδασκαλίας έχει ως κεντρικό στοιχείο της την

αξιολόγηση της ποιότητας της οδηγίας τάξεων. Δεδομένου ότι η διδασκαλία

περιλαμβάνει δραστηριότητες ευρύτερες από την καθοδήγηση τάξεων, η

αξιολόγηση της διδασκαλίας πρέπει να αξιολογήσει περισσότερα από την

απόδοση τάξεων. Μπορεί να προσδιορίσει τα πρόσθετα στοιχεία, μεταξύ των

δραστηριοτήτων διδασκαλίας που είναι τα ακόλουθα:

1. Ποιότητα, ποσό, και επίπεδο καθοδήγησης τάξεων

(συμπεριλαμβανομένης της κοινής οδηγίας).

2. Ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, των νέων σειρών μαθημάτων

και των υλικών τάξεων.

3.Επίβλεψη και συμβουλευτική των διαβαθμισμένων σπουδαστών.

4.Υπηρεσία στις διαβαθμισμένες επιτροπές εξέτασης και διατριβών.

5. Ατομική συμβουλευτική στους μαθητές συμπεριλαμβανομένης της

επίβλεψης των ανεξάρτητων σειρών μαθημάτων μελέτης και

αναγνώσεων.

6.Επίβλεψη των βοηθών διδασκαλίας στις σειρές μαθημάτων.

7.Συμπεριφορά και επίβλεψη της εργαστηριακής οδηγίας.

2.6.2. Μερικές πηγές στοιχείων για την αξιολόγηση της διδασκαλίας: Μαθητές,

συνάδελφοι, και αυτοαξιολόγηση

Α. Μαθητές: Πολλαπλές μέθοδοι

1. Φόρμες εκτίμησης  μαθημάτων και γραπτά σχόλια. Γενικά, οι μαθητές

είναι σε θέση να υποβάλουν έκθεση σχετικά με το βαθμό στον οποίο

ένας δάσκαλος εμφανίζεται προετοιμασμένος για τα μαθήματα,

επικοινωνεί με σαφήνεια, υποκινεί το ενδιαφέρον και καταδεικνύει τον

ενθουσιασμό και το σεβασμό των μαθητών.

Κατά τη χρησιμοποίηση των εκτιμήσεων σπουδαστών για τις αποφάσεις

προσωπικού και διδασκαλία της βελτίωσης, τα ιδρύματα περιλαμβάνουν

συχνά μεταξύ των οδηγιών τους τα εξής:



α. Οι ερωτήσεις για τους εκπαιδευτικούς και τις σειρές μαθημάτων

πρέπει να είναι σχετικές. Πρέπει να ταιριάζουν στους

εκπαιδευτικούς και τις σειρές μαθημάτων που αξιολογούνται.

β. Τα πολυάριθμα σύνολα εκτιμήσεων των σειρών μαθημάτων

σχολής κατά τη διάρκεια του χρόνου πρέπει να εξεταστούν οι

αποφάσεις προσωπικού πρέπει να επηρεαστούν μόνο από τις

εκτιμήσεις από διάφορες σειρές μαθημάτων πέρα από διάφορους

όρους.

γ. Επειδή οι σφαιρικές εκτιμήσεις του δασκάλου ή της σειράς

μαθημάτων τείνουν να συσχετιστούν περισσότερο με την

εκμάθηση σπουδαστών από πιό συγκεκριμένα στοιχεία, οι

αποφάσεις προσωπικού πρέπει να στηριχθούν περισσότερο στα

σφαιρικά στοιχεία (π.χ., "συνολικά, αυτό είναι μια άριστη σειρά

μαθημάτων." "Συνολικά, ο εκπαιδευτικός είναι άριστος

δάσκαλος.").

Τα συγκριτικά στοιχεία (όπως υπηρεσιακός, το σχολείο, ή οι θεσμικοί κανόνες) πρέπει

να παρασχεθούν έτσι ώστε οι μεμονωμένες αξιολογήσεις μπορούν να ερμηνευθούν

μέσα σε ένα σημαντικό πλαίσιο. Παραδείγματος χάριν, πληροφορίες για τα

χαρακτηριστικά σειράς μαθημάτων (π.χ., πειθαρχικός τομέας,

α. Μέγεθος της τάξης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την

αναθεώρηση της αξιολόγησης.

β. Όταν τα αποτελέσματα από τις μορφές αξιολόγησης σπουδαστών

χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις προσωπικού, είναι ουσιαστικό

οι τυποποιημένες διαδικασίες για τις μορφές να ακολουθούνται.

Οι διαδικασίες πρέπει να προσδιορίσουν ποιος θα διανείμει, θα

συλλέξει και θα επιστρέψει τα ερωτηματολόγια όταν οι

αξιολογήσεις πρέπει να πραγματοποιηθούν και όταν τα

αποτελέσματα αξιολόγησης θα παρασχεθούν.

γ. Τα αποτελέσματα εκτίμησης σπουδαστών πρέπει να εξεταστούν

στις αποφάσεις προσωπικού μόνο όταν συμπληρώσουν οι

περισσότεροι από τους σπουδαστές σε μια κατηγορία τις έρευνες.



δ. Η χρήση των προαιρετικών στοιχείων που επιλέγονται από τον

εκπαιδευτικό προσαρμόζει και καθιστά τις μορφές πιο χρήσιμες

για λόγους βελτίωσης διδασκαλίας.

ε. Οι φόρμες εκτίμησης πρέπει να συμπεριλάβουν τις ανοιχτές

ερωτήσεις έτσι ώστε οι σπουδαστές μπορούν να γράψουν τα

σχόλιά τους. Τα γραπτά σχόλια είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη

βελτίωση της απόδοσης τάξεων.

στ. Ένας πεπειραμένος συνάδελφος ή ένας σύμβουλος βελτίωσης

διδασκαλίας πρέπει να είναι διαθέσιμος για να συζητήσει τα

αποτελέσματα αξιολόγησης με τα άτομα προκειμένου  αυτοί να

ενισχυθούν να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα, να παρέχουν την

ενθάρρυνση, και να προτείνουν τις στρατηγικές βελτίωσης.

2. Επιστολές και έρευνες αποφοίτων κολλεγίου. Πολλά ιδρύματα ζητούν

τις πληροφορίες από τους πρόσφατους αποφοίτους κολλεγίου (π.χ.,

εκείνοι που βαθμολόγησαν δύο έτη πριν ή/και πέντε έτη πριν). Οι

απόφοιτοι κολλεγίου έχουν μια προοπτική για την αξιολόγηση και των

μεμονωμένων μελών σχολής και του προγράμματος του τμήματος. Οι

απόφοιτοι κολλεγίου έχουν το πρόσθετο πλεονέκτημα να κρίνουν ότι η

σχετικότητα λειτουργεί φυσικά στην παρούσα κατάστασή τους. Πρέπει

να σημειωθεί ότι οι μελέτες έχουν βρεί ότι οι εκτιμήσεις αποφοίτων

κολλεγίου της σχολής συσχετίζονται ιδιαίτερα με εκείνεςς των

τρεχόντων σπουδαστών.

3. Συνεντεύξεις εστίαση-ομάδας και έρευνες μαθητών. Οι συνεντεύξεις

εστίαση-ομάδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παρέχουν τις

πληροφορίες για τα μέλη και τις σειρές μαθημάτων σχολείου για τις

αποφάσεις προσωπικού και για να ενισχύσουν το πρόγραμμα ενός

τμήματος. Οι συνεντεύξεις μπορούν να παρέχουν ένα βάθος και ένα

εύρος των πληροφοριών, να αποσπάσουν τις απρόβλεπτες απαντήσεις,

και να επιτρέψουν τη διευκρίνιση της ικανοποίησης και των ανησυχιών

των σπουδαστών. Οι συνεντεύξεις εστίασης-ομάδας,  και οι έρευνες για

τους σπουδαστές είναι ιδιαίτερα χρήσιμες στην ενίσχυση του

προγράμματος ενός τμήματος.

4. Περιοδική ανατροφοδότηση σπουδαστών. Η ανατροφοδότηση από

τους σπουδαστές είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για λόγους βελτίωσης



διδασκαλίας. Η σχολή μπορεί να ζητήσει από τους σπουδαστές για να

παρέχει τις άτυπες αξιολογήσεις της αποτελεσματικότητας διδασκαλίας

τους στα μέσα του εξαμήνου με τη βοήθεια των συνεντεύξεων εστίαση-

ομάδας τους συμβούλους διδασκαλίας ή μέσω της χρήσης των μορφών

εκτίμησης σπουδαστών, ειδικά αυτοί που περιλαμβάνουν τις ανοιχτές

ερωτήσεις. Καθ’ όλη τη σχολική χρονιά, η σχολή μπορεί επίσης να

προσκαλέσει τους σπουδαστές για να σχολιάσει ανεπίσημα -- ίσως με

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με το γράψιμο των σύντομων αξιολογήσεων

στο τέλος μιας περιόδου . Η περιοδική ανατροφοδότηση δεν πρέπει να

χρησιμοποιηθεί για αθροιστική αξιολόγηση εκτός αν ένας εκπαιδευτικός

επιλέγει να συμπεριλάβει την ανατροφοδότηση σε έναν φάκελο

διδασκαλίας.

5. Αξιολόγηση της εκμάθησης σπουδαστών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της

σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος δασκάλων μπορεί να ενεργήσει ως

"ερευνητής τάξεων," συλλέγοντας τα μέτρα της εκμάθησης σπουδαστών

προκειμένου να βελτιωθεί η διδασκαλία τους.

Α. Συνάδελφοι: Όμοια αναθεώρηση

Στα περισσότερα ιδρύματα, η σχολή και οι διοικητές έχουν στηριχθεί

στις εκτιμήσεις σπουδαστών της αποτελεσματικότητας διδασκαλίας για

λόγους βελτίωσης διδασκαλίας και για τις αποφάσεις προσωπικού. Η

αναθεώρηση συναδέλφων της διδασκαλίας μπορεί να διαδραματίσει

έναν τόσο σημαντικό ρόλο.

Συνάδελφοι που έχουν  πείρα στο αντικείμενο που διδάσκεται και

κατάρτιση σε αυτά που να παρατηρήσει μπορούν να παρέχουν τις

σημαντικές αξιολογικές πληροφορίες μέσω των υλικών επισκέψεων και

αναθεώρησης τάξεων φυσικά και των εκπαιδευτικών συνεισφορών.

1. Αξιολόγηση της διδασκαλίας τάξεων: οι συνάδελφοι μπορούν να

παρέχουν τις σημαντικές αξιολογικές πληροφορίες μέσω των

επισκέψεων τάξεων. Ειδικότερα, η παρατήρηση ενός συναδέλφου

τέτοιων πτυχών της διδασκαλίας όπως την καταλληλότητα των υλικών

και των μεθόδων, το εύρος και το βάθος του υλικού που καλύπτονται, τη

σχέση τέτοιου υλικού με τη διδακτέα ύλη και τους στόχους της σειράς

μαθημάτων, και την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξελίξεων στην

επιστήμη μπορεί να προσφέρει μια ενημερωμένη αξιολόγηση της



κυριότητας του περιεχομένου του εκπαιδευτικού  από ότι μπορούν οι

αντιλήψεις των σπουδαστών. Υπάρχει συναίνεση ότι η όμοια

παρατήρηση έχει απολαύσει περισσότερη επιτυχία ως στρατηγική για τη

βελτίωση απ' ό,τι για τις αποφάσεις προσωπικού. Όταν χρησιμοποιείται

για τις αποφάσεις προσωπικού, είναι σημαντικό να υπάρξουν τα ρητά

κριτήρια από τα οποία οι συνάδελφοι κάνουν τις αξιολογήσεις. Μια

τυποποιημένη μορφή παρατήρησης θα παραγάγει τα συστηματικά και

συγκρίσιμα στοιχεία, ειδικά εάν ο συμμετέχων εκπαιδεύεται σε τι και

πώς να παρατηρήσει. Η διαδικασία αξιολόγησης ενισχύεται όταν, πριν

από τις επισκέψεις τάξεων, αναθεωρούν οι συνάδελφοι τη διδακτέα ύλη

και τη σειρά μαθημάτων-σχετικά με τα υλικά και συζητούν τους

σκοπούς σειράς μαθημάτων και τους στόχους κατηγορίας με τον

εκπαιδευτικό.

2. Υλικά αξιολόγησης : οι συνάδελφοι μπορούν να αξιολογήσουν τα

υλικά σειράς μαθημάτων, όπως οι διδακτέες ύλες, εγχειρίδια, φυλλάδια,

Η εξέταση από τους συναδέλφους προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα:

Χρησιμοποιεί κατάλληλα την πείρα ικανότητας, μπορεί να γίνει σε μια

λογική χρονική περίοδο, και μπορεί να γίνει ανώνυμα (ακριβώς όπως

γίνεται με την όμοια αναθεώρηση της έρευνας). Επίσης μπορεί να

χρησιμοποιηθεί και για τις αποφάσεις προσωπικού και για λόγους

βελτίωσης διδασκαλίας.

3. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνεισφορών: οι συνάδελφοι

μπορούν να είναι στην πιο συμφέρουσα θέση να αξιολογήσουν τέτοιες

σχετικές με τη διδασκαλία δραστηριότητες όπως την ανάπτυξη

προγράμματος σπουδών, την επίβλεψη της έρευνας σπουδαστών, τη

συμμετοχή στην ανάπτυξη διδασκαλίας των συναδέλφων και των

βοηθών διδασκαλίας, τα άρθρα για τη διδασκαλία στα πειθαρχικά

περιοδικά και άλλες δημοσιεύσεις, και το συγγραφικό επάγγελμα των

εγχειριδίων και άλλων εκπαιδευτικών υλικών.

Α. Αυτοαξιολόγηση: Φάκελοι διδασκαλίας

Η ανάπτυξη ενός φακέλου διδασκαλίας (ή του χαρτοφυλακίου) είναι μια

μέθοδος που επιτρέπει στα άτομα να συλλέξουν και να επιδείξουν τις

πολλαπλές πηγές πληροφοριών σχετικά με την αποτελεσματικότητα



διδασκαλίας τους για την εξέταση από άλλους. Συμβάλλει και στις υγιείς

αποφάσεις προσωπικού και στην επαγγελματική ανάπτυξη των

μεμονωμένων μελών του διδακτικού προσωπικού. Ένας φάκελος είναι

μια "πραγματική περιγραφή σημαντικών δυνάμεων ενός καθηγητή και

επιτευγμάτων διδασκαλίας. Περιγράφει τα έγγραφα και τα υλικά που

προτείνουν συλλογικά το πεδίο και την ποιότητα της απόδοσης

διδασκαλίας ενός καθηγητή "(Seldin, 1991, p. 3).

Ο σκοπός του φακέλου θα οδηγήσει τις αποφάσεις για το σχήμα και το

περιεχόμενο. Ο σκοπός θα καθοδηγήσει επίσης τις αποφάσεις για το

ποια υλικά θα αναθεωρηθούν και από ποιους. Δεν υπάρχει ούτε μια

συνταγή για το πώς ένας φάκελος διδασκαλίας πρέπει να κτιστεί ή ποιες

συγκεκριμένες πληροφορίες αυτός πρέπει να περιέχει. Κάθε μονάδα θα

πρέπει να αποφασίσει αυτό που είναι σημαντικό και σχετικό. Οι μονάδες

να θελήσουν να θεωρήσουν τις πληροφορίες στις ακόλουθες τρεις

περιοχές:

1. Το υπόβαθρο του εκπαιδευτικού. Ο φάκελος μπορεί να περιέχει τις

δηλώσεις από τον εκπαιδευτικό  στην ανάπτυξη και τις αλλαγές στη

φιλοσοφία, τις στρατηγικές, και τους στόχους διδασκαλίας του/της

προσπάθειες να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί η διδασκαλία.

2. Το περιβάλλον στο οποίο ο εκπαιδευτικός εργάζεται. Παραδείγματος

χάριν, ο εκπαιδευτικός μπορεί να περιγράψει τις τρέχουσες προσδοκίες

του/της σχετικά με τη διανομή της προσπάθειας μεταξύ της διδασκαλίας,

της έρευνας και των δραστηριοτήτων υπηρεσιών συμπεριλαμβανόμενου

ενός καταλόγου  κατηγοριών που διδάσκονται. Να συζητηθούν οι

σημαντικές λεπτομέρειες για αυτές τις κατηγορίες που μπορούν να έχουν

επιπτώσεις στη διδασκαλία, όπως το μέγεθος κατηγορίας και τα

χαρακτηριστικά, οι δυνατότητες, και τα κίνητρα των σπουδαστών και να

παρέχεται ένας κατάλογος των σχετικών με τη διδασκαλία ευθυνών και

των επιτευγμάτων.



3. Στοιχεία σχετικά με τη διαδικασία διδασκαλίας του εκπαιδευτικού.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέχει τα εξής:

α. Δείγματα των εκπαιδευτικών υλικών, όπως οι διδακτέες ύλες

σειράς μαθημάτων, οι εργαστηριακές αναθέσεις και οι

μαγνητοταινίες της διδασκαλίας τάξεων.

β. Δείγματα του σπουδαστή που μαθαίνει, όπως τα διαγωνίσματα,

τα έγγραφα, τα προγράμματα, τις φωτογραφικές διαφάνειες της

εργασίας σπουδαστών, κ.λπ. και

γ. Οι σκέψεις του εκπαιδευτικού για τα δείγματα των υλικών

διδασκαλίας και εκμάθησης. Παραδείγματος χάριν, ένας

εκπαιδευτικός μπορεί να σχολιάσει τους λόγους για τις

διδακτικές αναθεωρήσεις καινοτομίες ή πειράματα με τις

μεθόδους διδασκαλίας ή τη δομή σειράς μαθημάτων πώς και

γιατί η διδακτέα ύλη μιας ιδιαίτερης σειράς μαθημάτων έχει

αλλάξει από ένα έτος σε άλλο, γιατί οι συγκεκριμένες ερωτήσεις

διαγωνισμών ήταν επιλεγμένες ή συγκεκριμένες αναθέσεις

προτεινόμενες και τρόποι στους οποίους οι σπουδαστές είναι

παρεχόμενη ανατροφοδότηση στους διαγωνισμούς και τις

αναθέσεις.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ (από Ομάδα Εργασίας «Πρόταση

για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών,

εκπαιδευτικού υλικού, διαδικασιών και ανθρώπινου δυναμικού), Υπουργείο Παιδείας

και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νοέμβριος 2012

(http://www.minedu.gov.gr).

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των Στελεχών Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρεται στη διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας

του παρεχόμενου έργου και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων του.

Η περιοδικότητα της αξιολόγησης εκφράζεται με την ακόλουθη συχνότητα:

Α.Για τους υπό μονιμοποίηση εκπαιδευτικούς μια αξιολογική έκθεση στην πρώτη

διετία, που θα είναι προϊόν επανειλημμένων επισκέψεων (τουλάχιστον τριών - για

ορισμένες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει, όταν είναι

αντικειμενικά εφικτό)

Β.Για τους εκπαιδευτικούς: μέχρι 14 έτη υπηρεσίας ανά 3 έτη, από 15 μέχρι 26 έτη

υπηρεσίας ανά 4 έτη

Γ.Για τα στελέχη της εκπαίδευσης: ανά διετία.

Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, υποβάλλεται (προαιρετικά)

στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, έπειτα από πρόσκλησή του και σε

προθεσμία δεκαπέντε ημερών, έκθεση αυτο-αξιολόγησης του αξιολογούμενου

εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων αξιολόγησης αλλά χωρίς αριθμητική βαθμολογία.

Η συμπεριφορά του αξιολογητή σε όλο το φάσμα των αξιολογικών

περιπτώσεων πρέπει να διέπεται από ένα σύνολο αρχών που θα διασφαλίζει την καλή

συνεργασία σε όλους τους εμπλεκόμενους.



Ειδικότερα, ο αξιολογητής:

 χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα και ευγένεια σε όλα τα στάδια της αξιολογικής

διαδικασίας,

 φροντίζει για τη συνεργασία του αξιολογούμενου στα διάφορα στάδια της

αξιολογικής διαδικασίας,

 διακρίνεται από ειλικρίνεια και σαφήνεια κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του

με τον αξιολογούμενο,

 φροντίζει να ενισχύσει την αντικειμενικότητα, την εγκυρότητα και την

αξιοπιστία της αξιολόγησής του με αξιολογικές αποτιμήσεις που προέρχονται

από ισχυρά δεδομένα και βασίζονται στα συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν

επιλεγεί. Επίσης, φροντίζει οι κρίσεις του να είναι τεκμηριωμένες, αξιόπιστες,

έγκυρες, αντικειμενικές και πλήρεις.

3.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού γίνεται από τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο και από το

Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός.

Α) Αξιολόγηση από το Σχολικό Σύμβουλο (0-100 μονάδες)

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο στις ακόλουθες θεματικές

περιοχές:

 Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα (0-100)

1. Επιστημονική συγκρότηση και επαρκή γνώση των γνωστικών αντικειμένων (0-100)

2. Επιστημονική δραστηριότητα (σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις, επιμόρφωση,

συγγραφικό έργο κ.λπ.) (0-100)

 Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα - δραστηριότητα (0-100)

1. Σχεδιασμός και δόμηση της διδασκαλίας (π.χ. γενικός μακροπρόθεσμος σχεδιασμός

συναρτώμενος με το αναλυτικό πρόγραμμα και τον διαθέσιμο χρόνο, βραχυπρόθεσμος

σχεδιασμός, ανάπτυξη του μαθήματος με σαφή μαθησιακά βήματα, σύνδεση των

αποκτημένων γνώσεων με την κοινωνική πραγματικότητα) (0-100)

2. Ευελιξία στη διδακτική πράξη (π.χ. εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μεθόδων,

κατάλληλη διαμόρφωση του διδακτικού υλικού) (0-100)



3. Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας (0-100)

4. Υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων – συμμετοχή σε πιλοτικά

προγράμματα (0-100)

5. Σωστή διαχείριση και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργασιών (π.χ. ποικίλες,

ποιοτικές ανατιθέμενες εργασίες που στοχεύουν στη δημιουργικότητα και την κριτική

σκέψη, ανατιθέμενες εργασίες που δεν αποτελούν αφορμή για αναζήτηση

φροντιστηριακής βοήθειας, παιδαγωγικά ενδεδειγμένος έλεγχος και οδηγίες βελτίωσης

εργασιών) (0-100)

6. Ποιότητα μάθησης (π.χ. ενεργοποίηση του μαθητή στην παιδαγωγική επικοινωνία,

είδος των υποβληθεισών ερωτήσεων, διάλογος και συνεργασία εκπαιδευτικού –

μαθητών, ενίσχυση της υπευθυνότητας και της μαθησιακής αυτονομίας των μαθητών,

προώθηση της ομαδικής εργασίας-συνεργασίας, παιδαγωγική αντιμετώπιση

μαθησιακών δυσκολιών) (0-100)

7. Παιδαγωγικό κλίμα της τάξης (π.χ. χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής σχέσης

εκπαιδευτικού-μαθητών, δόμηση κανονιστικού πλαισίου της τάξης, περιβάλλον

εργασίας-κοινωνικοποίησης) (0-100)

8. Αξιολόγηση μαθητών (π.χ. χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης παιδαγωγικά

ενδεδειγμένων, μεθοδική ταξινόμηση των αξιολογικών αποτελεσμάτων, διάλογος του

εκπαιδευτικού με τους μαθητές επί του αξιολογικού αποτελέσματος και της

αξιοποίησής του) (0-100)

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία:

Ο αξιολογητής προκειμένου να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του έργου του θα

πρέπει:

 να ενημερώνει έγκαιρα το Διευθυντή του σχολείου για το γενικότερο

πρόγραμμα των επισκέψεών του,

 να ενημερώνει τον/τους εκπαιδευτικούς για το σκοπό της επίσκεψής του και να

ορίζουν από κοινού το χρόνο που αυτή θα πραγματοποιηθεί,



 να ζητά από τον εκπαιδευτικό (και εφόσον και εκείνος το επιθυμεί) να του

δώσει τυχόν ενημερωτικό υλικό, το οποίο σκιαγραφεί την εικόνα του

ασκούμενου εκπαιδευτικού έργου.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας:

Ο αξιολογητής, προκειμένου να διαμορφώσει αντικειμενικές, αξιόπιστες και έγκυρες

κρίσεις, επιβάλλεται να αφιερώνει επαρκή χρόνο (τουλάχιστον 3 επισκέψεις - για

ορισμένες ειδικότητες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισχύει, όταν είναι

αντικειμενικά εφικτό) στην παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και άλλων

σχολικών δραστηριοτήτων, επιδιώκοντας να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν

περισσότερα δεδομένα που θα τον βοηθήσουν τόσο στην ποσοτική και περιγραφική

αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος όσο και στο σχεδιασμό βελτιωτικών

προτάσεων. Επιπλέον, ο αξιολογητής έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για

αξιολογικές περιοχές που άπτονται της αρμοδιότητάς του μέσα από τεκμηριωμένα

παραστατικά στοιχεία που διαθέτει ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην οποία

υπηρετεί ο αξιολογούμενος.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο

Σχολικός Σύμβουλος δεν έχει συνεργαστεί με τον εκπαιδευτικό για τουλάχιστον τόσο

χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η

παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

Β) Αξιολόγηση από το Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας (0-100 μονάδες)

Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας στις ακόλουθες

θεματικές περιοχές:

 Ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στο παιδαγωγικό- οργανωτικό - επαγγελματικό

του έργο (0-100)

1. Ανάληψη πρωτοβουλιών (π.χ. σχεδιασμός και οργάνωση μαθησιακών κοινωνικών

δραστηριοτήτων, αξιοποίηση του υπάρχοντος εποπτικού υλικού) (0-100)

2. Παιδαγωγική συμπεριφορά εκπαιδευτικού (π.χ. σταθερότητα και συνέπεια στη

συμπεριφορά του με τους μαθητές, έλλειψη στοιχείων αυταρχικής ή υπεπροστατευτικής



συμπεριφοράς, προαγωγή της συμμετοχής των μαθητών σε διαδικασίες λήψης

αποφάσεων για τη σχολική ζωή) (0-100)

3. Συνεργασία με εκπαιδευτικούς – μαθητές – γονείς (0-100).

Συνεκτιμάται η συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ.

συνέπεια στο εργασιακό του ωράριο).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν είναι μια

σαφώς χρονικά οριοθετημένη διαδικασία, αλλά απόρροια της γενικότερης συνεργασίας

τους, στα πλαίσια της οποίας ο Διευθυντής της σχολικής μονάδος δίνει ιδιαίτερη

βαρύτητα στα συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία θα στηρίξει την αξιολογική του

αποτίμηση, αμερόληπτα, αντικειμενικά, δίκαια και τεκμηριωμένα,

αποστασιοποιούμενος από κάθε υποκειμενικό, θυμικό, ιδεολογικό και γενικά

εξωυπηρεσιακό παράγοντα.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μέχρι και τα τριθέσια σχολεία σε ό,τι αφορά το

παιδαγωγικό – οργανωτικό – επαγγελματικό τους έργο γίνεται από τον Προϊστάμενο

Γραφείου ή το Διευθυντή Εκπαίδευσης (ανάλογα με την εκπαιδευτική περιφέρεια που

ανήκει το σχολείο στο οποίο υπηρετούν).

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προκύπτει με βάση

την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό – διδακτικό έργο που

αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό

έργο που αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, εφόσον ο

Διευθυντής της σχολικής μονάδας δεν έχει συνυπηρετήσει με τον εκπαιδευτικό για

τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό

έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).



3.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α) Αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή Διεύθυνσης (0-100 μονάδες)

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή

Διεύθυνσης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. υποστήριξη-συντονισμός του

εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών, ικανότητα πρόληψης γεγονότων που

παρακωλύουν την ομαλή λειτουργία του σχολείου, συμβολή στη δημιουργία

ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς, λήψη μέτρων που

βοηθούν την αλληλεγγύη την ισότητα, τη δημοκρατική συνείδηση, τη δημιουργικότητα,

την ανάπτυξη της προσωπικότητας και της κριτικής ικανότητας των μαθητών κ.λπ.) (0-

100)

2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (τήρηση εργασιακού-

διδακτικού ωραρίου του, ικανότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του σχολείου σε

έκτακτες περιπτώσεις, ισότιμη αντιμετώπιση του διδακτικού προσωπικού κ.λπ.) (0-100)

3. Ανάληψη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

(πρωτοβουλία δόκιμης διοικητικής αυτονόμησης, θετική στάση για υιοθέτηση νέων

μεθόδων και πιλοτικών προγραμμάτων κ.λπ.) (0-100)

4. Συνεργασία - επικοινωνία με εκπαιδευτικούς-μαθητές-γονείς- εκπαιδευτικούς και

κοινωνικούςφορείς–ευρύτερη κοινωνία (0-100)

5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό του έργο (απουσία στοιχείων τα οποία

χαρακτηρίζει θυμική και υποκειμενική αντιμετώπιση κ.λπ.) (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογητής ενημερώνει τον αξιολογούμενο για τη χρονική περίοδο της αξιολόγησής

του και ζητά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να του παραχωρηθούν αντίγραφα των

υπηρεσιακών βιβλίων που τηρούνται, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος



πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Επίσης, μελετά την

αυτο-αξιολόγησή του, καθώς και τις αυτοαξιολογήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

της σχολικής μονάδας.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Το ασκούμενο έργο του αξιολογούμενου δεν αποτιμάται μόνο από τα στοιχεία που

συγκεντρώνονται ή παρατηρούνται τη χρονική περίοδο της σύνταξης της αξιολογικής

έκθεσης αλλά και από την ευρύτερη συνεργασία αξιολογητή και αξιολογούμενου. Στην

παρούσα, ωστόσο, φάση ο αξιολογητής αναζητεί και λαμβάνει υπόψη του όποιο

στοιχείο αφορά τεκμηριωμένα την άσκηση έργου του Διευθυντή και φυσικά σχετίζεται

άμεσα με τα συγκεκριμένα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Σε περίπτωση που έχουν

υποβληθεί ενστάσεις για το αξιολογικό έργο του Διευθυντή, ο αξιολογητής φροντίζει

απαραίτητα να ενημερωθεί για το αποτέλεσμά τους.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή σχολικής

μονάδας , εφόσον ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν έχει

συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού

έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

Β) Αξιολόγηση από το Σχολικό Σύμβουλο (0-100 μονάδες)

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας αξιολογείται από το σχολικό σύμβουλο στις

ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνωστική ικανότητα

αντιμετώπισης παιδαγωγικών θεμάτων σύμφωνα με τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές)

(0-100)

2. Επιστημονική δραστηριότητα (σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις, συμμετοχή σε

συνέδρια) (0-100)

3. Οργανωτικός σχεδιασμός και λειτουργική σχολική ζωή (π.χ. καθορισμός

προτεραιοτήτων και στόχων για την υλοποίηση των μαθησιακών δρώμενων, συμμετοχή

του συλλόγου διδασκόντων στη λήψη αποφάσεων, ορθολογική – αντικειμενική

διαχείριση των αναφυόμενων ζητημάτων στις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ή

μαθητών) (0-100)

4. Συνεργατικότητα για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)

5. Συνέπεια-αμεροληψία-αντικειμενικότητα στο αξιολογικό του έργο (0-100)



6. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (όπως ισχύει στην αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού) (0-100)

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας ασκεί και διδακτικό έργο, ανάλογα με την

οργανικότητα αυτής. Σε ό,τι αφορά αυτή την αξιολογική παράμετρο ισχύουν όσα

προαναφέρονται για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Επιπροσθέτως και

προκειμένου ο αξιολογητής να ενημερωθεί με στοιχεία που υποστηρίζουν άλλες

αξιολογικές πτυχές, ζητά από τον αξιολογούμενο αντίγραφο του βιβλίου πρακτικών του

συλλόγου διδασκόντων, αντίγραφο του ωρολόγιου προγράμματος και ό,τι άλλο κρίνει ο

αξιολογούμενος πως μπορεί να υποστηρίξει το έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της παιδαγωγικής και διδακτικής ικανότητας του

Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ισχύουν όσα προαναφέρονται στην αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού. Για την αξιολόγηση των υπόλοιπων παραμέτρων ο Σχολικός Σύμβουλος

μελετά τα στοιχεία που του έχουν κατατεθεί, αντλεί συμπεράσματα από τα στοιχεία που

έχει καταχωρίσει στο διάστημα της συνεργασίας του με τον αξιολογούμενο, καθώς και

όποιο άλλο τεκμηριωμένο στοιχείο βρίσκεται στη διάθεσή του και άπτεται άμεσα των

καθορισμένων κριτηρίων.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Διευθυντή της σχολικής μονάδας

προκύπτει με βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό –

διδακτικό έργο που αξιολογείται από το Σχολικό Σύμβουλο και το 50% αφορά το

διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ή

Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Διευθυντή σχολικής

μονάδας, εφόσον ο Σχολικός Σύμβουλος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για

τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό

έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).



3.3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ή ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α) Αξιολόγηση από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή

Εκπαίδευσης (αντίστοιχα) (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται αντίστοιχα από το

Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στις ακόλουθες

θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. ισότιμη και αμερόληπτη αντιμετώπιση

των σχολικών μονάδων, αποφυγή μετακινήσεων εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του

σχολικού έτους, ικανότητα άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης ενδεχόμενων

διοικητικών και λειτουργικών προβλημάτων των σχολικών μονάδων) (0-100)

2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. δημοκρατική

αξιοποίηση των θεσμικών μέσων επικοινωνίας με τους υφισταμένους του, κοινοποίηση

των λειτουργικών κενών, στήριξη του σχεδιασμού και της οργάνωσης για δυναμική

αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων) (0-100)

3. Συνέπεια-αμεροληψία-αντικειμενικότητα στο αξιολογικό του έργο (0-100)

4. Ανάληψη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών (0-100)

5. Συνεργασία – επικοινωνία με εκπαιδευτικούς – Διευθυντές σχολείων –

εκπαιδευτικούς φορείς – ευρύτερη κοινωνία (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογητής, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την αξιολόγηση του

Προϊσταμένου (Γραφείου ή Διεύθυνσης), ζητά από τον αξιολογούμενο αντίγραφα

φακέλων από τα σχολεία της περιοχής του, όποια από τα τηρούμενα υπηρεσιακά βιβλία

θεωρεί σκόπιμο. Επίσης, είναι σκόπιμο να τηρείται από κάθε προϊστάμενο ένας

φάκελος υπηρεσιακών δραστηριοτήτων, όπου θα αναφέρονται τεκμηριωμένα οι



ενέργειές του σε ζητήματα για τα οποία δεν προβλέπεται, προς το παρόν, επίσημη

καταχώρισή τους (π.χ. διευθετήσεις συγκρούσεων, συναντήσεις με συλλόγους γονέων

κ.λπ.). Ο φάκελος αυτός θα μπορεί να είναι στη διάθεση του αξιολογητή, πριν από την

αξιολογική διαδικασία, για την ενημέρωσή του. Επιπλέον, ζητούνται αντίγραφα των

αξιολογικών εκθέσεων που ο αξιολογούμενος ως αξιολογητής έχει καταθέσει, η αυτο-

αξιολόγησή του (αν και όταν κατατεθεί), αντίγραφα των αυτο-αξιολογήσεων

εκπαιδευτικών της περιφέρειας του αξιολογούμενου, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο

αξιολογούμενος ότι υποστηρίζει το έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Η δομή και η ποιότητα της σχέσης συνεργασίας αξιολογητή και αξιολογούμενου

αποτελεί πρωταρχική πηγή άντλησης βασικών αξιολογικών αποτιμήσεων, οι οποίες

ωστόσο πρέπει να γίνονται με έγκυρο και τεκμηριωμένο τρόπο . Επιπροσθέτως, ο

αξιολογητής μελετά επισταμένως όλα τα στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί

(υπηρεσιακά βιβλία, αξιολογικές εκθέσεις κ.λπ.), προκειμένου αφενός να συγκροτήσει

πληρέστερη εικόνα του έργου που ασκεί ο αξιολογούμενος και αφετέρου να εντοπίσει

ενδεχόμενα σημεία που χρήζουν αποσαφήνισης. Επιπλέον, όπως ισχύει και για κάθε

αξιολογούμενο που το έργο του είναι και αξιολογικό, στην περίπτωση που έχουν

κατατεθεί σχετικές ενστάσεις, ο αξιολογητής φροντίζει απαραίτητα να ενημερώνεται

για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά τους.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου Γραφείου

ή Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με τον κατά

περίπτωση αξιολογητή για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού

έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

Β) Αξιολόγηση του Προϊσταμένου Γραφείου ή του Διευθυντή Εκπαίδευσης από

τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

(0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος Γραφείου ή Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον

Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης στις

ακόλουθες θεματικές περιοχές:



1. Επιστημονική – επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνωστική

επάρκεια επί των υπαρχόντων πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων της εκπαιδευτικής του

περιφέρειας) (0-100)

2. Οργανωτικός και λειτουργικός σχεδιασμός (π.χ. καθορισμός προτεραιοτήτων και

στόχων για την ενίσχυση της επιμορφωτικής διαδικασίας ανά σχολική μονάδα,

λειτουργικός καταμερισμός των εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες σε συνάρτηση με

τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και τα επιστημονικά προσόντα –δεξιότητες-εμπειρίες των

εκπαιδευτικών) (0-100)

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτομιών (0-100)

4. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (0-100)

5. Συνεργασία – επικοινωνία με εκπαιδευτικούς – εκπαιδευτικούς φορείς– συλλόγους

γονέων – μαθητικές κοινότητες – ευρύτερη κοινωνία (0-100)

6. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογούμενος ενημερώνεται από τον αξιολογητή για τη χρονική περίοδο της

αξιολόγησής του αρκετό διάστημα νωρίτερα. Για την παιδαγωγική – διδακτική του

ικανότητα αξιολογείται από ποικίλες επιμορφωτικές και διδακτικές παρεμβάσεις και

δραστηριότητες. Παράλληλα, ζητούνται από τον αξιολογητή και αντίγραφα από

υπηρεσιακά βιβλία που το περιεχόμενό τους σχετίζεται με τα ποιοτικά κριτήρια που θα

αξιολογήσει, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το έργο

του, εφόσον κριθεί σκόπιμο. Επίσης, ζητείται αντίγραφο της αυτο-αξιολόγησής του (αν

και όταν κατατεθεί), αντιπροσωπευτικό δείγμα των εκθέσεων αξιολόγησης που έχει

καταθέσει, καθώς και αντιπροσωπευτικό δείγμα εκθέσεων αυτο-αξιολόγησης

εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του.



Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Για τη στοιχειοθέτηση των αξιολογικών παραμέτρων ισχύουν όσα και για την

αξιολόγηση του Προϊσταμένου Γραφείου ή Διευθυντή Εκπαίδευσης από το Διευθυντή

Εκπαίδευσης ή τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, φυσικά με διαφοροποιημένη

βαρύτητα στα στοιχεία που άπτονται των συγκεκριμένων κριτηρίων που χρησιμοποιεί

κάθε αξιολογητής.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Προϊσταμένου Γραφείου ή

Διευθυντή Εκπαίδευσης προκύπτει με βάση την αναλογία 60 προς 40. Δηλαδή, το 40%

αφορά το παιδαγωγικό – διδακτικό έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του

Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το 60 % αφορά το

διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από το Διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου Γραφείου

ή Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με τον κατά

περίπτωση αξιολογητή για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού

έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

3.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Α) Αξιολόγηση από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης (0-100 μονάδες)

Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική – επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. έγκυρη,

σύγχρονη επιστημονική επάρκεια και διαχειριστική ευελιξία στις προτεινόμενες εκ

μέρους του λύσεις για την αντιμετώπιση προβληματικών παιδαγωγικών περιστατικών)

(0-100)

2. Οργανωτικός σχεδιασμός – λειτουργικός συντονισμός (π.χ. λειτουργικός

προγραμματισμός για την οργάνωση επιμορφωτικών διαδικασιών στήριξης του

εκπαιδευτικού δυναμικού της περιφέρειάς του, συναρτώμενος με την παιδαγωγική

«ιδιομορφία» αυτής) (0-100)



3. Δομή και ποιότητα του συμβουλευτικού έργου (π.χ. οι επισκέψεις του στα σχολεία

σηματοδοτούνται περισσότερο από τους σκοπούς της πρόληψης - ενημέρωσης -

καθοδήγησης, δηλ. δεν εμφανίζεται στα σχολεία μόνο όταν πρόκειται να αξιολογήσει)

(0-100)

4. Συνέπεια- αντικειμενικότητα – αποτελεσματικότητα στο αξιολογικό του έργο (π.χ.

διεκπεραιώνει το αξιολογικό του έργο έγκυρα, τεκμηριωμένα, δίκαια και αμερόληπτα,

καταγράφει με συστηματικό - μεθοδικό τρόπο τα παρατηρούμενα στην αξιολογική

διαδικασία, ώστε μετά από επισκέψεις σε ικανό αριθμό σχολείων να υπάρχει

δυνατότητα ομαδοποίησης ενδεχόμενων παιδαγωγικών – διδακτικών προβλημάτων ή

ανεπαρκειών με σκοπό τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συναντήσεων άμεσα

συνδεδεμένων με τη σχολική καθημερινότητα) (0-100)

5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)

6. Συνεργασία – επικοινωνία με εκπαιδευτικούς – εκπαιδευτικούς φορείς– συλλόγους

γονέων – μαθητικές κοινότητες – ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (0-100)

7. Παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο Σχολικός Σύμβουλος ενημερώνεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης για την αξιολόγησή του αρκετό χρόνο

νωρίτερα. Για την παιδαγωγική και διδακτική του ικανότητα αξιολογείται από ποικίλες

επιμορφωτικές και διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες. Παράλληλα στον

αξιολογητή χορηγούνται όλα τα στοιχεία που πιστοποιούν τεκμηριωμένα τη

δραστηριότητά του (επισκέψεις σε σχολεία για συμβουλευτικό έργο, πορεία

διευθέτησης συγκεκριμένων παιδαγωγικών περιστάσεων, διοργάνωση επιμορφωτικών

σεμιναρίων για πρόληψη προβληματικών παιδαγωγικών περιστατικών, διοργάνωση



επιμορφωτικών σεμιναρίων για υπέρβαση παιδαγωγικών – διδακτικών προβλημάτων

που έχουν εντοπιστεί κ.λπ.) Επίσης, κατατίθενται στον αξιολογητή εκθέσεις

αξιολόγησης που ο αξιολογούμενος έχει καταθέσει, η αυτο-αξιολόγησή του (αν και

όταν κατατεθεί), αντιπροσωπευτικό δείγμα εκθέσεων αυτο-αξιολόγησης εκπαιδευτικών

της περιφέρειάς του, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το

έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Ο αξιολογητής συγκροτεί τεκμηριωμένα την αξιολόγησή του, αντλώντας

συμπεράσματα από τη συνεργασία του με το Σχολικό Σύμβουλο και το έργο του

αξιολογούμενου, το οποίο πιστοποιείται με συγκεκριμένα παραστατικά στοιχεία (π.χ.

διοργάνωση σεμιναρίων, επισκέψεις σε σχολεία, διευθέτηση προβληματικών

καταστάσεων κ.λπ.). Επίσης πρόσθετα στοιχεία, κυρίως για το συμβουλευτικό έργο του

αξιολογούμενου, αντλούνται από τις αυτο-αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών (εφόσον

παρατίθενται με ακρίβεια και τεκμηρίωση) και από την αυτο-αξιολόγηση του ιδίου. Για

την παράμετρο που αφορά το αξιολογικό έργο του Σχολικού Συμβούλου (ο οποίος και

αποτελεί το βασικό αξιολογητή των εκπαιδευτικών), ο αξιολογητής μελετά

επισταμένως σημαντικό αριθμό αξιολογικών εκθέσεων, που ο αξιολογούμενος έχει

καταθέσει. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό έργο του

αξιολογούμενου, ο αξιολογητής ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και το

αποτέλεσμά της.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Σχολικού Συμβούλου

από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης,

εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο

όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η

παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

Β) Αξιολόγηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (0-100 μονάδες)

Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης

στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Οργανωτική – διοικητική ικανότητα (π.χ. ικανοποιητικός – λειτουργικός

προγραμματισμός για καθοδηγητικό-παρεμβατικό έργο, με βαρύτητα στις σχολικές

μονάδες με αυξημένα προβλήματα) (0-100)



2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. ορθολογική

κατανομή του αριθμού επισκέψεων στις σχολικές μονάδες, συχνότητα εμφάνισης

τεκμηριωμένων παραπόνων των εκπαιδευτικών για ελλειμματικό συμβουλευτικό ρόλο

ή τεκμηριωμένων ενστάσεων για υποκειμενικό αξιολογικό έργο) (0-100)

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (0-100)

4. Συνεργασία – επικοινωνία με εκπαιδευτικούς – εκπαιδευτικούς φορείς– συλλόγους

γονέων – ευρύτερη κοινωνία (0-100)

5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογητής ενημερώνει τον αξιολογούμενο σε εύλογο χρονικό διάστημα, πριν από

τη σύνταξη της αξιολογικής έκθεσης που τον αφορά. Συγχρόνως ζητά να του

κατατεθούν αντίγραφα από τα τηρούμενα βιβλία ή τους φακέλους όπου πιστοποιείται

τεκμηριωμένα η υπηρεσιακή δραστηριότητα του αξιολογούμενου (επισκέψεις σε

σχολεία, συναντήσεις με εκπαιδευτικούς, πορεία υλοποίησης συμβουλευτικού -

αξιολογικού έργου κ.λπ.), αντίγραφα αξιολογικών εκθέσεων που έχει καταθέσει, την

αυτο-αξιολόγησή του (αν και όταν κατατεθεί), εκθέσεις αυτοαξιολόγησης

εκπαιδευτικών της περιφέρειάς του, καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο αξιολογούμενος πως

υποστηρίζει το έργο που ασκεί, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Πέραν των αξιολογικών συμπερασμάτων που απορρέουν από την ευρύτερη συνεργασία

με τον αξιολογούμενο, ο αξιολογητής στοιχειοθετεί την αξιολόγησή του από τα

υπηρεσιακά έγγραφα ή παραστατικά στοιχεία που του έχουν χορηγηθεί (αξιολογικές

εκθέσεις, επισκέψεις σε σχολεία, καταγεγραμμένα περιστατικά δυσλειτουργιών και



πορεία διευθέτησής τους, αυτο-αξιολόγηση του αξιολογούμενου, αυτο-αξιολογήσεις

εκπαιδευτικών κ.λπ.).

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Σχολικού Συμβούλου προκύπτει με

βάση την αναλογία 50 προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό – διδακτικό

έργο που αξιολογείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και το 50% αφορά το διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που

αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Σχολικού Συμβούλου

από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει

συνεργαστεί με αυτόν για τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού

έτους (ως ένα διδακτικό έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

3.5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Α΄) Αξιολόγηση από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

(0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

αξιολογείται από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις

ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Επιστημονική – επαγγελματική συγκρότηση και δραστηριότητα (π.χ. γνώση των

σύγχρονων εκπαιδευτικών θεμάτων, επαρκή γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε επιμέρους

περιφέρειας της αρμοδιότητάς του, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση στις εξελίξεις της

παιδαγωγικής επιστήμης, σπουδές, επιστημονικές παρεμβάσεις) (0-100)

2. Οργανωτικός σχεδιασμός – λειτουργικός συντονισμός (π.χ. λειτουργικός

προγραμματισμός για την οργάνωση από κοινού ενημερωτικών συναντήσεων με τους

Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειάς του) (0-100)

3. Δομή και ποιότητα του συμβουλευτικού έργου (π.χ. ενημέρωση των Σχολικών

Συμβούλων για ενδεχόμενες καινοτομίες και πληροφόρηση για στρατηγικές

υλοποίησής τους) (0-100)



4. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (π.χ.

οργανωτική ευελιξία στις προτάσεις εφαρμογής πιλοτικών προγραμμάτων και

καινοτόμων δράσεων, ανανέωση της επιστημονικής του κατάρτισης για την υποστήριξη

της εφαρμογής καινοτόμων αλλαγών) (0-100)

5. Συνεργασία με Σχολικούς Συμβούλους-εκπαιδευτικούς φορείς -ευρύτερους

κοινωνικούς φορείς (π.χ. ανταποκρίνεται άμεσα σε προσκλήσεις Σχολικών Συμβούλων

για στήριξη του καθοδηγητικού τους έργου, δημοκρατική αξιοποίηση των θεσμικών

δικαιοδοσιών) (0-100)

6. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (π.χ. διεκπεραιώνει το αξιολογικό

έργο του, δίκαια, έγκυρα, τεκμηριωμένα και αξιόπιστα, επιλαμβάνεται ενδεχόμενων

ενστάσεων εκπαιδευτικών για μεροληπτική αξιολόγηση με τη δέουσα προσοχή και

ευαισθησία και με αξιόπιστο και δίκαιο τρόπο) (0-100).

Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογούμενος ενημερώνεται από τον αξιολογητή σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν

από τη διαδικασία. Ενημερώνει στη συνέχεια τον αξιολογητή για το ασκούμενο έργο

του, τεκμηριωμένα και με παραστατικά στοιχεία που πιστοποιούν τη δραστηριότητά

του (π.χ. χρόνος και θεματολογία συναντήσεών του με Σχολικούς Συμβούλους,

επισκέψεις στην περιφέρεια αρμοδιότητάς του, αντιμετώπιση περιστατικών,

διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.). Επίσης, χορηγούνται υπηρεσιακά στον

αξιολογητή αντιπροσωπευτικές εκθέσεις αξιολόγησης που έχει συντάξει ο

αξιολογούμενος, ενδεχόμενες αξιολογικές εκθέσεις του που έτυχαν ένστασης, η αυτο-

αξιολόγηση του αξιολογούμενου (αν κατατεθεί), καθώς και ό,τι άλλο θεωρεί ο

αξιολογούμενος πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Ο αξιολογητής, αφού μελετήσει το υλικό που του έχει κατατεθεί, συναντάται με τον

αξιολογούμενο και συζητούν διεξοδικά τις πτυχές του ασκούμενου έργου του, καθώς

και δρομολογημένες δραστηριότητές του ή δρομολογούμενους σχεδιασμούς του. Για



την παράμετρο που αφορά το αξιολογικό έργο του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής

μελετά δειγματοληπτικά και πρόσθετες αξιολογικές εκθέσεις που έχει καταθέσει. Σε

περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό του έργο, ο αξιολογητής

ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και το αποτέλεσμά της.

B΄) Αξιολόγηση από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης (0-100 μονάδες)

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης

αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης στις ακόλουθες θεματικές

περιοχές:

1. Οργανωτική και διοικητική ικανότητα (π.χ. ικανοποιητικός προγραμματισμός για

καθοδηγητικό-συντονιστικό έργο, ικανότητα πρόληψης λειτουργικών προβλημάτων

παιδαγωγικής υφής, ενδιαφέρον και έμπρακτη υποστήριξη για διοργάνωση

εκδηλώσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα) (0-100)

2. Συνέπεια και υπευθυνότητα στην άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. τήρηση και

εφαρμογή του εργασιακού του ωραρίου, δραστηριοποίηση εντός των ορίων του

θεσμικού πλαισίου που αφορά το ρόλο του) (0-100)

3. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών – υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων (π.χ.

θετικό και έμπρακτο ενδιαφέρον για εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων και

καινοτόμων δράσεων, ορθολογική αποδοχή προτάσεων των επιμέρους περιφερειών για

υιοθέτηση πιλοτικών προγραμμάτων) (0-100)

4. Συνεργασία- επικοινωνία με Σχολικούς Συμβούλους-εκπαιδευτικούς φορείς-

ευρύτερους κοινωνικούς φορείς (π.χ. δημιουργική και δημοκρατική συνεργασία με τους

Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειάς του, δημοκρατική και γόνιμη συνεργασία με

θεσμοθετημένους κοινωνικούς φορείς ) (0-100)

5. Συνέπεια και υπευθυνότητα στο αξιολογικό έργο (π.χ. ακολουθεί τα προβλεπόμενα

στάδια της αξιολογικής διαδικασίας στα ενδεδειγμένα πλαίσια, από τις αξιολογικές του

εκθέσεις απουσιάζουν στοιχεία που τα χαρακτηρίζει θυμική και υποκειμενική

προσέγγιση) (0-100).



Η ποσοτική έκφραση του αξιολογικού αποτελέσματος αποδίδεται με εκατοντάβαθμη

κλίμακα (0-100) και προκύπτει από το μέσο όρο των επιδόσεων στις προαναφερθείσες

υποκατηγορίες, οι οποίες στοιχειοθετούνται με συγκεκριμένα επιμέρους κριτήρια.

Ενέργειες του αξιολογητή πριν από την αξιολογική διαδικασία

Ο αξιολογητής ενημερώνει έγκαιρα τον αξιολογούμενο για τη διαδικασία. Συγχρόνως

ζητά να του κατατεθούν αντίγραφα από τα τηρούμενα βιβλία, που πιστοποιούν την

υπηρεσιακή του δραστηριότητα, αντίγραφα αξιολογικών εκθέσεων που έχει καταθέσει,

την αυτοαξιολόγησή του (αν κατατεθεί), καθώς και ό,τι άλλο ο αξιολογούμενος θεωρεί

πως υποστηρίζει το ασκούμενο έργο του, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

Ενέργειες του αξιολογητή στη διάρκεια της αξιολογικής διαδικασίας

Πέραν των αξιολογικών συμπερασμάτων που απορρέουν από την ευρύτερη συνεργασία

τους, ο αξιολογητής στοιχειοθετεί την αξιολόγησή του από υπηρεσιακά έγγραφα,

καταγεγραμμένες – τεκμηριωμένες δικές του διαπιστώσεις ή παραστατικά στοιχεία που

του έχουν κατατεθεί. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί ένσταση για το αξιολογικό έργο

του αξιολογούμενου, ο αξιολογητής ενημερώνεται απαραίτητα για το περιεχόμενο και

το αποτέλεσμά της.

Η τελική ποσοτική αποτίμηση της αξιολόγησης του Προϊσταμένου του Τμήματος

Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης προκύπτει με βάση την αναλογία 50

προς 50. Δηλαδή, το 50% αφορά το παιδαγωγικό - επιστημονικό έργο που αξιολογείται

από Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και το 50% αφορά το

διοικητικό - παιδαγωγικό έργο που αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή

Εκπαίδευσης.

Δεν μπορεί να συνταχθεί Έκθεση Αξιολόγησης του έργου του Προϊσταμένου του

Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης από τον Περιφερειακό

Διευθυντή Εκπαίδευσης, εφόσον ο αξιολογούμενος δεν έχει συνεργαστεί με αυτόν για

τουλάχιστον τόσο χρόνο όσο και η διάρκεια ενός διδακτικού έτους (ως ένα διδακτικό

έτος θεωρείται η παρέλευση έξι μηνών και μίας ημέρας).

Οι αξιολογητές (Σχολικός Σύμβουλος, Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής και

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Σύμβουλος ή μόνιμος Πάρεδρος του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου), στων οποίων τα κριτήρια συμπεριλαμβάνεται η αξιολόγηση της



επιστημονικής δραστηριότητας των αξιολογούμενων, ενημερώνονται σχετικά από τον

υπηρεσιακό φάκελο των αξιολογούμενων.

3.6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ*

Ο αξιολογητής μετά τη συγκέντρωση επαρκών στοιχείων που αφορούν τις

προσδιορισμένες αξιολογικές παραμέτρους έχει την υποχρέωση να συντάξει τελική

έκθεση, στην οποία θα αποτυπώνεται με ακριβή επιχειρηματολογία, έγκυρα και

τεκμηριωμένα, περιγραφικά και ποσοτικά, το αξιολογικό του συμπέρασμα για την

ποιότητα του έργου που ασκεί ο αξιολογούμενος, καθώς και η ανατροφοδοτική

παρέμβαση. Πριν από τη σύνταξη της έκθεσης είναι απαραίτητο να προηγηθεί μια

συνάντηση με τον αξιολογούμενο, η οποία αφενός μπορεί να λειτουργεί

ανατροφοδοτικά για αξιολογητή και αξιολογούμενο και αφετέρου να αποσαφηνίζει

πλήρως ενδεχόμενες παρερμηνείες.

Τα κύρια σημεία τα οποία περιλαμβάνει η έκθεση αξιολόγησης είναι:

Η εισαγωγή: περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα της αξιολόγησης

και του αξιολογούμενου, δηλαδή ονοματεπώνυμο, ιεραρχική θέση, υπηρεσιακή

κατάσταση, καθώς και το χρόνο, τη διάρκεια, τα αντικείμενα αξιολόγησης, τις κύριες

πηγές και τις μεθόδους – τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την άντληση των

δεδομένων.

Η ποσοτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: στην ενότητα αυτή

παρατίθενται οι αξιολογικές κατηγορίες – υποκατηγορίες με τα συγκεκριμένα κριτήρια

που τις απαρτίζουν. Κάτω από κάθε κριτήριο σημειώνεται αριθμητικά και ολογράφως η

ποσοτική επίδοση του αξιολογούμενου, καθώς και ο διαβαθμισμένος χαρακτηρισμός

στον οποίο αυτή εντάσσεται.

Η περιγραφική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης: το μέρος αυτό

περιλαμβάνει την ακριβή λεκτική απόδοση και επαρκή τεκμηρίωση των

προαναφερόμενων ποσοτικών αποτιμήσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και

η αντικειμενικότητα του αξιολογικού αποτελέσματος.

Η περιγραφική αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος περιλαμβάνει καταρχάς,

μια εισαγωγική περίληψη στην οποία αναδεικνύονται τα κύρια σημεία που επισήμανε ο



αξιολογητής και τα οποία σηματοδοτούν με ευκρίνεια το εκπαιδευτικό έργο του

αξιολογούμενου. Ευνόητο είναι πως στο εισαγωγικό αυτό τμήμα αναφέρονται τα θετικά

και τα αδύνατα σημεία που εντοπίστηκαν. Για δεοντολογικούς αλλά και λειτουργικούς

σκοπούς θα πρέπει οι πληροφορίες που παρατίθενται να είναι σαφείς, ακριβείς και

συγκεκριμένες.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή, η οποία υποστηρίζει τεκμηριωμένα την ποσοτική

επίδοση που αποδόθηκε σε κάθε κριτήριο. Στην περιγραφική – αναλυτική παρουσίαση

και προκειμένου να αποφευχθούν ατεκμηρίωτες γενικεύσεις, ο αξιολογητής θα πρέπει

να μεταφέρει συγκεκριμένα σημεία που παρατηρήθηκαν, συνοδευόμενα, ενδεχομένως,

και από επαρκή αποσπάσματα της λεκτικής ή μη λεκτικής επικοινωνίας που έλαβε

χώρα. Όπου δε τα καθοριστικά για την επίδοση στοιχεία δεν προέρχονται από άμεση

παρατήρηση, παρατίθενται με ακρίβεια οι κύριες πηγές (π.χ. υπηρεσιακά έγγραφα,

έλεγχοι προόδου μαθητών, αξιολογικές εκθέσεις) που οδήγησαν τον αξιολογητή στη

συγκεκριμένη αξιολογική αποτίμηση.

Σχεδιασμός δράσης με ενισχυτική – βελτιωτική προοπτική: στην ενότητα αυτή

αναφέρονται αναλυτικά τα σημεία στα οποία πρέπει να αναπτυχθεί δραστηριότητα για

να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Ο αξιολογητής εστιάζεται στα θετικά σημεία του αξιολογούμενου με κατεύθυνση,

ενδεχομένως, την περαιτέρω αξιοποίησή τους αλλά και στις σημαντικότερες αδυναμίες

του με στόχο τη μεθοδική υπέρβασή τους. Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις και αυτά τα

δεδομένα ο αξιολογητής σχεδιάζει ένα πλαίσιο προτεραιοτήτων, προτείνοντας σαφείς

και συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την υλοποίησή του.

Η αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος αντιστοιχεί σε μία από τις κατηγορίες

της ακόλουθης πεντάβαθμης κλίμακας:

Εξαίρετη (100-81μονάδες)

Πολύ καλή (80-61 μονάδες)

Καλή (60-41 μονάδες)

Ανεπαρκής ( 40-21 μονάδες)

Πολύ ανεπαρκής ( 20-0 μονάδες)



Σε περίπτωση που στέλεχος της εκπαίδευσης επιτυγχάνει αξιολογικό αποτέλεσμα

"εξαίρετο" δηλαδή από 81- 100 μονάδες παραμένει στην θέση την οποία κατέχει χωρίς

επανάκριση εφόσον το επιθυμεί.

Ο αξιολογούμενος σε κάθε περίπτωση, έπειτα από αίτησή του, έχει δικαίωμα

πρόσβασης στην έκθεση αξιολόγησής του και διατηρεί το δικαίωμα ένστασης σύμφωνα

με το νόμο.

Ο εκπαιδευτικός ή το στέλεχος εκπαίδευσης και προκειμένου να αρθούν ενδεχόμενες

ανεπάρκειές του που εντοπίστηκαν από την αξιολογική διαδικασία, επιβάλλεται να

ενταχθεί σε ανάλογη επιμορφωτική διαδικασία που θα υποδειχθεί από τον κατά

περίπτωση αξιολογητή του και θα υλοποιηθεί μέσα από τους προβλεπόμενους από την

Πολιτεία φορείς .

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν εκτός τάξης (Προϊστάμενοι Εκπαιδευτικών

Θεμάτων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, αποσπασμένοι

σε υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ., Πανεπιστήμια, Π.Ι., Κ.Ε.Ε. κ.λπ.) η αξιολογική έκθεση

που αφορά το επαγγελματικό – διοικητικό τους έργο συντάσσεται από τους καθ’ ύλην

αρμόδιους των φορέων στους οποίους είναι αποσπασμένοι. Για το παιδαγωγικό-

διδακτικό τους έργο αξιολογούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με οδηγίες του

ΥΠ.Ε.Π.Θ.. Για τους υπευθύνους εργαστηρίων, Σ.Ε.Κ. κ.λπ. στην αξιολόγηση θα

ληφθούν υπόψη οι παράμετροι που συνδέονται με την αρμοδιότητά τους αυτή.

Η ακριβής περιγραφή των επιμέρους ποιοτικών κριτηρίων ανά κατηγορία, η

βαθμολογική διακύμανσή τους, οι άλλες μέθοδοι αξιολόγησης (π.χ. συνέντευξη) καθώς

και ο αναλυτικός τρόπος της δομής της αξιολογικής έκθεσης καθορίζονται με σχετικές

εγκυκλίους του ΥΠΕΠΘ, ύστερα από πρόταση του Τμήματος Αξιολόγησης και

Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Αξιοποίηση του πορίσματος αξιολόγησης

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, μετά και την τυχόν ένσταση του αξιολογούμενου

εκπαιδευτικού, αδυναμίες στην προσφορά του εκπαιδευτικού έργου, η τελική έκθεση

αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες προτάσεις για την άρση των

αδυναμιών.



2. Οι προτάσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

α) συνέχιση της προσφοράς του εκπαιδευτικού έργου υπό την άμεση παρακολούθηση

και τις οδηγίες έμπειρου εκπαιδευτικού.

β) συνέχιση της προσφορά του εκπαιδευτικού έργου με παράλληλη παρακολούθηση

ειδικού επιμορφωτικού προγράμματος, που οργανώνεται και πραγματοποιείται με την

φροντίδα του οικείου τμήματος επιστημονικής και παιδαγωγικής καθοδήγησης της

Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

γ) Προσωρινή απαλλαγή του εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα και

ανάθεση σ’ αυτόν διοικητικών καθηκόντων με παράλληλη παρακολούθηση ειδικού

επιμορφωτικού προγράμματος κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

3. Μετά το πέρας της εφαρμογής των μέτρων της προηγούμενης παραγράφου ο

εκπαιδευτικός επαναξιολογείται και εφόσον διαπιστωθεί η αδυναμία βελτίωσής του και

η έκθεση επαναξιολόγησης καταστεί οριστική κατά τις διατάξεις του άρθρου 5,

παράγραφοι 5 μέχρι 8 του ν. 2986/2002, ο εκπαιδευτικός χαρακτηρίζεται "μη

προακτέος" και παραπέμπεται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο με το ερώτημα είτε

της μετάταξης, εφόσον κρίνεται ακατάλληλος για το έργο του εκπαιδευτικού, επαρκής

όμως για την προσφορά διοικητικής υπηρεσίας είτε της απόλυσης για ανεπάρκεια στην

εκτέλεση εκπαιδευτικών και διοικητικών καθηκόντων, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά

των διατάξεων του άρθρου 16, κεφάλαιο Α΄, παράγραφος 6 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ

167 Α΄).

4. Τα μέτρα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με απόφαση του

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και τελούν υπό την άμεση εποπτεία και τις

οδηγίες του αρμοδίου αξιολογητή.

* Ισχύει για όλες τις προαναφερόμενες αξιολογικές περιπτώσεις



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Όπως διαπιστώθηκε η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των

εκπαιδευτικών είναι μεγάλης σημασίας και μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους και

μεθόδους. Περιλαμβάνει τη συλλογή στοιχείων και μία επιτυχημένη αξιολόγηση

συνάγει συμπεράσματα τα οποία είναι έγκυρα, αξιόπιστα και δίνουν οδηγίες και

δραστηριότητες για βελτίωση.

Συνοψίζοντας κάποιες ερωτήσεις κλειδιά που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται

προτού υλοποιηθεί οποιαδήποτε αξιολόγηση είναι οι παρακάτω:

1. Ποιος είναι ο σκοπός της αξιολογικής διαδικασίας;

Θα μπορούσε να είναι μία αξιολόγηση:

o Της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

o Της απόδοσης των εκπαιδευτικών.

o Της εμπειρίας των μαθητών ως συνεργάτες στη διαδικασία.

o Ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω.

2. Πού εστιάζει η αξιολόγηση;

o Πόσο ξεκάθαροι είναι οι εκπαιδευτικοί στόχοι και τα αποτελέσματα μάθησης.

o Αναλυτικό πρόγραμμα και περιεχόμενο-αντιλήψεις για τη σχετικότητα και τη

χρησιμότητά τους.

o Ο τρόπος με τον οποίο το προσφέρθηκε η γνώση.

o Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων που σχετίζονται με το θέμα.

o Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που δε σχετίζονται με το θέμα.

o Η καταλληλότητα των μεθόδων αποτίμησης.

o Η καταλληλότητα του στυλ διδασκαλίας και της απόδοσης του δασκάλου.

o Η ποιότητα της ανατροφοδότησης με το μαθητή από την απόδοσή του.

o Η εκπαιδευτική πρόκληση που παρουσιάζεται στους μαθητές.



o Οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές-κατά πόσο είναι λογικές και

ρεαλιστικές.

o Η υποστήριξη που παρέχεται στους μαθητές για ανεξάρτητη μάθηση.

3. Από ποιον θα ζητηθεί να γίνει η αξιολόγηση.

Στη διαδικασία της αξιολόγησης μπορούν να συμμετέχουν εσωτερικοί και

εξωτερικοί  ακαδημαϊκοί παράγοντες για να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη

οπτική σε αρκετά θέματα.

4. Ποιος θα δει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης; Ποιος θα δράσει με βάση αυτά;

Προτού σχεδιαστεί μία αξιολόγηση είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί:

o Το πώς και από ποιον θα γίνει

o Σε ποιους θα αναφερθούν τα αποτελέσματα

o Ποιος έχει την ευθύνη για αλλαγές με βάση τα συμπεράσματα.

5. Ποιες μέθοδοι αξιολόγησης είναι διαθέσιμες;

Μόνο όταν καθοριστούν ο σκοπός της αξιολόγησης, η αναφορά και η ευθύνη για

δράση μπορεί να επιλεχθεί η καταλληλότερη μέθοδος.

Η προώθηση της αξιολόγησης είναι μία δύσκολη διαδικασία η οποία όμως γίνεται

όλο και πιο έντονη μέσω της νομοθεσίας και με τη διαπραγμάτευση για αλλαγές σε

συλλογικές συμφωνίες. Πολλοί ασχολήθηκαν στο παρελθόν με δύσκολα θέματα όπως

 Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους δασκάλους να φθάσουν στην πλήρη

δυνατότητά τους στην τάξη;

 Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δάσκαλοι αγαπούν την δουλειά τους

ώστε να επιθυμούν συνεχώς να βελτιώνονται;

 Πώς μπορούμε να εξετάσουμε τη συνέπεια με την οποία επιτελείται η

εκπαιδευτική διαδικασία;

Τα παραπάνω ερωτήματα δεν μπορούν να απαντηθούν εάν δεν υπάρξουν καλύτερα

συστήματα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών.



Σε τελική ανάλυση η αξιολόγηση εκπαιδευτικών με τις ποικίλες μορφές της είναι

μία διαδικασία για το πώς ένα άτομο, ένα πρόγραμμα ή ένα σχολείο αποδίδει σε σχέση

με ένα δεδομένο σύνολο περιστάσεων. Όταν η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως κάτι

περισσότερο από αυτή τη διαδικασία λαμβάνει τη μορφή προόδου χωρίς να αποτελεί

από μόνη της ωστόσο πρόοδο. Όταν, από την άλλη μεριά, η αξιολόγηση

αντιμετωπίζεται ως κάτι λιγότερο απ’ ότι είναι στην πραγματικότητα τότε (δηλαδή

επιφανειακή, ελάχιστη ή καμία κατανομή πόρων, άκυρα συστήματα αξιολόγησης,

αποτυχημένα σχέδια εφαρμογής) το σχολείο, οι εκπαιδευτικοί και η εκπαιδευτική

κοινότητα γενικότερα στερούνται από τις ευκαιρίες για τη βελτίωση και τα οφέλη που η

υπευθυνότητα αντέχει οικονομικά. Όλοι αξίζουν την υψηλής ποιότητας αξιολόγηση.

Ένα σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που χτίζεται πάνω στη μεμονωμένη και

θεσμική βελτίωση κρατά την υπόσχεση της κάλυψης αυτής της ανάγκης. (Stronge J.,

Teacher Evaluation and School Improvement: Improving the Educational Landscape).

Η αξιολόγηση θα πρέπει να παρέχει σε όλους τους εκπαιδευτικούς μία

ανατροφοδότηση η οποία θα τους βοηθάει να αναπτυχθούν ως επαγγελματίες και να

βοηθήσουν τους μαθητές να επιτύχουν την καλύτερη απόδοσή τους.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Πολύ βασικό στοιχείο της αξιολόγησης είναι η συχνότητα με την οποία γίνεται

καθώς και η αποτελεσματικότητα που έχει η ίδια η αξιολόγηση. Επίσης οι

εκπαιδευτικοί αλλά και οι αξιολογητές τους δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι το πιο σημαντικό

είναι τα παιδιά να μαθαίνουν και η εικόνα που παρουσιάζουν προς τα έξω. Η

αξιολόγηση θα πρέπει να αξιοποιείται ως ανατροφοδότηση προκειμένου να είναι

χρήσιμη.

Θα πρέπει να ακολουθηθούν συγκεκριμένες στρατηγικές όπως για παράδειγμα:

1. Να ορισθεί ξεκάθαρα οι προσδοκίες και οι στόχοι της αξιολόγησης

i. Τι θα αξιολογηθεί

ii. Ποιος θα βοηθήσει στην ανατροφοδότηση

iii. Πώς θα αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης



iv. Ποια θα είναι η συχνότητα με την οποία θα γίνονται οι αξιολογήσεις.

2. Να χρησιμοποιούνται μορφές αξιολόγησης οι οποίες να είναι έγκυρες και

αξιόπιστες και θα συνεισφέρουν στην ενημέρωση των στελεχών περί των

αναγκών ανάπτυξης των επαγγελματιών.

3. Να υπάρχει σύνδεση της αξιολόγησης με περαιτέρω έρευνα.

4. Να χρησιμοποιούνται ποικίλες μορφές αξιολόγησης και να συλλέγοτναι

διαφορετικά στοιχεία ώστε να αποκομίζεται μία συνολική εικόνα της απόδοσης.

Μερικές παράμετροι που θα έπρεπε να αξιολογούνται είναι οι εξής:

 Σχεδιασμός και προετοιμασία της διδασκαλίας.

 Τρόπος διδασκαλίας.

 Το περιβάλλον της τάξης.

 Ανταπόκριση στις επαγγελματικές ευθύνες.

Η αξιολόγηση καλό θα ήταν:

 Να είναι μια διαδικασία ετήσια: Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να

αξιολογούνται τουλάχιστον ετησίως.

 Να έχει ξεκάθαρες και ακριβείς προσδοκίες.

 Να διαθέτει ποικίλα είδη μετρήσεων.

 Να γίνεται σωστή ανατροφοδότηση.

 Τα αποτελέσματά της να έχουν σημαντικότητα.
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