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 Στη σημερινή εποχή,  η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ίσως το 

βασικότερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα. Από το 

σχολικό έτος 2013-2014 έχει αρχίσει η  εφαρμογή του προγράμματος  αξιολόγησης στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας, γεγονός που εμπλέκει πολλούς φορείς, στελέχη της 

εκπαίδευσης και φυσικά το εκπαιδευτικό δυναμικό . 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η βιβλιογραφική αλλά και εμπειρική 
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έργου, καθώς και η καταγραφή των θέσεων και προτάσεων των Σχολικών Συμβούλων 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πρώτη εικόνα μέσω της 

εμπειρίας τους, η οποία θα παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα του 

προγράμματος και τις προτάσεις για βελτίωση της οργάνωσης της διαδικασίας της 

αξιολόγησης. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου έχει μπει στο προσκήνιο, έπειτα από μια αναστολή διαρκείας στην 

οποία βρισκόταν από το 1982.Το σχολικό έτος 2013-2014 αποτέλεσε τη χρονική 

αφετηρία υλοποίησης του σχεδίου αξιολόγησης στον εκπαιδευτικό χώρο, με την 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου να εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας. 

 Από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητή και επιτακτική η ανάγκη διερεύνησης των 

απόψεων όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, έπειτα από μία 

πρωτόγνωρη εμπειρία, από τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει παντελής έλλειψη 

ερευνητικών δεδομένων στη χώρα μας πάνω σε αυτό το θέμα. Στην παρούσα εργασία, 

εστιάσαμε το ενδιαφέρον μας στις απόψεις των στελεχών εκπαίδευσης και 

συγκεκριμένα των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι 

θεωρούμε ότι αποτελούν ένα κομβικό σημείο μεταξύ εκπαιδευτικής πολιτικής και 

σχολικής μονάδας. 

 Το στόχο αυτό επιδιώκει να επιτύχει η παρούσα Διπλωματική εργασία με τη 

σύνθεση των δύο μερών. Στο πρώτο, παρουσιάζεται η σπουδαιότητα της αξιολόγησης 

στην εκπαίδευση και η ιστορία της, ο προσδιορισμός της έννοιας του εκπαιδευτικού 

έργου, τα προγράμματα αξιολόγησης που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες 

διαθέτουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα και το σχέδιο αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Το δεύτερο μέρος, που είναι 

αφιερωμένο στην έρευνα περιγράφει αρχικά τη μεθοδολογία, έπειτα ακολουθεί η 

ανάλυση-ερμηνεία των ευρημάτων και τέλος τα συμπεράσματα και οι προτάσεις. 
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1. Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 

1.1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

Η αξιολόγηση δεν αποτελεί ένα σύγχρονο αντικείμενο ενδιαφέροντος στην 

Ελληνική Εκπαίδευση. Αν και στις μέρες μας το πρόγραμμα βρίσκεται σε πρώιμο 

στάδιο υλοποίησης, η ιστορία  της αξιολόγησης χρονολογείται περί τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980.Πολλοί επιστήμονες είχαν ξεκινήσει από τότε την καταγραφή των 

σκέψεων και των προβληματισμών τους πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, ενώ 

παράλληλα γίνονταν οι πρώτες νομοθετικές ρυθμίσεις από την πολιτεία, που απέβλεπαν 

στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. 

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

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

τη 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). 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένους κλασικούς ορισμούς θεωρητικών που έχουν 

αποδοθεί  για τον όρο «αξιολόγηση». Σύμφωνα με τους  Worthen&Sanders (1973), 

«εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η  προσπάθεια για συλλογή πληροφοριών, που θα 

χρησιμεύσουν στην κρίση της αξίας ενός προγράμματος, μιας διαδικασίας, ενός 

προϊόντος, ενός αποτελέσματος, ενός σκοπού ή της πιθανής χρησιμότητας κάποιων 

εναλλακτικών λύσεων, που σχεδιάστηκαν για την υλοποίηση συγκεκριμένων σκοπών». 

Ο Tuckman (1975) την ορίζει ως «την εργασία όπου τα μέρη, οι διαδικασίες ή τα 

αποτελέσματα ενός προγράμματος εξετάζονται για να διαπιστώσουμε αν είναι 

ικανοποιητικά, ειδικά σε αναφορά με τους σκοπούς του προγράμματος που θέσαμε, τις 

προσδοκίες μας ή τα πρότυπά μας». Ο Pophan (1975) έδωσε μεγάλη έμφαση στη 
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«συστηματική αξιολόγηση»  την οποία όρισε ως «την οργανωμένη εκτίμηση της αξίας 

των εκπαιδευτικών φαινομένων».  

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1981, 1998) θα 

οριστεί ως «η συστηματική και οργανωμένη διαδικασία κατά την οποία διεργασίες, 

συστήματα, άτομα, πλαίσια ή αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού μηχανισμού 

εκτιμώνται με βάση προκαθορισμένα κριτήρια και προκαθορισμένους σκοπούς» και 

διακρίνεται σε επίσημη και ανεπίσημη. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη διεξαγωγή μίας 

συστηματικής και οργανωμένης προσπάθειας από εξειδικευμένους φορείς,  που 

αποτελεί το αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας.  

 

1.2.Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Η 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ 

 

 Η οργανωμένη εκπαίδευση αποτελεί  αποδεδειγμένα έναν από τους κυριότερους 

μοχλούς κοινωνικής ανάπτυξης και οικονομικής ευημερίας. Βασικός είναι ο ρόλος της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου προς αυτόν τον σκοπό καθώς εκφράζει μία 

γενικότερη φιλοσοφία,  που διέπει μία κοινωνία ως προς τη σκοπιμότητα μέτρησης και 

παρακολούθησης των αποτελεσμάτων και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Ταυτόχρονα, αντικατοπτρίζει και τις προτεραιότητες της πολιτείας, όσον 

αφορά τις προσδοκίες της για την προσφορά της παιδείας στη γενικότερη προσπάθεια 

επίτευξης των κοινωνικών και οικονομικών στόχων του κράτους (Παλαιοκρασάς, 

Δημητρόπουλος, Κωστάκη, Βρετάκου, 1997, σελ.17-18). 

 Η ιστορία της αξιολόγησης στον Ελλαδικό χώρο, όπως προειπώθηκε, έχει την 

αφετηρία της στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το σύστημα Επιθεώρησης της 

Εκπαίδευσης έπαψε να λειτουργεί επί της ουσίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 

(άρση επιθεωρήσεων) και τυπικά αντικαταστάθηκε λίγο αργότερα (1982) με την 

Επιστημονική και Παιδαγωγική Καθοδήγηση των εκπαιδευτικών  και τη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης. Ο κυριότερος λόγος που οδήγησε  στην αντικατάσταση του θεσμού του 

Επιθεωρητή Α και Β από αυτούς του Σχολικού Συμβούλου, Του Προϊσταμένου 

Διεύθυνσης (αργότερα Διευθυντή Εκπαίδευσης) και των Προϊσταμένων Γραφείου 

Εκπαίδευσης (έχουν πλέον καταργηθεί), ήταν η ισχυρή κριτική στην οποία υπέστη ο 

θεσμός, κυρίως από τους εκπαιδευτικούς και τις Ομοσπονδίες τους. Η κριτική αυτή 

αναδεικνύει το γεγονός ότι η Επιθεώρηση δεν επιχειρούσε να αποτιμήσει το 
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παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο και τη συμβολή του εκπαιδευτικού σε αυτό, αλλά το 

ίδιο το πρόσωπο του εκπαιδευτικού και είχε ως αποτέλεσμα τη χειραγώγησή του σε 

περιόδους κατά τις οποίες επικρατούσαν φορτισμένες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες. 

(ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012, σελ.4) 

Η χρονική περίοδος των τριών και πλέον δεκαετιών που ακολούθησε την 

κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή, δε διευκόλυνε καμιά συζήτηση σχετική με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του έργου των εκπαιδευτικών. Όποια 

ανάλογη συζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο αυτή αφορούσε ένα 

θεωρητικό ή υποθετικό πλαίσιο εφαρμογής της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 

με αποτέλεσμα όποιες αξιοπρόσεκτες νομοθετικές ρυθμίσεις ακολούθησαν, να 

παραμείνουν ανενεργές και στα «χαρτιά» (ΥΠΑΙΘΠΑ, 2012,σελ.4). 

 Το θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου το οποίο  

θεσπίστηκε αυτές τις δεκαετίες έχει ως εξής: 

 Νόμος 1566/85 για τον εκσυγχρονισμό της «Δομής και λειτουργίας της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» καθιέρωσε 

επισήμως τον όρο αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και όχι του εκπαιδευτικού. 

Ο νόμος εστιάζει στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών  και  προβλέπει 

την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο ορίζονται τα κριτήρια  της  

αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της 

αξιολόγησης, τα δικαιώματα και οι εγγυήσεις υπέρ  των  αξιολογουμένων  και κάθε 

άλλη αναγκαία για την αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια. Επίσης στο Κεφάλαιο Δ΄ 

που αφορά τη διοίκηση των σχολείων και ειδικότερα στο άρθρο 11 σχετικά με τα 

όργανα, την επιλογή, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα 

καθήκοντα των διευθυντών ορίζει ότι οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές  και  οι 

προϊστάμενοι  των σχολικών μονάδων μετέχουν στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο Νόμος 

παρέμεινε ανενεργός, διότι ουδέποτε εκδόθηκαν Προεδρικά Διατάγματα. 

 

 Νόμος 2043/1992 περί  «Εποπτείας και διοίκησης της Πρωτοβάθμιας 

καιΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την παράγρα

φο6 του άρθρου 6, υπεύθυνοι της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της Πρωτο-

βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές 
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και οι προϊστάμενοι των σχολείων. 

 

 Προεδρικό Διάταγμα 320/1993«Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και 

του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Το 

Προεδρικό Διάταγμα ορίζει την έννοια και το σκοπό της αξιολόγησης του  εκπαι-

δευτικού  έργου  (άρθρο 1), όπως  επίσης  και  τη  διαδικασία  αξιολόγησης  του    

εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικής περιφέρειας 

(άρθρο 2), του έργου του εκπαιδευτικού (άρθρο 3), του διευθυντή του σχολείου 

(άρθρο 4) και του προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου φυσικής 

αγωγής (άρθρο 5). Τέλος, προσδιορίζει τη διαδικασία γνωστοποίησης των 

εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 6). 

 

 Νόμος 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβά-

θμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις». Το 

άρθρο 8 του νόμου ορίζει την έννοια, το σκοπό και τους φορείς αξιολόγησης των  

εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Επίσης, προβλέπει τη σύσταση  

Σώματος Μονίμων Αξιολογητών και τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των 

μονίμων  αξιολογητών. 

 

 Προεδρικό Διάταγμα  140/1998«Όροι  και  διαδικασία  της  μονιμοποίησης  των 

Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής 

εξέλιξης αυτών, παρεχόμενες εγγυήσεις στους αξιολογούμενους και διαδικασία 

οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης». Στα άρθρα 1 και 2 ορίζεται ότι 

αναγκαία προϋπόθεση για τη μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών είναι η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης της παιδαγωγικής και  

διδακτικής τους επάρκειας από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τους 

σχολικούς συμβούλους και τους μόνιμους αξιολογητές. Επίσης, το άρθρο 3 

προβλέπει ότι για την επιλογή των στελεχών  της εκπαίδευσης  είναι απαραίτητη 

η σύνταξη  αξιολογικής έκθεσης του υποψηφίου από τριμελή επιτροπή μόνιμων 

αξιολογητών.  Τέλος, το άρθρο 4 περιγράφει τη διαδικασία που ακολουθείται 

προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν αντικειμενική αξιολογική κρίση 

των αξιολογουμένων. 
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 Υπουργική  Απόφαση Δ2/1938/27/2/1998  «Αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  έργου 

και των εκπαιδευτικών». Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσδιορίζει την 

έννοια και το σκοπό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών  της  Α/θμιας  και Δ/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 1), τα όργανα  αξιο-

λόγησης και τα καθήκοντά τους (άρθρο 2), τη διαδικασία αξιολόγησης των 

σχολικών μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών  από  το  σώμα  

μονίμων  αξιολογητών  (άρθρα  3 και 4),  καθώς  επίσης και τις αρμοδιότητες της  

Επιτροπής   Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων  (άρθρο 5). 

 

 Νόμος 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 4 και 5 προσδιορίζονται   ο 

σκοπός,  οι στόχοι και ο χαρακτήρας της αξιολόγησης του   εκπαιδευτικού  έργου 

και  των εκπαιδευτικών, όπως επίσης  και  τα υπηρεσιακά  όργανα στα οποία 

ανατίθεται η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας.  Στο 

συγκεκριμένο νόμο επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

και της κοινωνίας. Επίσης, ορίζει ως φορείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

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

 

 Εγκύκλιος Γ1/37100/31-03-2010 «Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας».  Με 

αυτήν  την  υπουργική  απόφαση  προετοιμάζεται η εφαρμογή του  πιλοτικού προ- 

γράμματος της ΑΕΕ σε Σχολικές Μονάδες που θα επιλεγούν, για να  αναπτύξουν 

διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης της ποιότητας του παρεχόμενου 

εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια θα διαμορφώσουν, θα  υλοποιήσουν, θα 

παρακολουθήσουν  και θα  αξιολογήσουν Σχέδια Δράσης με στόχο την ανάπτυξη 

και βελτίωση της Σχολικής Μονάδας. 

 

 Νόμος 3848/2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων 

αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». Στο άρθρο  32  

ορίζεται η  διαδικασία  προγραμματισμού και αξιολόγησης της  δράσης  των 

σχολικών μονάδων, τα υπηρεσιακά όργανα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση 

και τη γνωστοποίηση των προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων αξιολόγησης 

των σχολικών μονάδων. 
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 Νόμος 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, 

Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου 

Τεχνολογίας  Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις». Με 

το άρθρο 1 ιδρύεται ο νέος φορέας αξιολόγησης για την Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα καταργούνται με το άρθρο 21 του 

ίδιου νόμου οι προηγούμενοι δύο αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης,που ήταν το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

 

 Υπουργική Απόφαση  Φ/361.22/116672/Δ1  της  01/10/2012 «Ορισμός κριτη-

ρίων αξιολόγησης  διευθυντών και  εκπαιδευτικών στα Πρότυπα  Πειραματικά 

Σχολεία». Στην Απόφαση ορίζονται αναλυτικά το περιεχόμενο και η μοριοδότηση 

των κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειρα-

ματικά Σχολεία. 

 

 Εγκύκλιος  Γ1/14841/ 13-12-2012:  «Προετοιμασία – Δράσεις Γενίκευσης της Α- 

ξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου – Αυτοαξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων». 

 

 Υπουργική Απόφαση 15/03/2013: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της 

Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης». Στην Υπουργική Απόφαση 

ορίζονται ο σκοπός, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και η διαδικασία 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα. 

Προσδιορίζονται επίσης η υποστηρικτική δομή του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, 

καθώς και οι φορείς  εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό και σε κεντρικό 

επίπεδο. 

 

 Προεδρικό διάταγμα 152/5-11-2013:  «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικώντης Πρω- 

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης». 

 

 Εγκύκλιος Γ1/190089/ 10-12-2013: «Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του  

Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014–Δια-

δικασίες». 

Συμπερασματικά, μελετώντας τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών από τις αρχές της 

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/01_%CE%A5%CF%80-%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%86-%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B5%CF%84%20%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82%202012.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_152_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_5_11_2013.pdf
http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/02_%CE%91%CE%95%CE%95-E%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A5%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%98%20190089-2013.pdf
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δεκαετίας του 1980 μέχρι σήμερα, διαπιστώνουμε ότι ο στόχος της αξιολογικής 

διαδικασίας ήταν κοινός και αναφερόταν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Παρ’ όλ’ αυτά, τα εμπόδια που εμφανίστηκαν κατά καιρούς ήταν πολλά και ποικίλα. Οι 

συχνές αλλαγές στο εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκριμένα στις δομές, τα 

περιεχόμενα, τα μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες συνεπάγονταν την απουσία ενός 

συστήματος ελέγχου της ποιότητας και ανατροφοδότησης (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2008, σελ.18-19). Η έλλειψη ενός  μόνιμου θεσμικού φορέα, που θα είχε ως 

αποστολή του τη μελέτη, τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την εφαρμογή όλων των 

επιστημονικών-παιδαγωγικών διαδικασιών και την καθιέρωση τεχνικών και μέσων 

αξιολόγησης διαφαίνεται κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Όλα τα παραπάνω 

καταδεικνύουν σημαντικά προβλήματα και κυρίως την παράλειψη καθορισμού  στόχου 

της αξιολόγησης. 

 Ενώ κατά την περίοδο αυτών των δεκαετιών η χώρα αντιμετώπιζε αυτά τα 

προβλήματα,  στις χώρες εκτός αλλά ιδίως εντός της Ε.Ε., τα συστήματα αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης εξελίχτηκαν ιδιαιτέρως, με αποτέλεσμα στον τομέα αυτό η χώρα μας 

να απέχει από τα υπόλοιπα κράτη. 

Στη σημερινή εποχή με τη δεδομένη οικονομική δυσπραγία της πολιτείας και 

συνεπώς τη δυσκολία επιμερισμού των ήδη περιορισμένων κονδυλίων, η αξιολόγηση 

καλείται να παίξει όλο και μεγαλύτερο και ουσιαστικότερο ρόλο. Οι υπάρχοντες πόροι 

(ανθρώπινοι, υλικοτεχνικοί) δεν μπορούν παρά να μην αξιοποιούνται με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο ώστε να αποδίδουν το μέγιστο δυνατό. 

 

1.3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Η 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ 

 

 Η χρήση του όρου «εκπαιδευτικό έργο» εμφανίστηκε στη χώρα μας στα μέσα 

της δεκαετίας του 1980 με την ψήφιση του Νόμου 1566/1985 με σκοπό να εφαρμοστεί 

εκ νέου η αξιολόγηση μετά την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή το 1982 

επαναπροσδιορίζοντας την έννοιά της, ούτως ώστε να νομιμοποιηθεί η διαδικασία της, 

αλλά αποφορτίζοντάς τη σημασιολογικά από την ελεγκτική της διάσταση (ΥΠΕΠΘ/ 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008, σελ. 392). 

 Ακολούθησαν πολλές διατυπώσεις ορισμών για το εκπαιδευτικό έργο με άλλες 

να αναφέρονται στον εκπαιδευτικό και άλλες στο εκπαιδευτικό σύστημα.Πιο 

συγκεκριμένα, στο Σχέδιο Π.Δ. 140/1988 σημειώνεται ότι με τον όρο αυτό νοείται η 
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συνεκτίμηση του συλλογικού και συμμετοχικού έργου των εκπαιδευτικών σε 

συγκεκριμένους σχολικούς χώρους, ενώ στο Π.Δ.320/1993 ως αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου νοείται η εκτίμηση της απόδοσηςτης παρεχόμενης εκπαίδευσης 

γενικά. Ο Νόμος 2525/1997 ορίζει ότι ως αξιολόγησητου εκπαιδευτικού έργου της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της 

ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τουβαθμού υλοποίησης των σκοπών και 

των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται απότην ισχύουσα νομοθεσία. Στον Νόμο 

2986/2002, που αφορά στην Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στηναξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου και των εκπαιδευτικών, στην επιμόρφωση τωνεκπαιδευτικών και σε άλλες 

διατάξεις, το εκπαιδευτικό έργο συνδέεται με τη σχολικήμονάδα, ενώ η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού αναφέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία (Οδηγός Αξιολόγησης Εκπαι-

δευτικού Έργου, 2011, σελ.66-67). 

 Σύμφωνα με τον Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να 

γίνει κατανοητό ως έργο που επιτελείται σε τρία επάλληλα επίπεδα: α) στο επίπεδο του 

εκπαιδευτικού συστήματος, ως αποτέλεσμα συνολικά της λειτουργίας του, δηλαδή ως 

περιγραφή σε επίπεδο μακροανάλυσης της θεσμικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, β) 

στο επίπεδο της σχολικής μονάδας ή ιδρύματος, ως αποτέλεσμα οργανωμένης και 

σχεδιασμένης δραστηριότητας, ως περιγραφή δηλαδή της δράσης στο πλαίσιο ενός 

συγκεκριμένου σχολείου, και τέλος γ) στο επίπεδο σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα 

συντονισμένης δραστηριότητας συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, σε επίπεδο δηλαδή 

μικροανάλυσης ως προϊόν της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης (Η Ποιότητα στην 

Εκπαίδευση, 2008, σελ.392-393). 

 Από τα παραπάνω συνεπάγεται το συμπέρασμα ότι με την αναφορά στον όρο 

«εκπαιδευτικό έργο» νοούνται όλοι οι παράγοντες που αποτελούν μέρος του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είτε δηλαδή σε 

μακροεπίπεδο (π.χ. εκπαιδευτική νομοθεσία), είτε σε μικροεπίπεδο (π.χ. σχολική 

μονάδα). 

 Στο άρθρο 4 του Νόμου 2986/2002 επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου δεν αποτελεί μία διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 

χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή 

αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών 

παραγόντων. Με το άρθρο 2 του Προεδρικού  Διατάγματος 152/5-11-2013 περί 

«Αξιολόγησης τωνΕκπαιδευτικώντης Πρωτοβάθμιας καιΔευτεροβάθμιας εκπαίδευ-

http://aee.iep.edu.gr/sites/default/files/iep_files/%CE%9D%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%AF%CE%B1/%CE%A0%CE%94_152_%CE%91%CE%9E%CE%99%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%97%CE%A3%CE%97_5_11_2013.pdf
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σης» γίνεται αναφορά στο σκοπό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών,  που είναι η 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου, μέσω της 

άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση προς όφελος των ίδιων, των μαθητών και της 

κοινωνίας. 

Επίσημος θεσμικός φορέας για την αξιολόγηση των διοικητικών και 

εκπαιδευτικών δομών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των 

εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου 3966/24-05-11, χρίστηκε το 

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ενώ καταργήθηκαν με τον ίδιο νόμο το 

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

αποτελούσαν και τους φορείς της αξιολόγησης μέχρι τότε. 

  Γεγονός αποτελεί πως τη χρονική περίοδο που διανύουμε έχει ήδη συντελεστεί 

η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας – Α’ φάση (2013-2014) 

και ορισμένων στελεχών εκπαίδευσης (π.χ. Διευθυντών Εκπαίδευσης, Σχολικών 

Συμβούλων), ενώ έπεται η αξιολόγηση των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και έπειτα 

των Εκπαιδευτικών που λειτουργούν μέσα σε αυτές. Επομένως, γίνεται αντιληπτή η 

τάση αξιολόγησης σύμφωνα με την ιεραρχικότητα από τα ανώτερα επίπεδα του 

εκπαιδευτικού συστήματος και δυναμικού προς τα κατώτερα. 

 

2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1.ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2.1.1.ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Οι διεθνείς και ευρωπαϊκές αλλαγές στον οικονομικό, κοινωνικό, πολιτισμικό 

και τεχνολογικό τομέα ασκούν έντονες πιέσεις για αλλαγή και στην εκπαιδευτική 

πολιτική. Θέματα όπως η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών δομών, η 

σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων, η σχολική οργάνωση, το περιεχόμενο, τα 

μέσα και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου, η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών 

αποτελούν πεδία μελέτης, κριτικής και αναθεώρησης τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε 

πρακτικό επίπεδο. Η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και η 
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αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρακτικών, αποτελούν κοινά σημεία προβληματισμού 

και επιδιώξεις της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

 Ο όρος «ποιότητα» τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και συχνότερα 

αναφορικά με τους στόχους του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος και γίνεται 

λόγος περί βελτίωσης της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στη χώρα 

μας. Σε αντιδιαστολή, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1990 η «ποιότητα» αποτελούσε αλληλένδετο όρο με την «αξιολόγηση» του 

εκπαιδευτικού έργου, καθώς η δεύτερη θεωρούνταν προϋπόθεση για την επίτευξη της 

πρώτης. Στο διεθνή χώρο, τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης των 

πολιτικών για την αξιολόγηση, οι μορφές της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

στη σχολική μονάδα εμφανίζουν ιδιαίτερη δυναμική, ειδικά στις χώρες που 

χαρακτηρίζονται από αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα. Εξάλλου, η σχολική 

μονάδα θεωρείται ως το χαμηλότερο και πλέον ουσιαστικό επίπεδο άσκησής της 

(Grayetal.,1999, Mατθαίου, 2000,Bryk&Schneider, 2004, Elmore, 2004, Jamesetal., 

2006, Eurydice, 2007, Hopkins, 2007, Μπαγάκης, Δεμερτζή & Σταμάτη, 2007 ). 

 Στη χώρα μας, όπως προειπώθηκε, πάνω από τρεις δεκαετίες γίνεται λόγος για 

αξιολόγηση στην εκπαίδευση που έχει ως στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

Δυστυχώς όμως οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμιστικές απόπειρες και οι νομοθετικές 

ρυθμίσεις στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα συνετέλεσαν περισσότερο στην 

απομάκρυνση από τον επιδιωκόμενο στόχο παρά στην επίτευξή του. Από το γεγονός 

των  συνεχών αλλαγών διαφαίνεται η απουσία ενός κοινού οράματος από όλες τις 

πολιτικές δυνάμεις του τόπου και  προφανώς η έλλειψη ενός επίσημου και ανεξάρτητου 

φορέα υπεύθυνου για την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης, έτσι ώστε το έργο 

του να συνεχίζει ανεπηρέαστο από τις αλλαγές στα κυβερνητικά σχήματα. 

 Έπειτα από το πέρασμα τόσων χρόνων βρισκόμαστε σήμερα στη θέση να 

αναφερθούμε στα πρώτα βήματα υλοποίησης του προγράμματος αξιολόγησης, που 

πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα ελληνικά δεδομένα, το οποίο ξεκίνησε να 

εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2013-2014 και βρίσκεται σε εξέλιξη. Σκοπός της 

αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) σύμφωνα με την Εγκύκλιο 

Γ1/190089/10-12-2013 κατά το πρώτο έτος εφαρμογής του θεσμού ήταν η εισαγωγή 

του πνεύματος της «αυτοαξιολόγησης» στο σχολείο και η ανάπτυξη των σχέσεων 

συνεργασίας και εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
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Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε το πρώτο στάδιο αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα τη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. Πριν προβούμε όμως στην 

αναλυτική μελέτη του προγράμματος αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδαςπου εφαρμόζεται στη χώρα μας, θα κάνουμε μια 

επισκόπηση στα συστήματα αυτοαξιολόγησης που εφαρμόζονται σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες διαθέτουν τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα 

σύμφωνα άλλωστε και με πρόσφατη έρευνα
1
.  

 

2.1.2.Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 

ΧΩΡΕΣ 

(Το παρόν υποκεφάλαιο βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχει η ιστοσελίδα της 

ΑΕΕ) 

 

2.1.2.1.ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

 

 Είναι γνωστό σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ότι το φινλανδικό εκπαιδευτικό 

σύστημα θεωρείται το καλύτερο της Ευρώπης σύμφωνα μάλιστα και με πρόσφατη 

έρευνα, για την οποία έγινε λόγος παραπάνω.Οι προσπάθειες για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος άρχισαν από τη δεκαετία του 1970 και συνεχίζονται 

ακατάπαυστα. Ο κύριος στόχος των προγραμμάτων για την παιδεία δεν είναι πλέον η 

βελτίωση των υποδομών, καθώς αυτές βρίσκονται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο, 

αλλά η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η Φινλανδία διαθέτει ένα 

πλήρως αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Δήμων) και όχι σχολείου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο της φινλανδικής εκπαίδευσης και συνδέεται στενά με την 

οργάνωση και διοίκησή της σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. 

 

 

 

______________ 

1. http://www.tovima.gr/society/article/?aid=593854 
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Η νομοθεσία για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στη Φινλανδία 

εισήχθη το 1999 και ακολούθησε μία σειρά τροποποιητικών παρεμβάσεων. Το 2008, το 

Υπουργείο Παιδείας κατήρτισε ένα Εθνικό Πλάνο για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου τα αποτελέσματα του οποίου αναμένεται να συμβάλουν στην 

ανατροφοδότηση των διαδικασιών αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση 

αυτών. Το σύστημα αξιολόγησης βασίζεται σε συνδυασμό μορφών εξωτερικής και 

εσωτερικής αξιολόγησης/αυτοαξιολόγησης. Υποστηρίζεται κεντρικά από δύο φορείς: 

1. Το Φινλανδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και  

2. Το Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης 

οι οποίοι τελούν υπό την εποπτεία του  Υπουργείου Παιδείας. Ο πρώτος φορέας 

ασχολείται κυρίως με την ανάπτυξη των μεθόδων αποτίμησης της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου καθώς και με την αξιολόγηση/ανατροφοδότηση του εθνικού 

συστήματος αξιολόγησης της χώρας. Ο δεύτερος φορέας  έχει ως κύρια αρμοδιότητα 

την αξιολόγηση της ποιότητας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανάπτυξη 

κατάλληλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την αποτίμηση αυτών. 

 Στο φινλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα συντελούνται δύο μορφές αξιολόγησης. 

Η εξωτερική, η οποία διεξάγεται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο και λαμβάνει τρεις 

μορφές: α) αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, β) διεξαγωγή θεματικών 

αξιολογήσεων σε επιλεγμένα πεδία ενδιαφέροντος και γ) παραγωγή συμβατικών 

δεικτών εκπαίδευσης. 

Οι μορφές της εξωτερικής αξιολόγησης είναι κατά κανόνα δειγματοληπτικές και 

στο πλαίσιο αυτής της αξιολόγησης κάθε σχολική μονάδα της χώρας λαμβάνει  μέρος 

στις παραπάνω διαδικασίες κάθε τρία έτη περίπου. Παράλληλα όμως με την εξωτερική 

αξιολόγηση καίριο ρόλο παίζει στο εθνικό σύστημα αξιολόγησης της χώρας η 

εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. 

 Το Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης της χώρας το 1993, εισήγαγε ένα 

πρόγραμμα για την αυτοαξιολόγηση στα σχολεία με σκοπό να αναπτύξει κατάλληλα 

μοντέλα αυτοαξιολόγησης για τους διάφορους τύπους σχολείων της χώρας και 

παράλληλα  να δημιουργήσει κουλτούρα αυτοαξιολόγησης στα σχολεία της χώρας. Το 

πρόγραμμα αυτό  συνετέλεσε στο να ενισχυθεί σημαντικά η θέση της αυτοαξιολόγησης 

στο φινλανδικό σχολείο και από το 1999 να αποτελέσει υποχρεωτική εκπαιδευτική 

διαδικασία για το σύνολο των σχολικών μονάδων της χώρας. Σύμφωνα με το 

αποκεντρωτικό σύστημα που εφαρμόζεται στη χώρα κάθε σχολική μονάδα μπορεί να 
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αναπτύξει τη δική της προσέγγιση στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης και κατά συνέπεια 

οφείλει να έχει το δικό της αναπτυξιακό πλάνο. Ωστόσο, οι κεντρικές εκπαιδευτικές 

αρχές προτείνουν στα σχολεία θεματικές, στις οποίες θεωρούν ότι θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση κατά την αξιολογική διαδικασία, όπως επίσης και μοντέλα 

αυτοαξιολόγησης. 

 Όσον αφορά τα μοντέλα αυτοαξιολόγησης, οι κεντρικές εκπαιδευτικές αρχές 

προτείνουν τα ακόλουθα: 

1. ΤοEFQM (EuropeanFoundationforQualityManagement) 

ExcellentModelεστιάζειστηναξιολόγησηεννέασυνολικάτομέων. Οιπέντε εξ’ 

αυτών αφορούν  στην οργάνωση και διοίκηση(αποτελεσματικότητα διοίκησης), 

ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις σχετίζονται με τα αποτελέσματά της. 

2. ΤοCQAF( CommonAssessmentFramework)Modelαφορά, κατάκύριολόγο, στην 

αυτοαξιολόγηση των σχολείων επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

3. Το CAF(CommonAssessmentFramework) εστιάζει στην αξιολόγηση πέντε 

τομέων: της  ηγεσίας, της στρατηγικής και σχεδιασμού, της διαχείρισης των 

ανθρωπίνων πόρων, των συνεργασιών και της αξιοποίησης των πόρων, της 

διαδικασίας και της διαχείρισης της αλλαγής. 

 

Κατά τη διάρκεια της αυτοαξιολόγησης οι εκπαιδευτικοί σε συνεργασία με τις 

τοπικές εκπαιδευτικές αρχές αποτιμούν την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου. Οι διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης υποστηρίζονται από τα αποτελέσματα των 

εξωτερικών αξιολογήσεων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό βελτιωτικών παρεμβάσεων σε 

επίπεδο σχολείου, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις σχεδιάζονται με τη συμμετοχή των 

τοπικών εκπαιδευτικών αρχών που έχουν και την ευθύνη για την παροχή της 

εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησηςδημο-

σιοποιούνται στους γονείς των μαθητών καθώς επίσης και στα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέρη της κοινότητας. 
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2.1.2.2. ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

 

 Τη γενική ευθύνη για την εκπαίδευση στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Βόρεια 

Ιρλανδία έχουν το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Επιχειρηματικότητας. Το 

εκπαιδευτικό σύστημα θεωρείται αποκεντρωμένο, καθώς τα σχολεία απολαμβάνουν 

υψηλό βαθμό αυτονομίας και κατά συνέπεια έχουν και τη κύρια ευθύνη για τη 

διασφάλιση ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

 Στην Πρωτοβάθμια αλλά και στη Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση, τη βασική 

ευθύνη για την αυτοαξιολόγηση και τη βελτίωση του σχολείου την έχει το Διοικητικό 

Συμβούλιο και ο Διευθυντής του σχολείου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό 

προσωπικό, ο Διευθυντής και τα στελέχη διοίκησης του σχολείου οφείλουν να 

αξιολογούν την ποιότητα του παρεχόμενου έργου με σκοπό τον καθορισμό στόχων 

βελτίωσης στο πλαίσιο του ετήσιου κύκλου προγραμματισμού. 

Η κάθε σχολική μονάδα υιοθετεί το δικό της μοντέλο αυτοαξιολόγησης, τα 

αποτελέσματα της οποίας γνωστοποιούνται στους εξωτερικούς αξιολογητές του 

Ofstead πριν την προγραμματισμένη εξωτερική αξιολόγηση. Η ηλεκτρονική φόρμα 

αυτοαξιολόγησης που συμπληρώνουν τα σχολεία αποτυπώνει: 

 Την αξιολόγηση της προόδου τους με βάση τα κριτήρια Ofstead, 

 Τα βασικά τεκμήρια στα οποία στηρίζεται αυτή η αξιολόγηση,  

 Τα εντοπισμένα ισχυρά και αδύναμα σημεία τους, 

 Τις δράσεις που σχεδιάζονται για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και την 

περαιτέρω ανάπτυξη των ισχυρών τους σημείων. 

Τα βασικά πεδία αυτοαξιολόγησης αφορούν: 

 Τα χαρακτηριστικά του σχολείου, 

 Τις απόψεις των μαθητών, γονέων/κηδεμόνων, της κοινότητας και άλλων 

εμπλεκομένων 

 Τα επιτεύγματα των μαθητών και τα επίπεδα της απόδοσης, 

 Την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία των μαθητών, 

 Την ποιότητα των παροχών, 

 Την ηγεσία και διοίκηση. 
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Κάποια σχολεία χρησιμοποιούν «εθνικά κριτήρια ποιότητας» για την αξιολόγηση 

συγκεκριμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου. Τα μοντέλα αυτοαξιολόγησης των 

σχολείων γενικότερα θα πρέπει: 

 να παρέχουν ένα σαφές, μη γραφειοκρατικό πλαίσιο αυτοελέγχου, 

 να εστιάζουν στην πρόοδο των μαθητών, 

 να οδηγούν σε μια αυστηρή και αντικειμενική διάγνωση των αναγκών τους, 

 να οδηγούν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών σχεδίων δράσης 

που να αξιοποιούν τις δυνατότητες της σχολικής μονάδας και να αντιμετωπίζουν 

τις υφιστάμενες αδυναμίες της. 

Ωστόσο, βασικός παράγοντας της αυτοαξιολόγησης είναι η τεκμηρίωση του έργου 

των σχολείων σε διάφορους τομείς, όπως τα επιτεύγματα των μαθητών, η ποιότητα της 

διδασκαλίας και η αποτελεσματικότητα της ηγεσίας και διοίκησης της σχολικής 

μονάδας με τρόπο που να αποτελεί τη βάση για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και 

στόχων βελτίωσής της. Επίσης έχει προβλεφθεί ένα πλαίσιο κριτηρίων με σκοπό την 

εκτίμηση της προόδου που έχει επιτευχθεί, τον εντοπισμό των καλών πρακτικών που 

εφαρμόστηκαν καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης με άλλα σχολεία. Τα δεδομένα που 

συλλέγονται από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης μέσω ετήσιας απογραφής 

διασταυρώνονται με τα δεδομένα της επίδοσης των μαθητών στις εθνικές εξετάσεις με 

τη βοήθεια μιας σειράς εργαλείων που διαμορφώνονται από την κεντρική κυβέρνηση 

και τις Τοπικές Αρχές, ώστε να παράσχουν τη δυνατότητα στα σχολεία να εξετάσουν 

την επίδοσή τους συνολικά αλλά και την επίδοσή συγκεκριμένων ομάδων σχολείου σε 

σύγκριση με άλλα σχολεία 

 

2.1.2.3.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

 

Από  τις αρχές της  δεκαετίας  του 1980, η εκπαιδευτική  πολιτική της Ολλανδίας  

ενισχύει  διαρκώς την αυτονομία των σχολικών  μονάδων όσον αφορά την ευθύνη για 

τον καθορισμό  και τη βελτίωση  των επιπέδων  απόδοσής τους. Εκτός της εσωτερικής 

αξιολόγησης που διεξάγεται από τα ίδια τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς, διενεργούνται και ανεξάρτητες εξωτερικές αξιολογήσεις από τους 

αρμόδιους φορείς. 

Το Υπουργείο Παιδείας έχει την καθολική ευθύνη της ποιότητας της 

εκπαίδευσης στην Ολλανδία και η Εκπαιδευτική Επιθεώρηση είναι υπεύθυνη για την 

εποπτεία της. Η Εκπαιδευτική Επιθεώρηση της Ολλανδίας είναι ειδικότερα αρμόδια για 
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την παρακολούθηση και βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου με βάση την 

έγκυρη και ολοκληρωμένη γνώση σχετικά με τα επιμέρους σχολεία και τους 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στο πλαίσιο του έργου της, η  Επιθεώρηση διενεργεί 

τακτικές και συστηματικές επισκέψεις στα σχολεία, τα αποτελέσματα των οποίων 

καταγράφονται σε έκθεση, η οποία κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα σχολεία καθώς 

και στον Υπουργό Παιδείας. 

Η εποπτεία του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών ιδρυμάτων αφορά ειδικό-

τερα: 

 στην αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας μέσω του ελέγχου της 

συμμόρφωσης με τη νομοθεσία 

 στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης της γενικότερης λειτουργίας τους με τη 

νομοθεσία 

 στη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας 

 στη δημοσίευση εκθέσεων σχετικά με την πορεία της εκπαίδευσης 

 στην υλοποίηση όλων των δράσεων και των καθηκόντων που προβλέπονται από 

τον νόμο. 

Βασική αρχή για την αξιολόγηση της ποιότητας του παρεχόμενου εκ-

παιδευτικού έργου  από  την  Επιθεώρηση  αποτελεί η παραδοχή ότι η πρωταρχική 

ευθύνη για την ποιότητα της διδασκαλίας ανήκει στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς. Τα σχολεία στην Ολλανδία χαρακτηρίζονται γενικότερα από υψηλό 

επίπεδο αυτονομίας εντός ενός κεντρικά καθορισμένου πλαισίου σε σχέση με τους 

στόχους επίδοσης και τις απαιτήσεις για τις μαθητικές εξετάσεις. 

Για τις  ανάγκες του καθορισμού και του ελέγχου των  επιπέδων απόδοσης των 

σχολείων, διαμορφώθηκε μια σειρά εργαλείων, τα οποία έγιναν υποχρεωτικά  για τα  

σχολεία της Πρωτοβάθμιας, της Δευτεροβάθμιας και της Ειδικής Αγωγής από το 1998. 

Τα εργαλεία αυτά είναι: 

 

1. το σχολικό πλάνο, το οποίο οφείλει να επικαιροποιείται από το σχολικό συμβούλιο 

κάθε τέσσερα χρόνια και περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για τη βελτίωση 

της ποιότητας της εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι κάθε σχολείο υποχρεούται να 

αξιολογεί συστηματικά την απόδοσή του, τα αποτελέσματα της αξιολόγησής του 

αποτελούν τη βάση της διαμόρφωσηςτου σχολικού πλάνου, το οποίο θα πρέπει να 

εγκρίνεται από το συμβούλιο  του σχολείου.Βάσει αυτού, το σχολείο έχει  την  ευ- 
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θύνη της διαμόρφωσης και της εφαρμογής  της πολιτικής  του για  την οποία 

αποδίδει λόγο στην Επιθεώρηση. 

2. το φυλλάδιο (prospectus), το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τους γονείς και 

τους μαθητές. Το φυλλάδιο επικαιροποιείται κάθε χρόνο με βάση το σχολικό πλάνο 

και περιγράφει με λεπτομέρεια το έργο και τη  λειτουργία του σχολείου,τους 

στόχους του και τα αποτελέσματά του, αποτελώντας έτσι τη βάση του διαλόγου 

μεταξύ των γονέων και του σχολείου σχετικά με την πολιτική του. Περιέχει επίσης 

πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των γονέων καθώς και τα  δικαιώματα και 

τις υποχρεώσεις των γονέων και των μαθητών.  Περιγράφει επίσης τα μέτρα που 

έχουν ενδεχομένως ληφθεί για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή με 

προβλήματα συμπεριφοράς. Το σχολείο αποστέλλει αντίγραφο του φυλλαδίου στην 

Επιθεώρηση, η οποία μπορεί να αποφασίσει την επικύρωση ή μη της ακρίβειας των 

δηλώσεων σε σχέση με την πραγματική κατάσταση. 

3. η διαδικασία παραπόνων, σχετικά με την οποία τα σχολεία υποχρεούνται να 

ενημερώσουν τους γονείς, με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής τους στη λήψη 

αποφάσεων και τη διοίκηση του σχολείου. 

 

Εκτός των παραπάνω, διάφοροι εκπαιδευτικοί οργανισμοί συνεργάζονται για το 

σχεδιασμό καιτην εφαρμογή προγραμμάτων με σκοπό την υποστήριξη της οργάνωσης 

των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των σχολείων, όπως: το Q*Primair, το Q5 

and ISIS, το  ‘Kwalititeitsring’. 

Η Ολλανδία συμμετέχει επίσης στο Πρόγραμμα ASP (AssociatedSchools Project) 

μετά από πρωτοβουλία της Εθνικής Επιτροπής της Ολλανδίας για την UNESCO 

(NetherlandsNationalCommissionfor UNESCO). Για την υποστήριξη των 

συμμετεχόντων σχολείων, η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα και το Ίδρυμα 

LearningPlanDevelopmentFoundation σχεδίασαν ένα πλαίσιο ποιότητας με βασικά 

χαρακτηριστικά τους την αυτοαξιολόγηση και τις επιτόπιες επισκέψεις στα 

σχολεία.Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων από την αρμόδια επιτροπή, τα σχολεία 

επιδεικνύουν τον τρόπο επίτευξης της αποστολής και των στόχων της UNESCO. Στη 

συνέχεια, η επιτροπή αξιολογεί το βαθμό συμβατότητας της αυτοαξιολόγησης του 

σχολείου με τις δικές της παρατηρήσεις, ώστε να προβεί σε μια σειρά συστάσεων (TIPS 

and TOPS) σχετικά με τους τρόπους ανάπτυξης του σχολείου ως μέλους του δικτύου 

ASP. 
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Μετά από τρεις δοκιμαστικές επισκέψεις σε διαφορετικά σχολεία, τα εργαλεία 

αξιολογούνται και βελτιώνονται. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2011-2012, όλα 

τα σχολεία του δικτύου ASP διεξήγαγαν αυτοαξιολόγηση, μετά την οποία 

πραγματοποιήθηκε η επιτόπια επίσκεψη. Τα υπόλοιπα σχολεία της Ολλανδίας έχουν 

εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα αυτό, με σκοπό την 

επιβεβαίωση της επάρκειας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αλλά και την 

αμοιβαία ανατροφοδότηση της γνώσης και της εμπειρίας τους. 

 

2.1.2.4.ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

 Στην Ιρλανδία βασική ευθύνη για τη διασφάλιση της ποιότητας έχει η 

Επιθεώρηση η οποία αποτελεί τμήμα του Υπουργείου Παιδείας και  έναν από τους 

παλαιότερους φορείς εποπτείας. Η εκπαιδευτική πολιτική  από το 1990 εστίασε στα 

θέματα διασφάλισης ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκ-

παίδευσης. Με τον εκπαιδευτικό νόμο του 1998 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο 

σχεδιασμό της σχολικής εκπαίδευσης και στην εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξι-

ολόγηση. 

 Στόχος της αξιολόγησης είναι η παροχή συμβουλευτικού ρόλου και η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών και της διοίκησης του σχολείου στο έργο τους καθώς 

και η βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

η αξιολόγηση από την Επιθεώρηση διεξάγεται κάθε 9 έως 10 χρόνια, αλλά η συχνότητα 

αυτή μπορεί να αυξηθεί όταν εντοπίζονται συγκεκριμένα προβλήματα. 

 Η σχολική εκπαίδευση βασίζεται στη φιλοσοφία ότι τα σχολεία είναι ο πυρήνας 

της εκπαιδευτικής πολιτικής και η αυτοαξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ανάπτυξής τους. Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων εφαρμόστηκε πιλοτικά 

κατά το σχολικό έτος 2011-2012.Από το σχολικό έτος 2012-2013 και για μία περίοδο 

τεσσάρων ετών όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας θα εμπλακούν στη διαδικασία 

αυτοαξιολόγησης εστιάζοντας στη διδασκαλία και στη μάθηση και κατά προτίμηση σε 

κάποια καθορισμένη διάστασή της ειδικότερα κατά τα πρώτα έτη εφαρμογής της. Τα 

σχολεία οφείλουν να διαμορφώσουν ένα τριετές πλάνο βελτίωσης για τους τομείς των 

μαθηματικών, της γλώσσας και κάποιο άλλο γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού 

προγράμματος. Τα πεδία στα οποία αφορά η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων 

είναι: 

 Η ποιότητα της διοίκησης του σχολείου 
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 Η ποιότητα του σχεδιασμού του σχολείου 

 Η ποιότητα της παροχής του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του αναλυτικού 

προγράμματος 

 Η ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα 

 Η ποιότητα της υποστήριξης στους μαθητές. 

Βασικά σημεία στα οποία οφείλει να εστιάσει η διαδικασία είναι η κατάσταση 

του σχολείου όσον αφορά τα αποτελέσματα της μάθησης και την αποτελεσματικότητα 

της διδασκαλίας, η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων, καθώς και ο εντοπισμός των 

ισχυρών σημείων  και των  αδυναμιών του σχολείου ώστε να αναζητηθούν οι τρόποι 

βελτίωσής τους.  

Βασικές πηγές τεκμηρίωσης των συμπερασμάτων αποτελούν: 

 τα αρχεία προόδου και αξιολόγησης των μαθητών (διαμορφωτικής και τελικής) 

 οι απόψεις των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευτικών και της διοίκησης 

 ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

 ο επαγγελματικός διάλογος και η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών 

 η επιστημονική συλλογική αξιολόγηση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 

2.1.2.5.ΠΟΛΩΝΙΑ 

 

Το παρόνσύστημα αξιολόγησης στην Πολωνία είναι θεσμοθετημένο και κεντρι- 

κά ελεγχόμενο. Πρόκειται για ένα συγκεντρωτικό σύστημα με τάσεις αποκέντρωσης. Η 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1999 εισήγαγε συστήματα εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος εμπλέκονται: 

 Tο Υπουργείο Παιδείας 

 Tο Περιφερειακό Σώμα Επιθεωρητών (Kuratorium). 

 O φορέας που ανήκει στους δήμους και είναι υπεύθυνος για την εξωτερική 

αξιολόγηση των διοικητικών στόχων και για τη διαχείριση των σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των Γυμνασίων. 

 Οι Διευθυντές των σχολείων σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Στην Προσχολική και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η διοικητική και παιδαγωγική 

εποπτεία διεξάγονται χωριστά. Η παιδαγωγική εποπτεία των σχολείων ασκείται από 

περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές (kurator), ενώ η γενική εποπτεία (οργανωτική, 

διοικητική και οικονομική) ασκείται από φορείς των δήμων και κοινοτήτων, από 
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αυτοδιαχειριζόμενους επαρχιακούς φορείς ή φορείς της ευρύτερης περιφέρειας.Την 

ευθύνη για την εκτίμηση των παιδαγωγικών επιτευγμάτων και την αξιολόγηση της 

απόδοσης των σχολικών μονάδων έχουν η Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή και οι οκτώ 

Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές. 

Σε όλες τις περιφέρειες έχουν οριστεί σύμβουλοι για την αξιολόγηση της 

απόδοσης των σχολείων, αλλά τελικά η αρμοδιότητά τους έχει περιοριστεί μόνο στην 

άσκηση παιδαγωγικής εποπτείας. Εποπτεία ασκείται και στο εκπαιδευτικό προσωπικό 

του κάθε σχολείου, αλλά μόνο σε σχέση με τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα και 

όχι με την παιδαγωγική τους επάρκεια. 

Η νομοθεσία που αφορά την  παιδαγωγική εποπτεία των σχολείων  απαιτεί από 

τα σχολεία μια συνεχή εκτίμηση της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας. Πρακτικά, 

αυτό σημαίνει ότι το σχολείο αξιολογεί το επίπεδο της επάρκειας και της 

αποτελεσματικότητας όλων των σχολικών δραστηριοτήτων. 

Η εσωτερική αξιολόγηση διενεργείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και τον Παιδαγωγικό Σύμβουλο. Ο Διευθυντής του 

δημόσιου σχολείου είναι το πρόσωπο που συντονίζει τις σχολικές δραστηριότητες και 

διασφαλίζει την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής 

διαδικασίας. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της εσωτερικής αξιολόγησης και τη 

χρήση των αποτελεσμάτων της για τον σχεδιασμό δράσεων βελτίωσης του σχολείου, 

καθώς και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του. Επίσης, ο Διευθυντής του 

σχολείου οφείλει να προετοιμάζει ένα σχέδιο παιδαγωγικής εποπτείας μια φορά τον 

χρόνο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους σκοπούς, το αντικείμενο και το 

χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της εσωτερικήςαξιολόγησης, καθώς επίσης και θέματα 

συζήτησης για τον έλεγχο της καταλληλότητας των εφαρμοσμένων δραστηριοτήτων. 

Πριν το τέλος του σχολικού έτους, ο Διευθυντής παρουσιάζει τα αποτελέσματα 

του σχολείου στο παιδαγωγικό συμβούλιο. Από το σχολικό έτος 2004-2005, η 

εσωτερική αξιολόγηση βασίζεται στα πρότυπα κριτήρια της εξωτερικής αξιολόγησης. 

Μερικές φορές τα αποτελέσματα δημοσιεύονται με απόφαση που λαμβάνεται σε 

περιφερειακό επίπεδο. Το ποσοστό των σχολείων που χρησιμοποιούν τις αξιολογήσεις 

της επίδοσης των μαθητών τους για τους σκοπούς της αυτοαξιολόγησης είναι ιδιαίτερα 

υψηλό και αφορά τουλάχιστον το 85% των μαθητών ηλικίας 15 ετών. 
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2.2. ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

(Σύμφωνα με τα άρθρα της Υπ.Απόφασης 15/03/2013 περί «Αξιολόγησης του 

Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης») 

 

2.1.ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1. Η σχολική μονάδα αποτελεί το βασικό φορέα προγραμματισμού και αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού της έργου. 

2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  (ΑΕΕ) είναι η βελτίωση και η 

ποιοτική αναβάθμιση όλων των διαστάσεων και των παραγόντων της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η διαμόρφωση 

της κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία, η ενίσχυση της συνεργασίας και της 

συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, η ενίσχυση της αυτογνωσίας 

και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η απόκτηση εμπειριών από 

στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της αξιολόγησης, η ανάδειξη θετικών σημείων 

και αδυναμιών και η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου. 

3. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου συμβάλλει στην αρτιότερη διοίκηση και 

λειτουργία των σχολικών μονάδων, στην αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού, στην ενίσχυση των σχέσεων και των συνεργασιών στο σχολείο, στην 

αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, στην προώθηση της 

καινοτομίας, στην ανάπτυξη υποστηρικτικών και αντισταθμιστικών πρακτικών. Επίσης, 

συμβάλλει στην ανάδειξη των επιτευγμάτων των σχολείων, στη διάχυση των καλών 

πρακτικών, στην επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος και στην 

ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τον καθορισμό 

επιμορφωτικών και άλλων παρεμβάσεων. 

4. Η αξιολόγηση αποτελεί μια διαδικασία κινητοποίησης όλων των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας για την ανάπτυξη των δράσεων με στόχο τη βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας και της μάθησης, την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη 

των μαθητών, την ενίσχυση της ισότητας και την άμβλυνση των κοινωνικών 

ανισοτήτων, την καταπολέμηση των διακρίσεων,  του αποκλεισμού και το άνοιγμα του 

σχολείου στην κοινωνία.  
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2.2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της χώρας αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την 

επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς  

στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά 

προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. 

 

2.3.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 

Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά όσο 

και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία 

αντιστοιχούν  στις ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού 

έργου: 

 Δεδομένα σχολείου 

 Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

 Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα 

Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου, οι οποίοι έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική 

σημασία  κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, η αξία του επηρεάζεται από τις 

διαφορές μεταξύ των σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη 

διαδικασία και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 

 

2.4.ΜΕΘΟΔΟΣ/ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης 

έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. 
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2. Η  διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με 

το γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων 

δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε 

σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές του. 

3. Η διαδικασία της ΑΕΕ περιλαμβάνει: 

 Την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 

 Τον προγραμματισμό δράσεων βελτίωσης 

 Την υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων 

 Την αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δράσεων. 

Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με 

ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδα-

σκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 

σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ. 

4. Η αναλυτική παρουσίαση της διαδικασίας αξιολόγησης γίνεται με εγκύκλιο του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ. 

 

2.5. ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1.Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ περιλαμβάνει : 

 Το θεωρητικό πλαίσιο της ΑΕΕ 

 Εργαλεία και Διαδικασίες εφαρμογής 

 Σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης 

 Το πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και παραδείγματα σχεδίων δράσης. 

2. Το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ εγκρίνεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. μετά από 

σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ ώστε να είναι 

προσβάσιμο από όλα τα σχολεία της χώρας. 

 

2.6.ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1.Δημιουργείται Παρατηρητήριο Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε εθνικό 

επίπεδο, το οποίο έχει ως σκοπό : 

 Την υποστήριξη της βιωσιμότητας και της καλής λειτουργίας της ΑΕΕ. 
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 Τη συνεχή παρακολούθηση των εξελίξεων σε ζητήματα αξιολόγησης σε εθνικό 

και διεθνές επίπεδο και την επεξεργασία σχετικών στοιχείων και μελετών. 

 Την επιστημονική υποστήριξη των Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών των 

σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών στα θέματα της ΑΕΕ. 

 Τις ανταλλαγές τεχνογνωσίας, εμπειρίας και τη διάχυση καλών πρακτικών σε 

εξειδικευμένα ζητήματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές 

μονάδες της χώρας. 

2. Το παρατηρητήριο Αξιολόγησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το 

ΙΕΠ. 

 

2.7. ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1.Δημιουργείται Δίκτυο Πληροφόρησης της ΑΕΕ σε εθνικό επίπεδο, το οποίο έχει ως 

σκοπό: 

 Την επεξεργασία των δεδομένων των εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την 

πληροφόρηση των εκπαιδευτικών αρχών σε τοπικό, περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο. 

 Την υποστήριξη του έργου των Σχολικών Συμβούλων στην αξιοποίηση των 

εκθέσεων των σχολικών μονάδων και την υποβολή προτάσεων προς το 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  

 Τη διαρκή ενημέρωση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. σε κεντρικό επίπεδο 

για τα δεδομένα των σχολικών μονάδων για την υποστήριξη του εκπαι-

δευτικού σχεδιασμού και των πολιτικών του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

2. Το δίκτυο Πληροφόρησης εποπτεύεται λειτουργικά και διαχειριστικά από το ΙΕΠ. 

 

2.8. ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΕ 

 

1. Την ευθύνη της εποπτείας, του συντονισμού και της αξιολόγησης της ΑΕΕ έχουν : 

 Σε κεντρικό επίπεδο οι Διευθύνσεις Σπουδών Π.Ε., Δ.Ε. και Ε.Α.Ε. του 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 



26 
 

 Σε περιφερειακό επίπεδο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και οι Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. 

2. Η διαδικασία της αξιολόγησης των σχολικών μονάδων πραγματοποιείται σε ετήσια 

βάση. Τον Ιούνιο κάθε έτους οι σχολικές μονάδες Π.Ε., Δ.Ε. και Ειδικής Αγωγής και 

Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε) υποβάλλουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης στην οικεία 

Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

3. Ακολούθως, οι Διευθύνσεις Π.Ε., Δ.Ε., και Ε.Α.Ε. με βάση τα στοιχεία των 

εκθέσεων των σχολικών μονάδων συντάσσουν  και υποβάλλουν συγκεντρωτική έκθεση 

προς την οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

4. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συντάσσουν και υποβάλλουν 

συγκεντρωτική έκθεση ΑΕΕ της Περιφέρειας προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., την οποία 

κοινοποιούν προς το ΙΕΠ. Τα στοιχεία  των εκθέσεων αξιοποιούνται για τον 

εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο. 

5. Η αξιολόγηση της εφαρμογής και των αποτελεσμάτων της ΑΕΕ πραγματοποιείται 

κάθε τέσσερα χρόνια. Σε περιφερειακό επίπεδο συγκροτείται  Περιφερειακή Ομάδα 

Αξιολόγησης (ΠΟΑ) στην οποία μετέχουν Σχολικοί Σύμβουλοι και Διευθυντές 

Εκπαίδευσης. Το έργο της ΠΟΑ αφορά την αξιολόγηση των διαδικασιών που 

αναπτύσσουν τα σχολεία και στα αποτελέσματα που παράγουν, στη λειτουργία του 

δικτύου πληροφόρησης μεταξύ των σχολικών μονάδων και Σχολικών Συμβούλων, στην 

αξιοποίηση των στοιχείων εκθέσεων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό σε τοπικό και σε 

περιφερειακό επίπεδο. Η ΠΟΑ υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και 

προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η συγκρότηση της ΠΟΑ 

καθορίζεται με υπουργική απόφαση. 

6.  Στο ΙΕΠ συγκροτείται Ομάδα Αξιολόγησης στην οποία μετέχουν στελέχη του ΙΕΠ 

και του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η Ομάδα Αξιολόγησης 

υποστηρίζει το έργο της ΑΕΕ στις σχολικές μονάδες, μελετά τα στοιχεία των εκθέσεων 

αξιολόγησης των περιφερειών και υποβάλλει έκθεση με τα αποτελέσματα καθώς και 

προτάσεις βελτίωσης της ΑΕΕ προς το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. 

7.  Μετά από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ, μπορεί να επικαιροποιείται και τροποποιείται 

το πλαίσιο, το εκπαιδευτικό υλικό και οι διαδικασίες εφαρμογής της ΑΕΕ από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ανάλογα με τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στο χώρο της 

εκπαίδευσης. 
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3.ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

 

3.1. ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ,  ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑ-

ΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

(Παρατίθενται όπως καταγράφονται στο εκπαιδευτικό υλικό που παρήχθη στο πλαίσιο 

του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου –Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορείς υλοποίησης το ΚΕΕ και το ΙΕΠ και το συνυπογράφουν το 

Υπουργείο Παιδείας και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 

 

 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου παρουσιάζεται με πολλές μορφές (Si-

mons 1987, Barth 1990, Norris 1990, Broadfoot 1996, Solomon 1998, Clark&Dawson 

1999, Harris 2001, Office forStandardsinEducation (Ofsted) 2003, Παλαιοκρασάς κ.ά. 

1997, Σολομών 1999, Ματθαίου 2000, Κωνσταντίνου 2002, Λάμνιας 1997 & 2004, 

ΚΕΕ 2004, Eurydice 2004, Τσακίρη κ.ά. 2007, Ευρυδίκη 2006, 2008 ).Ο Σολομών 

(1999), ως πρόεδρος του  Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ήταν ο πρώτος που ερεύνησε το 

ζήτημα της «Συλλογικής Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας» στην 

Ελλάδα και υποστήριξε ότι παρ’ όλη την πολυμορφία των πρακτικών αξιολόγησης 

μπορούν να διακριθούν δυο γενικοί τύποι αξιολόγησης της εκπαίδευσης ως προς τη 

θέση του φορέα που εκτελεί την αξιολόγηση σε σχέση με τη σχολική μονάδα: η 

εξωτερική αξιολόγηση και η εσωτερική αξιολόγηση. 

1. Η εξωτερική αξιολόγηση, η οποία παρουσιάζεται με πολλές μορφές, 

πραγματοποιείται από φορείς που ανήκουν σε ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης 

ή και φορείς εκτός διοικητικής ιεραρχίας και συχνά έχει άμεσες συνέπειες όπως 

οι προαγωγές των εκπαιδευτικών. Η πιο γνωστή σε όλους μορφή εξωτερικής 

αξιολόγησης η οποία πέρασε από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά 

καταργήθηκε ως θεσμός, ήταν η επιθεώρηση, η οποία έμεινε στην ιστορία  για 

τα αρνητικά κυρίως χαρακτηριστικά της. 

2. Η εσωτερική αξιολόγηση, η οποία εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες, έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου μέσα 

από την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών (Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, 

Φινλανδία, Σουηδία κτλ.).Στα συστήματα αυτά, η εσωτερική αξιολόγηση έχει 

στόχο να καταστήσει τη σχολική μονάδα προνομιούχο πλαίσιο για ανάπτυξη 
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καινοτομιών στην εκπαίδευση και για τη διαμόρφωση και τη συνεχή 

ανασυγκρότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η εσωτερική αξιολόγηση 

παρουσιάζεται και αυτή με πολλές μορφές, με επικρατέστερους τύπους: 

 Την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση, όπου οι ανώτεροι στη διοικητική 

ιεραρχία στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας κρίνουν αυτούς που 

βρίσκονται χαμηλότερα. 

 Τη συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση, η οποία 

παρουσιάζεται συνήθως σε αποκεντρωμένα εκπαιδευτικά συστήματα και 

στηρίζεται σε μια διαφορετική λογική. Συγκεκριμένα, η αυτοαξιολόγηση 

ακολουθεί διαδικασίες που σχεδιάζονται, οργανώνονται, παρακο-

λουθούνται και αξιολογούνται από παράγοντες της σχολικής μονάδας. Η 

αυτοαξιολόγηση, επειδή ακριβώς πραγματοποιείται από τους εκ-

παιδευτικούς, διεισδύει στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, την ανι-

χνεύει από μέσα και ανατροφοδοτεί τις εκπαιδευτικές πρακτικές, συμ-

βάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Α. Βασικά πλεονεκτήματα της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης ή αυτοαξιο-

λόγησης είναι: 

 Ενεργοποιεί όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής κοινότητας και ενισχύει τις 

σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ τους. 

 Παρέχει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσουν με 

συγκεκριμένο τρόπο τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. 

 Δημιουργεί προϋποθέσεις για πρωτοβουλίες και ανάληψη καινοτόμων δράσεων. 

 Καλλιεργεί τη συνευθύνη και την αυτοδέσμευση. 

 Αναδεικνύει και διαχέει θετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 Εντοπίζει αδυναμίες και δημιουργεί συνθήκες για βελτίωση. 

 Υποδεικνύει στην εκπαιδευτική ιεραρχία, με συγκεκριμένο τρόπο, τα πεδία των 

παρεμβάσεων. 

 Συμβάλλει στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στην αλλαγή της 

κουλτούρας του σχολείου. 

Β.Αντίθετα, στις βασικές της αδυναμίες συγκαταλέγονται: 

 Ο κίνδυνος μιας καθαρά γραφειοκρατικής αντιμετώπισης της όλης διαδικασίας. 

 Η πιθανότητα δημιουργίας εσωτερικών συγκρούσεων. 

 Η έμφαση σε ανώδυνα ζητήματα. 

 Η δημιουργία τάσεων εσωστρέφειας στις σχολικές μονάδες κ.λπ. 



29 
 

 

Η συγκεκριμένη μορφή αυτοαξιολόγησης μπορεί στην πράξη να παρουσιάσει 

μία εκ των δύο όψεων. Η πρώτη όψη περιγράφει μία γραφειοκρατική διαδικασία στην 

οποία θα συμμετέχει το εκπαιδευτικό δυναμικό του σχολείου εκτελώντας μία ρουτίνα 

του σχολείου, με συνέπεια η στάση αυτή να μη συμβάλλει στην επίτευξη του  τελικού 

στόχου. Η δεύτερη όψη περιγράφει την ενεργοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών  

παραγόντων της σχολικής μονάδας, που θα συνεισφέρει στην εφαρμογή καινοτομιών 

στο σχολείο και θα κινητοποιήσει δυνάμεις, έτσι ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ 

σχολικής μονάδας-κοινότητας-κοινωνίας. 

 Η αυτοαξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο του ιδιόμορφου 

συγκεντρωτισμού που χαρακτηρίζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνιστά ένα 

καινοτόμο εγχείρημα υποστήριξης της αλλαγής δομών, διαδικασιών, σχέσεων και 

κουλτούρας προς την κατεύθυνση της σταδιακής αποσυγκέντρωσης, την αναγνώριση 

της σχετικής αυτονομίας των σχολείων και την ενίσχυση των βαθμών ελευθερίας των 

εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του έργου τους. Έχει συστημικό χαρακτήρα και 

συνδέεται με πολλούς αλληλεξαρτώμενους παράγοντες, όπως είναι τα μέσα και οι 

πόροι (υποδομές, εξοπλισμός, μορφή και περιεχόμενο της σχολικής γνώσης, μέσα 

διδασκαλίας), οι οργανωτικές και διοικητικές δομές, οι εκπαιδευτικές διαδικασίες 

(μέθοδοι διδασκαλίας, παιδαγωγικές πρακτικές), οι ενισχυτικές πρωτοβουλίες 

(επιμορφωτικές δραστηριότητες, αντισταθμιστικές και υποστηρικτικές παρεμβάσεις) 

κ.ά. 

Η  διαδικασία και τα αποτελέσματα της ΑΕΕ επηρεάζονται από τις ουσιώδεις 

διαφορές και ανισότητες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές, γεωγραφικές) που 

υφίστανται μεταξύ των σχολικών μονάδων της χώρας, με συνέπεια η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης να αφορά και να προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής 

μονάδας, ενώ τα αποτελέσματα της ΑΕΕ δεν προσφέρονται για συγκριτικού χαρακτήρα 

κατάταξη των διαφορετικών σχολείων της χώρας. Αντίθετα, η ΑΕΕ συνδέεται σε 

καταλυτικό βαθμό με ουσιαστικές αλλαγές στην κουλτούρα των ενδοσχολικών 

σχέσεων και την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών πρακτικών στο σχολείο. Γεγονός που 

αναφέρεται ως ένας από τους σκοπούς της αξιολόγησης στο πλαίσιο της σχολικής 

μονάδας στο άρθρο 1 της Υπουργικής Απόφασης 30972/Γ1/15-03-2013. 
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3.2.ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

 Η Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη σχολική μονάδα αποτελεί μια 

συνεχή δυναμική διαδικασία αυτοαξιολόγησης ενσωματωμένη στη λειτουργία του 

σχολείου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την αποτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στο 

σχολείο και συνδέεται άμεσα με το γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της σχολικής 

μονάδας, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο για την οργάνωση και διαχείριση του 

εκπαιδευτικού  έργου.  

Με την αυτοαξιολόγηση επιδιώκεται όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η 

διαμόρφωση «κουλτούρας αξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία στηρίζεται στην 

παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεκμηρίων από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, συνδέεται με την εισαγωγή, την προώθηση και την εδραίωση ενός 

«πολιτισμού εμπιστοσύνης», που βασίζεται στην ανάπτυξη σχέσεων ευθύνης και 

συνεργασίας στο σχολείο και την εκπαιδευτική κοινότητα. Η «κουλτούρα 

αξιολόγησης» στο σχολείο εισάγει, εμπεριέχει, αποτυπώνει και καθιερώνει στοιχεία: 

α) συλλογικών διαδικασιών που αναπτύσσουν οι ομάδες εργασίας και ο 

Σύλλογος Διδασκόντων, καθώς τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του 

σχολείου είναι προϊόν συνεργασίας, συνεκτίμησης και συναπόφασης όλων των 

εκπαιδευτικών του σχολείου.  

β)«αξιολόγησης ομοτέχνων» (peerevaluation) που αναπτύσσουν οι 

εκπαιδευτικοί για την ανατροφοδότησή τους. Η «αξιολόγηση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών» συνιστά μια άτυπη μεν, αλλά βασική, ενδοσχολική υποστηρικτική 

δομή για την προώθηση σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης, την ανταλλαγή 

εμπειριών, την ανάπτυξη επιστημονικών συνεργασιών, τον εμπλουτισμό του ατομικού 

φακέλου του εκπαιδευτικού, την προώθηση μορφών αυτομόρφωσης και ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης. 

γ)   «από κάτω προς τα πάνω» (bottom-up) αξιολόγησης, καθώς: 

 οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να αξιολογούν το εκπαιδευτικό 

υλικό, τα εκπαιδευτικά μέσα και διαδικασίες, καθώς και τα στελέχη της 

εκπαίδευσης στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους. 
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 τα αποτελέσματα των σχολείων κοινοποιούνται προς τα ανώτερα 

κλιμάκια της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, όχι μόνο για λόγους ενημέρωσης, 

αλλά και για να προτείνουν, να προωθήσουν  και να υποστηρίξουν  

πρωτοβουλίες και δράσεις εκπαιδευτικής πολιτικής. 

δ)εφαρμογής της «έρευνας δράσης» (actionresearch) στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης των σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου, τόσο της σχολικής μονάδας, όσο και της σχολικής τάξης. 

ε)  θεμελίωσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης ως ενεργού, αναπόσπαστης και 

συμπληρωματικής διαδικασίας που υποστηρίζει την επιστημονική και 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

 

3.3.ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΥΤΟΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  

Γενικός σκοπός: 

Η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και η βελτίωση της ποιότητας του εκπαι- 

δευτικού έργου της σχολικής μονάδας. 

Στόχοι: 

 Η ανάδειξη της σχολικής μονάδας ως βασικού φορέα προγραμματισμού 

και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού της έργου 

 Η δημιουργία κουλτούρας αξιολόγησης στα σχολεία 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας και της συμμετοχής μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας 

 Η ενίσχυση της αυτογνωσίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών 

 Η απόκτηση εμπειριών από στελέχη και εκπαιδευτικούς στο πεδίο της 

αξιολόγησης 

 Η ανάδειξη θετικών σημείων και η διάχυση των καλών πρακτικών, 

καθώς και η επισήμανση των αδυναμιών 

 Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου στο χώρο του σχολείου 

 Η διαμόρφωση κουλτούρας ανάληψης πρωτοβουλιών για σχεδιασμό 

δράσεων και επίλυση προβλημάτων  
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 Η συνεχής ανατροφοδότηση για το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής 

πολιτικής  και τον καθορισμό επιμορφωτικών  και άλλων παρεμβάσεων 

 Η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και 

η αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 Η αναβάθμιση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών, η 

προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη υποστηρικτικών  και 

αντισταθμιστικών πρακτικών 

 

3.4.ΕΞΙ ΚΡΙΣΙΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

 

Προκειμένου να πετύχουμε την ικανοποίηση του σκοπού και των στόχων της 

αυτοαξιολόγησης, καλούμαστε να απαντήσουμε στα εξής έξι ερωτήματα: 

 

- Ποια είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας σήμερα; 

- Πού θέλουμε να φτάσουμε; 

- Τι πρέπει και πώς πρέπει  να το κάνουμε για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε; 

- Τι πρόοδο κάναμε; 

- Πόσο και  πώς ωφεληθήκαμε ως άτομα και ως σύνολο από την παραπάνω διαδι-

κασία; 

- Σε ποιους τομείς βελτιώθηκε η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και η εικόνα 

του σχολείου μας; 

 

3.5.ΤΟ ΣΧΗΜΑ Π-Ε-Α-Ε-Α:Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Για να απαντήσει το σχολείο στα παραπάνω ερωτήματα, αναπτύσσει σταθερές 

διαδικασίες αυτοαξιολόγησης, οι οποίες αποτελούν δομικό στοιχείο της ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού σχεδιασμού και προσδιορίζονται από το σχήμα Π-Ε-Α-Ε-Α 

(Προγραμματισμός, Εφαρμογή, Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση, Εφαρμογή, 

Αξιολόγηση/Αξιοποίηση). 
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  Η καθιέρωση σταθερών διαδικασιών  Π-Ε-Α-Ε-Ααποτελεί αναπόσπαστο μέρος 

της λειτουργίας του σχολείου, αφορά σε επιμέρους δραστηριότητα ή σύνολο δράσεων, 

που υλοποιείται στη σχολική μονάδα και αναδεικνύει το συνεχές του εκπαιδευτικού 

έργου κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 Το παραπάνω σχήμα απορρέει από τη θεωρία του Deming, του πατέρα της 

Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο Demingείχε αποτυπώσει τη θεωρία του με έναν 

αντίστοιχο συνεχή κύκλο, ο οποίος αποτελούνταν από τέσσερα βασικά στάδια, που 

περιέγραφε μια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που μπορούσε να βρει εφαρμογή σε 

επιχειρήσεις αλλά και οργανισμούς. Η λογική του κύκλου είναι ότι όλα ξεκινούν από το 

σχεδιασμό/προγραμματισμό, στη συνέχεια ακολουθεί η εφαρμογή του σχεδίου, οι 

απαραίτητοι έλεγχοι και δοκιμές και τέλος η εφαρμογή του σχεδίου αλλά με τις 

απαιτούμενες τροποποιήσεις. Στα επτά βήματα του σχεδίου δράσης του ο 

Demingπεριλαμβάνει όλες τις θεωρίες του περί των «14 σημείων», των «θανάσιμων 

νοσημάτων» και τον κύκλο του Deming, ενώ ταυτόχρονα αντιπροσωπεύει τα 3 βασικά 

αξιώματα της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας: α) τη δέσμευση της Διοίκησης για 

βελτίωση, β) την εφαρμογή της στατιστικής μεθοδολογίας και γ) τη βελτίωση των 

σχέσεων (Λογοθέτης, 1992, σελ.85-89). 

 Στην περίπτωση της εφαρμογής της θεωρίας του Demingστη διαδικασία 

αξιολόγησης  του εκπαιδευτικού έργου διακρίνουμε την προσθήκη ενός σταδίου επι-

πλέον του πέμπτου δηλαδή της αξιολόγησης/αξιοποίησης των τελικών 

αποτελεσμάτων.Πιο συγκεκριμένα  η διαδικασία εφαρμογής της ΑΕΕ στη σχολική 

μονάδα περι-λαμβάνει τα στάδια: 
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3.5.1. Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου 

 

Ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου πραγματοποιείται στην αρχή του 

σχολικού έτους με ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων και βασίζεται 

στα αποτελέσματα της ετήσιας αξιολόγησης του προηγούμενου έτους, όπως από-

τυπώνονται στην Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου (επειδή στην παρούσα εργασία θα 

εξεταστεί η πρώτη χρονιά υλοποίησης του προγράμματος αξιολόγησης στη σχολική 

μονάδα είναι επόμενο να μην υπάρχει ανατροφοδότηση από την προηγούμενη σχολική 

χρονιά).Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στην 

ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προγραμματίζει τις επιμέρους δράσεις/ 

δραστηριότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών που 

έχουν εντοπιστεί, με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

 

3.5.2.Εφαρμογή 

 

Η σχολική μονάδα υλοποιεί το εκπαιδευτικό έργο κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους (Πρόγραμμα Σπουδών, σχολικό πρόγραμμα, δραστηριότητες, παρεμ-

βάσεις, δράσεις βελτίωσης κ.λπ.) με βάση τον προγραμματισμό που προηγήθηκε. 

 

3.5.3.Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση 

 

 Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους (π.χ. ανά τρίμηνο) εφαρμόζονται 

διαδικασίες παρακολούθησης, διαμορφωτικής αξιολόγησης και ανατροφοδότησης του 

εκπαιδευτικού έργου (τόσο στο επίπεδο σχολικής μονάδας π.χ. πρόοδος δράσεων) όσο 

και στο επίπεδο  τάξεων και τμημάτων (π.χ. βαθμολογίες/ πρόοδος μαθητών).Η 

ενδιάμεση αξιολόγηση αφορά όλες τις επιμέρους δραστηριότητες που υλοποιούνται 

από τη  σχολική μονάδα στους διάφορους τομείς του εκπαιδευτικού έργου(οργάνωση 

και διοίκηση, διδασκαλία, σχέσεις κ.λπ.), ώστε να υπάρχει διαρκής ανατροφοδότηση 

σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και την πρόοδο των μαθητών. 
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3.5.4. Εφαρμογή 

 

 Η σχολική μονάδα αναπτύσσει το εκπαιδευτικό έργο λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης και προβαίνει στη λήψη μέτρων ή στην 

τροποποίηση του αρχικού προγραμματισμού, όπου απαιτείται, με βάση την 

ανατροφοδότηση, με σκοπό την προσαρμογή σε νέα δεδομένα ή τη βελτίωση των 

διαδικασιών. 

 

3.5.5.Αξιολόγηση/Αξιοποίηση 

 

Στο τέλος του σχολικού έτους, η σχολική μονάδα αξιολογεί την πρόοδο και / ή 

τα αποτελέσματα των επιμέρους δράσεων/δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού 

έργου γενικότερα, με βάση το πλαίσιο της ΑΕΕ. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

αξιοποιούνται για τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους. 

 

Οι διαδικασίες του παραπάνω σχήματος αναπτύσσονται στο πλαίσιο και των 

δύο κύκλων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Ετήσιου και Σχεδίων Δράσης). 

 

 

3.6.ΟΙ ΔΥΟ ΚΥΚΛΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου  της σχολικής μονάδας υλοποιείται σε δύο 

παράλληλους χρονικούς κύκλους: 

1) στον κύκλο της ετήσιας λειτουργίας της σχολικής μονάδας και 

2) στον κύκλο των Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. 

 

3.6.1.Ετήσια έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου 

 

Ο κύκλος της ετήσιας λειτουργίας ξεκινά με τον Ετήσιο Προγραμματισμό στην 

αρχή του σχολικού έτους, συνεχίζεται με την ανάπτυξη όλων των δράσεων του 

σχολικού προγράμματος και ολοκληρώνεται με την Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας, τα αποτελέσματα της οποίας αξιοποιούνται στον προγραμματισμό 

και το σχεδιασμό των δράσεων του επόμενου σχολικού έτους. 
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Αναλυτικότερα, στο τέλος κάθε σχολικού έτους, το σχολείο αποτιμά την πρόοδο 

ή και τα αποτελέσματα των Σχεδίων Δράσης που υλοποιήθηκαν, καθώς και το σύνολο 

του εκπαιδευτικού έργου σε όλους τους δείκτες ποιότητας, με βάση το πλαίσιο της 

ΑΕΕ. Μεγαλύτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί στους δείκτες εκείνους στους οποίους 

σημειώθηκε κάποια μεταβολή, είτε θετική, είτε αρνητική, καθώς και στον τρόπο με τον 

οποίο η μεταβολή αυτή επηρέασε το εκπαιδευτικό έργο. Για τους υπόλοιπους δείκτες, 

στους οποίους δεν παρήχθη κάποιο δεδομένο ή αποτέλεσμα στο απερχόμενο σχολικό 

έτος, σημειώνεται συνοπτικά ότι δεν υπήρξε αξιοσημείωτη μεταβολή σε σχέση με την 

προηγούμενη σχολική χρονιά. 

Η ετήσια αξιολόγηση αποτελεί μία συλλογική διαδικασία λήψης απόφασης, η 

οποία πραγματοποιείται με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία 

με το Σύλλογο Διδασκόντων. Στη διαδικασία αυτή  λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις των 

συλλογικών οργάνων του σχολείου, οι οποίες βασίζονται στα τεκμήρια του σχολείου 

(αρχεία, πηγές, ερευνητικά δεδομένα που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς, ατομικοί φάκελοι/portfolioτων εκπαιδευτικών κ.λπ.).Τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης καταγράφονται στην Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου, η οποία 

αναρτάται στο Δίκτυο της ΑΕΕ και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η έκθεση αυτή 

αποτελεί τη βάση στην οποία θα στηριχθεί ο προγραμματισμός του επόμενου σχολικού 

έτους. 

 

3.6.2.Κύκλος Σχεδίων Δράσης 

 

Παράλληλα με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, το σχολείο προχωρά 

στην ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων Σχεδίων 

Δράσης που έχουν επιλεγεί και σχεδιαστεί βάσει των προτεραιοτήτων της σχολικής 

μονάδας. Στο πλαίσιο των διαδικασιών αυτών, το σχολείο, αξιοποιώντας τη γνώση που 

έχει παραχθεί από την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, επιλέγει προτεραιότητες, 

ιεραρχεί στόχους και σχεδιάζει δράσεις, προκειμένου  η υλοποίησή τους να συμβάλλει 

με συστηματικό τρόπο στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. 

Η διαδικασία αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, στο 

πλαίσιο της οποίας επιμέρους ομάδες εργασίαςτου σχολείου δραστηριοποιούνται 

παράλληλα, είτε για την υλοποίηση Σχεδίων Δράσης διαφορετικής διάρκειας, είτε για 

την προετοιμασία νέων, πριν την ολοκλήρωση των προηγούμενων. Η ανάπτυξη των 

Σχεδίων Δράσης βασίζεται στο σχήμα Π-Ε-Α-Ε-Α και στηρίζεται στην υλοποίηση της 
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έρευνας δράσης στο σχολείο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφασιστεί, ανάλογα με τις 

δυνατότητες της σχολικής μονάδας, τη φύση των προβλημάτων που επιχειρεί να 

αντιμετωπίσει και τις ανάγκες του Σχεδίου Δράσης, η διενέργεια Συστηματικής 

Διερεύνησης του επιλεγμένου τομέα/ δείκτη πριν το σχεδιασμό της Δράσης ή και μετά 

από αυτή, για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της. Η παρακολούθηση της 

εφαρμογής των διαδικασιών αποτελεί βασική παράμετρο στη διαμόρφωση της 

«κουλτούρας αξιολόγησης» και στην ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εκπαι-

δευτικών.  

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης των 

Σχεδίων Δράσης. Τα αποτελέσματα ή η πρόοδος των δράσεων καταγράφονται και στην 

Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης του σχολείου. 

 

3.7.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΤΗΣ 

ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

3.7.1 Το πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης 

Το άρθρο 1 της  Υπουργικής Απόφασης 15/03/2013 περί «Αξιολόγησης 

του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»πε-

ριγράφει το πλαίσιο της ΑΕΕ στη σχολική μονάδα. Πιο συγκεκριμένα, στη διαδικασία 

της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη τόσο τα ποσοτικά, όσο και τα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν  στις 

ακόλουθες αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου: 

 Δεδομένα σχολείου 

 Εκπαιδευτικές Διαδικασίες 

 Αποτελέσματα του σχολείου 

Το εκπαιδευτικό έργο αποτιμάται με δείκτες ποιότητας, οι οποίοι έχουν τα δικά 

τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, αποκτούν διαφορετική σημασία  κατά την υλοποίηση 

του εκπαιδευτικού έργου, η αξία τους επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των 

σχολικών μονάδων και συμβάλλουν με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία και τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
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3.7.2. Τομείς και δείκτες της αυτοαξιολόγησης 

Σε πρώτο επίπεδο, το έργο που επιτελείται στο σχολείο αναλύεται σε 7 τομείς 

και σε δεύτερο επίπεδο ανάλυσης ο κάθε τομέας εξειδικεύεται σε δείκτες αξιολόγησης 

της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες 

παραμέτρους, που θεωρούνται καθοριστικές για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού 

έργου και συνιστά το ουσιαστικό επίπεδο της αξιολόγησής του. 

 

Α. Δεδομένα του σχολείου  
 

1ος Τομέας: Μέσα και Πόροι  

 

Β. Διαδικασίες του σχολείου  

2ος Τομέας: Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου  
3ος Τομέας: Διδασκαλία και Μάθηση  
4ος Τομέας: Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο  
5ος Τομέας: Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης  

 

Γ. Αποτελέσματα του σχολείου  

6ος Τομέας: Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα  
7ος Τομέας: Αποτελέσματα του Σχολείου  

 

3.7.3. Κριτήρια της αυτοξιολόγησης 

 

Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται βάσει κριτηρίων. Αυτά 

αποτελούν επιμέρους δομικά στοιχεία ενός δείκτη και συγκροτούνται με βάση ενδείξεις 

και αποτελέσματα της εκπαιδευτικής έρευνας. Με τα κριτήρια επιχειρείται η 

διερεύνηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου σε 

βασικά εκπαιδευτικά θέματα, τα οποία συνθέτουν  το συγκεκριμένο δείκτη. Επιπλέον, 

συνιστούν και επιμέρους σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα τα οποία τίθενται προς 

αξιολόγηση από τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

 Για την εκτίμηση της σχολικής πραγματικότητας ως προς τα επιμέρους κριτήρια 

ποιότητας, μπορούν να αξιοποιηθούν ποσοτικά δεδομένα άμεσα διαθέσιμα στη σχολική 

μονάδα (δεδομένα καταγεγραμμένα σε φόρμες αποτύπωσης ή ηλεκτρονικές βάσεις 

δεδομένων, όπως π.χ. αριθμός αιθουσών, επιφάνεια αιθουσών ανά μαθητή, μαθητές ανά 

Η/Υ) αλλά και δεδομένα – ποιοτικά και ποσοτικά - τα οποία συγκεντρώνονται με την 

αξιοποίηση άλλων ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων άντλησης πληροφοριών 
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(ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών και 

των εκπαιδευτικών κ.λπ.)  

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά όλοι οι τομείς, δείκτες και τα κριτήρια 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

πραγματοποιείται ουσιαστικά στο επίπεδο των δεικτών. Η ανάλυση των δεικτών σε 

κριτήρια είναι συμβατική και επιτρέπει στις σχολικές μονάδες να προχωρήσουν σε 

προσθήκες και αλλαγές, ώστε να αναπροσαρμόσουν το πλαίσιο των κριτηρίων σε κάθε 

δείκτη με βάση τη βαθμίδα, τις ιδιαιτερότητες και το προφίλ τους. 

 

Α.ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Τομέας 1. Μέσα και Πόροι  
 

Δείκτες Κριτήρια 

1.1. Σχολικός χώρος,  

υλικοτεχνική υποδομή και 

οικονομικοί πόροι  

 

 Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών 

χώρων  

 Επάρκεια και καταλληλότητα εξοπλι-

σμού και μέσων του σχολείου  

 Επάρκεια οικονομικών πόρων  

1.2. Στελέχωση του σχολείου  

 
 Επάρκεια διδακτικού προσωπικού 

(αριθμός, σύνθεση, επιστημονική και 

παιδαγωγική κατάρτιση, εμπειρία των 

εκπαιδευτικών)  

 Επάρκεια λοιπού προσωπικού  

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Τομέας 2. Ηγεσία και Διοίκηση του Σχολείου  

Δείκτες Κριτήρια 

2.1. Οργάνωση και συντονισμός της 

σχολικής ζωής  

 

 Διατύπωση των βασικών επιδιώξεων του 

σχολείου (όραμα, αξίες και στόχοι του 

σχολείου)  

 Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού 

και συνεργατικού πλαισίου εργασίας 

όλων των παραγόντων της σχολικής 

μονάδας  

 Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός 

λειτουργικού σχολικού προγράμματος  

2.2. Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων 

και πόρων  

 

 Ορθολογική διαχείριση οικονομικών 

πόρων  

 Αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και 

του εξοπλισμού  

 Προσβασιμότητα και ασφάλεια των 

μαθητών σε όλους τους χώρους του 

σχολείου  

 Ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη 

λειτουργία του σχολείου  
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2.3. Αξιοποίηση, υποστήριξη και 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού  

 

 Αξιοποίηση της εμπειρίας και των 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών  

 Υποστήριξη της συνεχούς επιστημονι-

κής και παιδαγωγικής εξέλιξης των εκ-

παιδευτικών  

 Υποστήριξη του έργου των εκπαιδευ-

τικών και των συνεργασιών μεταξύ τους  

 

 

 

 

Τομέας 3. Διδασκαλία και Μάθηση  

3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών 

πρακτικών  

 

 Σχεδιασμός/δόμηση της διδασκαλίας 

και αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου  

 Καταλληλότητα και ποικιλία διδακτι-

κών προσεγγίσεων  

 Χρήση διαθέσιμου εξοπλισμού και με-

σων από εκπαιδευτικούς και μαθητές  

 Διάδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και 

ενεργός συμμετοχή του μαθητή στη 

διαδικασία της μάθησης  

3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδα-

γωγικών πρακτικών και πρακτικών αξι-

ολόγησης των μαθητών  

 

 Ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης 

δασκάλου-μαθητή  

 Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης  

 Συστηματική παρακολούθηση της προ-

όδου και ανατροφοδότηση των μαθη-

τών για την ποιότητα της εργασίας τους  

 Αξιοποίηση δεδομένων αξιολόγησης 

για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας  

 

Τομέας 4. Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείου  

4.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-

μαθητών και μεταξύ των μαθητών  

 

 Αποτελεσματική διαχείριση της 

συμπεριφοράς των μαθητών  

 Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουρ-

γική συνεργασία εκπαιδευτικών – μα-

θητών  

 Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρ-

φωση των ρυθμιστικών πρακτικών που 

διέπουν τη σχολική ζωή  

 Παροχή ευκαιριών για δημιουργική 

συνεργασία και συλλογική δράση των 

μαθητών  

4.2. Σχέσεις του σχολείου με γονείς και 

συνεργασίες με εκπαιδευτικούς - 

κοινωνικούς φορείς  

 

 Διαμόρφωση μηχανισμών τακτικής και 

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γο-

νείς 

 Ποιότητα ενημέρωσης των γονέων σχε-

τικά με την πρόοδο των παιδιών τους  
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Τομέας 5. Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις Βελτίωσης  

5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντι-

σταθμιστικές παρεμβάσεις  

 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριο-

τήτων και προγραμμάτων για τον 

εμπλουτισμό του Προγράμματος 

Σπουδών  

 Ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών 

και υποστήριξη καινοτομικών 

παρεμβάσεων  

 Υλοποίηση ειδικών υποστηρικτικών - 

αντισταθμιστικών προγραμμάτων για 

ορισμένες κατηγορίες μαθητών  

 Υιοθέτηση μέτρων και παρεμβάσεων 

στο σχολείο για την αντιμετώπιση 

προβλημάτων φοίτησης και διαρροής  

5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων 

Δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευ-

τικού έργου  

 

 Υποστήριξη μιας συνεχούς και 

συστηματικής διαδικασίας προγραμμα-

τισμού και βελτίωσης του εκπαι-

δευτικού έργου  

 Διευρυμένη συμμετοχή των μελών της 

σχολικής κοινότητας στη διαμόρφωση, 

εφαρμογή και αξιολόγηση Σχεδίων 

Δράσης  

 Αξιοποίηση και βιωσιμότητα των 

αποτελεσμάτων των Σχεδίων Δράσης  

Γ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Τομέας 6. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα  

Δείκτες  Κριτήρια 

6.1. Φοίτηση και διαρροή των μαθητών  

 
 Υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών 

σε όλες τις τάξεις του σχολείου  

 Περιορισμένη διαρροή μαθητών  

6.2. Επιτεύγματα και πρόοδος των μα-

θητών  

 

 Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθη-

τών που ανταποκρίνονται στους στό-

χους του Προγράμματος Σπουδών  

 Πρόοδος όλων των μαθητών σε σχέση 

με προηγούμενα επιτεύγματά τους  

 Μείωση της διαφοράς στις επιδόσεις 

των μαθητών κατά τη διάρκεια της 

χρονιάς  

6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη 

των μαθητών  

 

 Ανάπτυξη του δυναμικού κάθε μαθητή, 

ανεξαρτήτως ικανοτήτων, γένους, κοι-

νωνικής, πολιτισμικής προέλευσης ή 

άλλων ιδιαιτεροτήτων  

 Ανάπτυξη των ατομικών και κοινω-

νικών ικανοτήτων των μαθητών  

 Ικανοποίηση των μαθητών από την 

 Οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με 

άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και 

κοινωνικούς φορείς  
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εκπαιδευτική διαδικασία  

Τομέας 7. Αποτελέσματα του σχολείου  

7.1. Επίτευξη των στόχων του σχολείου  

 
 Ανταπόκριση του σχολείου στις 

θεσμικές του υποχρεώσεις  

 Επίτευξη των ετήσιων στόχων του 

σχολείου  

 Αποτελεσματικότητα των Σχεδίων 

Δράσης  

 Ικανοποίηση των αναγκών όλων των 

μελών της σχολικής κοινότητας  

 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να καταγράψει και να ερμηνεύσει τις 

απόψεις των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την 

εσωτερική αξιολόγηση/αυτοαξιολόγηση  του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας, που υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2013-2014  στην 

Ελλάδα. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού επιλέχθηκαν ως άξονες της έρευνας οι 

παρακάτω θεματικές περιοχές από τις οποίες απορρέουν σχετικά ερωτήματα. 

-Στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής 

μονάδας 

-Κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

-Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής του προγράμματος     

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

-Προϋποθέσεις αποτελεσματικής λειτουργίας του προγράμματος αυτοαξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 
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4.2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν, τα οποία θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε μέσω 

της έρευνας έχουν σχέση με τις  παρακάτω πτυχές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έρ-

γου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας: 

- Ποιοι είναι οι στόχοι της αυτοαξιολόγησης; 

- Ποια η σπουδαιότητα αυτοαξιολόγησης; 

- Ποια τα κριτήρια αυτοαξιολόγησης; 

-Ποιες είναι οι καταλληλότεροι φορείς/μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος αυ-

τοαξιολόγησης; 

- Ποια τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και δυσκολίες του προγράμματος της 

αυτοαξιολόγησης; 

- Ποιες οι προϋποθέσεις-προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργίας της αυτό-

αξιολόγησης; 

 

4.3 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Για την επίτευξη του στόχου της παρούσας εργασίας επιλέχθηκε η τεχνική της 

ποιοτικής έρευνας. Έχοντας γνώση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων των 

τεχνικών της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας (CohenL., ManionL., 2000) επιλέχθηκε 

η δεύτερη μέθοδος και συγκεκριμένα η δομημένη συνέντευξη. Οι Cohen και Manion 

(2000, σελ. 374) αναφέρουν, χαρακτηριστικά για τη συνέντευξη: 

«Πλεονέκτημα, για παράδειγμα,  είναι ότι επιτρέπει μεγαλύτερο βάθος απ’ ότι 

στην περίπτωση άλλων μεθόδων συλλογής στοιχείων. Ένα μειονέκτημα, από  

την άλλη πλευρά, είναι ότι είναι επιρρεπής στην υποκειµενικότητα και μπορεί να 

επηρεάζεται από τον συνεντευκτή» 

Το είδος της ποιοτικής συνέντευξης στηνπαρούσα έρευνα στοχεύει στη 

διαµόρφωση µιας σφαιρικής και συνολικής εικόνας των απόψεων των συµµετεχόντων. 

Αν και θεωρείται ότι το μέγεθος του δείγματος σε μία συνέντευξη είναι αρκετά 

περιορισμένο σε σύγκριση με το δείγμα του ερωτηματολογίου, η συνέντευξη παρέχει 

αμεσότητα, ευκαιρίες για περαιτέρω ερωτήσεις  και  συνεπώς τη δυνατότητα για 

διερεύνηση της πληροφορίας σε βάθος. 

 Ο πληθυσμός αναφοράς της έρευνας ήταν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και 
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υπηρετούν σε σχολεία της. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας συγκεντρώθηκε η 

κατάσταση με τα ονόματα όλων των Σχολικών Συμβούλων που υπηρέτησαν κατά το 

σχολικό έτος 2013-2014 σε σχολεία της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έπειτα 

από τυχαία τηλεφωνική επαφή βρέθηκε το δείγμα που προθυμοποιήθηκε να πάρει 

μέρος στη διεξαγωγή της έρευνας 

 Η έρευνα διεξήχθη μέσω προσωπικής συνάντησης-συνέντευξης και έλαβε χώρα 

το Δεκέμβριο του 2014.Από τους 61 Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας επιλέχθηκαν  6 για τη διεξαγωγή τη έρευνας. 

  

4.4.ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣΣΥΝΕ- 

ΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε να γίνει εκμαίευση πληροφοριών μέσω 

δομημένου ερωτηματολογίου και συγκεκριμένα 32 συνολικά ερωτήσεων(ανοιχτές, 

κλίμακας ή με επιλογή εναλλακτικών απαντήσεων),με τις οποίες προσφέρονταν η 

δυνατότητα στους ερωτώμενους είτε να καταθέσουν την θέση τους ή να επεξηγήσουν 

καλύτερα την προηγούμενη απάντησή τους  ή ακόμα και  να προσθέσουν μία ακόμα 

πρόταση. 

 Η δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο (Α:1-7) 

καταγράφει τα ατομικά στοιχεία και την υπηρεσιακή κατάσταση των ερωτώμενων και 

το δεύτερο μέρος (Β: 1-25) δομείται γύρω από τους βασικούς ερευνητικούς άξονες που 

αναφέραμε και περιλαμβάνει τις ερωτήσεις που αναφέρονται στα εξής: 

 

 Σπουδαιότητα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας (Β: 

4,5) 

 Στόχοι αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Β: 1,21) 

 Κριτήρια αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Β: 6,7,8,9,12,19,20) 

 Φορείς/Μορφές αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (Β: 10,11) 

 Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα και δυσκολίες της αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας (Β: 2,13,14,15,16,22,23) 

 Προϋποθέσεις/Προτάσεις για αποτελεσματική λειτουργία της αυτοαξιολόγησης 

της σχολικής μονάδας (Β: 3,17,18,24,25) 
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4.5. ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

 Για τις ανάγκες της έρευνας αρχικά ζητήθηκε η άδεια του Περιφερειακού 

Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

προκειμένου να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τον πληθυσμό-στόχο. Με τη θετική 

στάση και υποστήριξη τόσο του ίδιου, όσο και του Προϊσταμένου Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 

ακολουθήθηκαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την παροχή άδειας από το Υπουργείο 

Παιδείας προκειμένου να διεξαχθεί η έρευνα. 

Έπειτα από την εξασφάλιση της άδειας προχωρήσαμε σε τυχαία τηλεφωνική 

επικοινωνία με τους Σχολικούς Συμβούλους της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

Από τους 61  που διαθέτει η περιφέρεια 6  από αυτούς συμμετείχαν στην έρευνα. 

Επόμενο βήμα ήταν ο  προγραμματισμός προσωπικής συνάντησης με τον καθένα 

χωριστά για τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Οι συνεντεύξεις διήρκησαν κατά μέσο όρο 

45 λεπτά και  διεξήχθησαν κατά το μήνα Δεκέμβριο. Ο τρόπος καταγραφής των 

πληροφοριών διενεργήθηκε με σημειώσεις βάσει του δομημένου ερωτηματολογίου. 

 

4.6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

 Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας μας, απευθυνθήκαμε στους 

Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ύστερα από αρκετές τυχαίες τηλεφωνικές επαφές που είχαμε καταλήξαμε σε 6 

Σχολικούς Συμβούλους από το σύνολο των 61 που διαθέτει η περιφέρεια, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν με θέρμη στο κάλεσμα-αίτημα για προσωπική συνάντηση και 

συνέντευξη. Από τους 6 Σχολικούς Συμβούλους της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που 

είναι το δείγμα της έρευνας μας οι τέσσερις υπηρετούν σε σχολεία του νομού 

Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στην περιοχή Α’,  μία στο νομό Χαλκιδικής και ένας 

υπηρετεί στο νομό Πέλλας. 

 

4.7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ  ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ημιδομημένων συνεντεύξεων, 

που βασίζονταν σε κοινό ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελείται από 32 συνολικά 

ερωτήσεις και παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσης εργασίας. Το πρώτο μέρος  
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(ερωτήσεις 1-7) καταγράφει τα ατομικά στοιχεία και την υπηρεσιακή κατάσταση των 

ερωτώμενων και το δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 1-25) τις θέσεις τους πάνω στους 

βασικούς ερευνητικούς άξονες της Διπλωματικής εργασίας. 

  

4.7.1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Α:1-7) 

 

1
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

Η πρώτη συνέντευξη που πήραμε ήταν από έναν Σχολικό Σύμβουλο ηλικίας 

μεταξύ 51-60 ετών, με προϋπηρεσία έως 10 έτη. Υπηρέτησε  κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 2013-2014 στο νομό Θεσσαλονίκης και είχε υπό την ευθύνη του 14 

δημοτικά σχολεία. 

2
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

 Η δεύτερη Σχολική Σύμβουλος είναι μία γυναίκα ηλικίας μεταξύ 51-60 ετών με 

προϋπηρεσία έως 15 έτη. Κατά το σχολικό έτος 2013-2-14 υπηρέτησε στο νομό 

Θεσσαλονίκης και είχε υπό την εποπτεία της 13 δημοτικά σχολεία. 

3
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

 Η τρίτη Σχολική Σύμβουλος είναι ηλικίας μεταξύ 51-60 χρονών με προϋπηρεσία 

έως 5 έτη. Υπηρέτησε κατά το διάστημα που ενδιαφέρει την έρευνά μας,  στο νομό 

Χαλκιδικής και ήταν υπεύθυνη για 17 δημοτικά σχολεία.  

4
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

Ο τέταρτος Σχολικός Σύμβουλος ήταν είναι ένας άντρας, η ηλικία του οποίου 

κυμαίνεται μεταξύ 51-60 ετών, έχει προϋπηρεσία έως 10 έτη και υπηρέτησε στο νομό 

Θεσσαλονίκης έχοντας την ευθύνη  11 δημοτικών σχολείων. 

5
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

 Ο πέμπτος Σχολικός Σύμβουλος είναι ηλικίας μεταξύ 51-60 ετών με 

προϋπηρεσία άνω των 15 ετών και υπηρέτησε κατά το 2013-2014 στο νομό 

Θεσσαλονίκης. Είχε υπό την εποπτεία του 15 δημοτικά σχολεία. 
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6
ος

 Σχολικός Σύμβουλος: 

 Ο έκτος Σχολικός Σύμβουλος είναι ένας άντρας ηλικίας μεταξύ 51-60 ετών με 

προϋπηρεσία έως 10 έτη. Υπηρέτησε στο νομό Πέλλας κατά το 2013-2014 και ήταν 

υπεύθυνος για 24 δημοτικά σχολεία. 

 

4.7.2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Β:1-25) 

 

1
ο
 Ερώτημα: 

 

Ο 1
ος 

 Σχολικός Σύμβουλος θεωρεί ότι είχε ως στόχο τον έλεγχο της λειτουργίας 

της εκπαίδευσης από την κεντρική εξουσία και λιγότερο την ανατροφοδό-

τηση/βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τη συμμόρφωση στην κυρίαρχη ιδεολογία. 

Η 2
η
  Σχολική Σύμβουλος θεωρεί ότι βασικός στόχος ήταν ο πρώτος δηλαδή ο έλεγχος 

και λιγότερο η ανατροφοδότηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η 3
η
 Σχολική 

Σύμβουλος απάντησε ότι ο έλεγχος ήταν ο αποκλειστικός στόχος της επιθεώρησης που 

ίσχυε μέχρι το 1982 και κανένας άλλος. Ο 4
ος

 ισχυρίστηκε ότι και οι τρεις θέσεις 

αποτελούσαν στόχο της αξιολόγησης στον ίδιο μεγάλο βαθμό. Ο 5
ος

  εστίασε στις δύο 

από τις τρεις απόψεις και ενστερνίστηκε την πρώτη και τη δεύτερη. Τέλος ο 6
ος

  

συμφώνησε με την πρώτη και τρίτη θέση και διαφώνησε εντελώς με τη δεύτερη. 

Επομένως, αντιλαμβανόμαστε ότι στα μάτια των περισσοτέρων ο τότε θεσμός της 

επιθεώρησης έχει αφήσει την ίδια εικόνα σε όλους, διότι πιστεύουν ότι ο λόγος της 

εφαρμογής του ήταν κυρίως ο έλεγχος, ο οποίος ήταν πολλές φορές και αυστηρός 

(όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά ορισμένοι) και σε δεύτερη μοίρα η ανατροφοδότηση 

που θα μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. 

 

Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση (επιθεώρηση), όπως γινόταν μέχρι το 1982, είχε ως 

στόχο: 

 τον έλεγχο από την κεντρική εξουσία της λειτουργίας της εκπαίδευσης; 

 την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; 

 τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών στην κυρίαρχη ιδεολογία; 
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2
ο
Ερώτημα: 

  

Ο Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2 συμφώνησαν ότι ο πρώτος και δεύτερος λόγος ήταν 

πολύ σημαντικοί για τη μη εφαρμογή της αξιολόγησης από το 1982 και έπειτα, ενώ ο 

τρίτος και τέταρτος λόγος  ήταν απλά σημαντικοί. Η 3
η
 Σχολική Σύμβουλος θεωρεί ότι 

οι βασικότεροι λόγοι ήταν οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και οι συχνές αλλαγές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής  του Υπουργείου Παιδείας και λιγότερης σημασίας ο πρώτος 

και τρίτος λόγος. Ο 4
ος

 Σχολικός Σύμβουλος υποστήριξε ότι ο πρώτος και δεύτερος 

λόγος είναι πολύ σημαντικοί και επηρέασαν στη μη εφαρμογή της αξιολόγησης, ενώ ο 

τρίτος και τέταρτος είναι μικρής σημασίας. Ο 5
ος

 Σχολικός Σύμβουλος είναι της άποψης 

ότι όλοι οι λόγοι επηρέασαν στον ίδιο βαθμό για αυτό το γεγονός. Ο 6
ος

 Σχολικός 

Σύμβουλος θεωρεί τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο λόγο ως σημαντικούς και τον τέταρτο 

ως τελείως ασήμαντο. Από τις παραπάνω απαντήσεις συμπεραίνουμε ότι οι 

περισσότεροι συμφωνούν ότι ο πρώτος και δεύτερο λόγος έπαιξαν καταλυτικό ρόλο 

στη μη εφαρμογή της αξιολόγησης και έπειτα ακολουθούν με μικρότερο βαθμό 

σπουδαιότητας ο τέταρτος και ακόμα πιο μικρό βαθμό ο τρίτος λόγος. 

 

3
ο
 Ερώτημα: 

  

Ο 1
ος 

Σχολικός σύμβουλος υποστήριξε ότι έμεινε πολύ ικανοποιημένος  από την 

επιμόρφωση που έλαβε, διότι τη θεώρησε πολύ ουσιαστική και με πλούσιο υλικό. Η 2
η
 

και 3
η
 Σχολική Σύμβουλος απάντησαν ομοίως, δηλώνοντας ότι έμειναν πολύ 

ευχαριστημένες για τους ίδιους λόγους από το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Ο 4
ος

 δήλωσε 

Πόσο σημαντικό θεωρείτε καθέναν από τους παρακάτω λόγους εξαιτίας των 

οποίων δεν εφαρμόστηκε η αξιολόγηση από το 1982 και μετά; 

 Έλλειψη πολιτικής βούλησης από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας 

 Αντιδράσεις εκπαιδευτικών 

 Έλλειψη οργάνωσης και προγραμματισμού 

 Συχνές αλλαγές της εκπαιδευτικής πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας 

 

α)Είστε ικανοποιημένος/-η από την επιμόρφωση που λάβατε για την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας για το έτος 2013-

2014; 

β) Μπορείτε να αναφέρετε το λόγο για τον οποίο, ενδεχομένως, δε μείνατε 

ικανοποιημένος/-η από τη διαδικασία επιμόρφωσης; 
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ότι δεν έμεινε καθόλου ευχαριστημένος, διότι όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «Η 

επιμόρφωση περιορίστηκε σε κοινοτυπίες και παρουσίαση ανεφάρμοστων 

παραδειγμάτων από άλλες χώρες με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Οι 

επιμορφωτές (συνταξιούχοι πανεπιστημιακοί και πάρεδροι  ΠΙ) κατείχαν το θέμα σε 

επίπεδο βιβλιογραφικής αναζήτησης και το παρουσίασαν σαν να απευθύνονταν σε 

πρωτοετείς φοιτητές.». Ο 5
ος 

 Σχολικός Σύμβουλος έμεινε πολύ ικανοποιημένος από την 

επιμόρφωση που έλαβε και θεωρεί ότι τον βοήθησε αρκετά για την μετέπειτα εφαρμογή 

του προγράμματος αξιολόγησης. Τέλος ο 6
ος

  δήλωσε ότι έμεινε ελάχιστα 

ικανοποιημένος και αυτό συνέβη διότι το πρόγραμμα επιμόρφωσης είχε όπως 

ισχυρίστηκε μικρή διάρκεια, ήταν χαμηλής ποιότητας και πολλά ερωτήματα 

παρέμειναν αναπάντητα. Επομένως, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ένα σεβαστό 

ποσοστό 66,6% απάντησε ότι έχει θετική εντύπωση από την επιμόρφωση που έλαβε, 

ενώ ένα 33,4% δεν ικανοποιήθηκε από την όλη διαδικασία για τους λόγους που 

προαναφέρθηκαν. 

 

4
ο
 Ερώτημα: 

 

 Στην ερώτηση αυτή οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2,3,4,6 απάντησαν ότι η 

αυτοαξιολόγηση μπορεί να συμβάλλει πολύ στη βελτίωση του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου, ενώ ο 4
ος

 θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει σε μικρό βαθμό. 

5
ο
 Ερώτημα: 

Θεωρείται ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλλει στη 

βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου; 

 

Πόσο σημαντικό θεωρείτε καθένα από τους παρακάτω λόγους αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας; 

 Για να ελέγχεται η ποιότητα της εκπαίδευσης σε κάθε σχολείο 

 Για να δίνεται η δυνατότητα εντοπισμού των αδύνατων σημείων και ανάληψης 

δράσης για τη βελτίωσή τους 

 Για να υπάρχουν κίνητρα για μεγαλύτερη προσπάθεια και υψηλότερη απόδοση 

 Για να ενημερώνονται οι γονείς και οι φορολογούμενοι πολίτες για το επίπεδο 

σπουδών που παρέχεται στους νέους 
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 Ο πρώτος λόγος θεωρήθηκε ως πολύ σημαντικός από τους Σχολικούς 

Συμβούλους 1, 5 , σημαντικός από την 3
η
 Σχολική Σύμβουλο και μικρής σημασία από 

την 2
η
, 4

ο
 και 6

ο
.Στο δεύτερο λόγο στον οποίο αναφέρεται η δυνατότητα εντοπισμού 

των αδύνατων σημείων, ως πολύ σημαντικό τον θεωρούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1
ος

 , 

2
η
, 3

η
, 4

ος
 , ο 6

ος
 ως σημαντικό και ο 5

ος
 ως μικρής σημασίας. Ο τρίτος λόγος 

θεωρήθηκε ως σημαντικός από τους Σχολικούς Συμβούλους 1,2,3,4, ως πολύ 

σημαντικός από τον 5
ο
 και ως μικρής σημασίας από τον 6

ο
.Ο τέταρτος λόγος που 

αναφέρεται στην ενημέρωση γονέων και πολιτών γενικότερα για τους Σχολικούς 

Συμβούλους 1,2,3,5 είναι μικρής σημασίας και για τους 4,6 τελείως ασήμαντος. Ο 

πέμπτος λόγος για τους Σχολικούς Συμβούλους 1,2 είναι ασήμαντος κα για την 3
η
, 4

ο
, 

5
ο
, 6

ο
 έχει μικρή σημασία. Συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει μεγάλη σύγκλιση απόψεων  

και συμφωνία στην άποψη ότι ως πολυσήμαντος κρίθηκε ο λόγος της παροχής 

δυνατότητας, μέσω της αξιολόγησης, εντοπισμού των αδύνατων σημείων στη σχολική 

μονάδα, ως σημαντικός λόγος από τους περισσότερους η παροχή κινήτρων για 

μεγαλύτερη προσπάθεια και υψηλότερη απόδοση και μικρότερης σημασίας όλοι οι 

υπόλοιποι. 

 

6
ο
 Ερώτημα: 

 

 Ο πρώτος λόγος θεωρήθηκε ως μικρής σημασίας από το σύνολο των Σχολικών 

Συμβούλων. Ο δεύτερος λόγος ως πάρα πολύ σημαντικός από τους 1
ο
, 4

ο
, 6

ο
 και ως 

λίγο σημαντικός από την 3
η
 και 5

ο
.Ο τρίτος λόγος κρίθηκε ως μικρής σημασίας  από 

τον 1
ο
 και 4

ο
, ως πολύ σημαντικός από τον 3

ο
 και 6

ο
 και ως πάρα πολύ σημαντικός από 

τον 5
ο
 Σχολικό Σύμβουλο. Η διδασκαλία θεωρείται ως πολύ σημαντική από τον 1

ο
, 2

η, 

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση του σχολείου επηρεάζεται από ορισμένους 

παράγοντες. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι ο κάθε ένας από τους παρακάτω παράγο-

ντες επηρεάζει στη συνολική αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

του σχολείου; 

 Η επίδοση των μαθητών 

 Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (στάσεις, αξίες) 

 Τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά εγχειρίδια 

 Η διδασκαλία 

 Η Διοίκηση του σχολείου 

 Η υποδομή του σχολείου 
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3
η
, 5

ο
 και ως πάρα πολύ σημαντικός από τον 4

ο
 και 6

ο
.Η Διοίκηση του σχολείου ως 

πάρα πολύ σημαντική από τον 1
ο
,2

η
, 3

η
, 4

ο
 και ως πολύ σημαντική από τον 6

ο
.Τέλος η 

υποδομή του σχολείου ως πάρα πολύ σημαντική από τον 1
ο
, 3

η
 και 5

ο
 ενώ μικρότερης 

σημασίας από τον 4
ο
 και 6

ο
.Από τις παραπάνω απαντήσεις παρατηρούμε ότι υπάρχει 

αρκετά μεγάλη απόκλιση θέσεων, όμως γεγονός είναι ότι σύγκλιση υπάρχει ως προς τη 

θεώρηση της Διοίκησης και της διδασκαλίας ως πολύ σημαντικών παραγόντων. 

 

7
ο
 Ερώτημα: 

 

 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1
ος

 ,2
η
 ,3

η
 ,4

ος
 ,6

ος
  θεωρούν τον πρώτο τομέα ως μικρής 

σημασίας και ο 3
ος

  και 5
ος

  ως  πολύ σημαντικό. Η Ηγεσία και Διεύθυνση του σχολείου 

αποτελεί για όλους έναν εξαιρετικής σημασίας τομέα αξιολόγησης. Επίσης, ο τρίτος και 

τέταρτος τομέας είναι πολύ σημαντικοί για το σύνολο του δείγματος της έρευνας, ενώ 

διάχυση απόψεων παρουσιάστηκε στον 5
ο
 ,6

ο
 ,7

ο
  τομέα όπου διαχωρίστηκαν σε αυτούς 

που θεωρούν αυτούς τους τομείς πολύ σημαντικούς (Σχολικοί Σύμβουλοι 3,6) και 

αυτούς που  θεωρούν ότι έχουν μικρή σημασία (Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2,4,5).Από τις 

παραπάνω δηλώσεις αποδεικνύεται η αδιαμφισβήτητη σπουδαιότητα των τομέων της 

Ηγεσίας, Διδασκαλίας και Κλίματος για τη σχολική μονάδα οι οποίοι και καθορίζουν 

σε μέγιστο βαθμό την ποιότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενώ έπονται οι 

υπόλοιποι τομείς. 

 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του εκπαι-

δευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν συγκεκριμένοι τομείς. 

Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον κάθε τομέα αξιολόγησης; 

 1
ος

  Μέσα και πόροι 

 2
ος

 Ηγεσία και Διεύθυνση σχολείου 

 3
ος

 Διδασκαλία και μάθηση 

 4
ος

 Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο 

 5
ος

Προγράμματα, Παρεμβάσεις και Δράσεις βελτίωσης 

 6
ος

 Εκπαιδευτικά αποτελέσματα 

 7
ος

 Αποτελέσματα σχολείου 
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8
ο
 Ερώτημα - 9

ο
 Ερώτημα: 

 

Στο 8
ο
 και 9

ο
  (ως συνέχεια του 8

ου
) ερώτημα οι Σχολικοί Σύμβουλοι απάντησαν 

ότι οι τομείς που αναφέρθηκαν στο 7
ο
 ερώτημα καλύπτουν πολύ τους σκοπούς και 

στόχους του Υπουργείου Παιδείας (Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2,3), ενώ ο 4
ος

 , 5
ος

 και 6
ος

 

ότι τους καλύπτουν λίγο. 

 

10
ο
 Ερώτημα: 

 

 Στο παραπάνω ερώτημα ο Σχολικός Σύμβουλος ως φορέας στην 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου κρίθηκε ως σημαντικός από τον 1
ο
, 3

η
, 4

ο
 και 

5
ο
  Σχολικό Σύμβουλο και ως μικρής σημασία από την 2

η
 και 6

ο
.Ο Διοικητικός 

Προϊστάμενος θεωρείται από τους 1,3,4,5,6 ως σημαντικός φορέας ενώ από την 2
η
 ως 

φορέας μικρής σημασίας. Ένας εξωτερικός αξιολογητής θεωρείται από τους 1,2,3,5,6, 

ως σημαντικός φορέας, ενώ από τον 4
ο
 ως μικρής σημασίας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αποτελεί για όλους τους Σχολικούς Συμβούλους έναν πολύ σημαντικό φορέα στην 

αυτοαξιολόγηση, ενώ οι μαθητές και οι γονείς αποτελούν για το σύνολο του δείγματός 

μας σημαντικό παράγοντα. Ως συμπέρασμα, μπορούμε να αναφέρουμε το γεγονός ότι 

κάθε φορέας για τον οποίο έγινε λόγος κρίθηκε σημαντικός έως πολύ σημαντικός για 

τους Σχολικούς Συμβούλους και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί διότι ο καθένας από αυτούς 

Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή καθενός από τους παρακάτω φορείς 

στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου; 

 Σχολικός Σύμβουλος 

 Διοικητικός Προϊστάμενος 

 Εξωτερικός Αξιολογητής (εκτός του Διοικητικού Προϊσταμένου) 

 Σύλλογος Διδασκόντων 

 Οι μαθητές 

 Οι γονείς 

Θεωρείτε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου οι παραπάνω τομείς 

καλύπτουν το σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί; 

Αν απαντήσατε «καθόλου» στην προηγούμενη ερώτηση θα μπορούσατε να 

προτείνετε κάποιον άλλο ή άλλους τομείς; 
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τους φορείς μπορεί να αξιολογήσει από διαφορετική σκοπιά τα δρώμενα εντός 

σχολικής μονάδας. 

 

11
ο
 Ερώτημα: 

 

 Στο συγκεκριμένο ερώτημα όλοι οι Σχολικοί Σύμβουλοι απάντησαν ότι από τις 

δύο μορφές αξιολόγησης πιο σημαντική θεωρούν την εσωτερική. Ο 1
ος

 διότι η 

αυτοαξιολόγηση οριοθετεί τους στόχους, τα προβλήματα, φέρνει σε επαφή τους 

εκπαιδευτικούς και προάγει το έργο του σχολείου. Η 2
η
 Σχολική Σύμβουλος πιστεύει 

ότι η εσωτερική αξιολόγηση αποβλέπει στη βελτίωση της κάθε σχολικής μονάδας με 

βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Η 3
η
Σύμβουλος υποστήριξε ότι 

με την αυτοαξιολόγηση μπορούν να βελτιωθούν καλύτερα οι τομείς που μας 

ενδιαφέρουν, ενώ ο 4
ος

 ότι με τη συγκεκριμένη μορφή παρέχεται η δυνατότητα στους 

ίδιους τους εκπαιδευτικούς να διερευνήσουν τους παράγοντες που εμπλέκονται στη 

μαθησιακή διαδικασία και τη λειτουργία του σχολείου, να εντοπίσουν τα αδύνατα 

σημεία και να αναλάβουν δράσεις για τη βελτίωσή τους. Ο 5
ος

 κατά σειρά Σύμβουλος, 

δήλωσε ότι η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγησης προσφέρει αυτονομία στις σχολικές 

μονάδες και ο 6
ος

 Σύμβουλος, ότι αποτελεί την πλέον πιο αποδοτική μορφή 

αξιολόγησης επαναλαμβάνοντας τους λόγους, που ανέφεραν και οι προηγούμενοι. Από 

τις παραπάνω τοποθετήσεις παρατηρείται η απόλυτη συμφωνία στην άποψη ότι όλοι 

θεωρούν την πρώτη μορφή ως την πλέον κατάλληλη για την αξιολόγηση στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας και όχι την εξωτερική από φορείς εκτός σχολείου. 

 

12
ο
 Ερώτημα: 

Ποια από τις δύο μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της 

σχολικής μονάδας θεωρείτε πιο σημαντική και για ποιο λόγο; 

α)  Την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση του σχολείου) 

β)  Την εξωτερική αξιολόγηση (από φορείς εκτός σχολείου) 

 

 

Σε ποιο βαθμό τα κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του 

σχολείου θα πρέπει να διαμορφώνονται από: 

 Φορείς  εκτός σχολείου 

 Το ίδιο το σχολείο 
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 Στο παραπάνω ερώτημα, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2,3 υποστήριξαν ότι η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου θα πρέπει να διαμορφώνεται από 

φορείς εκτός σχολείου, λιγότερο θερμοί υποστηρικτές αυτής της θέσης  υπήρξαν οι 

Σύμβουλοι 2, 5, 6.Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 1,2,3,5,6 υποστήριξαν ότι η αξιολόγηση 

πρέπει να γίνεται από το ίδιο το σχολείο, ενώ ο 4
ος

 Σχολικός Σύμβουλος δεν υπήρξε 

ένθερμος υπέρμαχος αυτής της θέσης. 

 

13
ο
 Ερώτημα: 

 

 Η ερώτηση 13 αφορούσε τη δυσκολία που ενδεχομένως συνάντησαν κατά τη 

διάρκεια της υλοποίησης της Α φάσης αξιολόγησης στα σχολεία είτε από τους 

Διευθυντές των σχολείων, είτε από τους εκπαιδευτικούς ή ακόμα και από τους δύο 

μαζί. Οι Σύμβουλοι 1,2,4,5,6 συνάντησαν λιγότερες έως καμία δυσκολία από  τους 

Διευθυντές των σχολικών μονάδων, αντίθετα η 3
η
 Σύμβουλος παραδέχθηκε ότι 

συνάντησε έντονη δυσκολία από αυτούς. Από τη πλευρά των εκπαιδευτικών η έντονη 

δυσαρέσκεια προκάλεσε και τη δυσκολία, η οποία όπως φάνηκε υπήρξε έντονη όπως 

εξέφρασαν οι Σύμβουλοι 1,2,4,5,6,  ενώ σε μέγιστο βαθμό την αντιμετώπισε η 3
η
 

Σχολική Σύμβουλος. 

 

14
ο
 Ερώτημα: 

 

Αντιμετωπίσατε δυσκολία στην προσπάθεια εισαγωγής μιας κουλτούρας 

αξιολόγησης στα σχολεία; Αν ναι από ποιους και σε ποιο βαθμό; 

 Διευθυντές σχολικών μονάδων 

 Εκπαιδευτικούς 

 

Θεωρείτε ότι ο παραπάνω βαθμός δυσκολίας, που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε 

στα σχολεία της ευθύνης σας, παρέμεινε ο ίδιος μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς 2013-2014; 
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 Η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης και επιδιώχθηκε 

μέσω αυτής να αποτυπωθεί μία εικόνα για το ενδεχόμενο εάν ο βαθμός δυσκολίας 

παρέμεινε ο ίδιος μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2013-2014.Οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι 1,3,5 υποστήριξαν ότι παρέμεινε ο ίδιος ενώ η 2
η
 , 4

ος
 , 6

ος
 ότι μειώθηκε ο 

βαθμός δυσκολίας. Οι πρώτοι το ερμήνευσαν λέγοντας ότι η δυσκολία οφειλόταν κατά 

μεγάλο βαθμό στην ανασφάλεια που πήγαζε από την άγνωστη σε αυτούς διαδικασία και 

τις συνέπειες τις οποίες θα επέφερε ή ακόμα και στην ιδιοσυγκρασία ορισμένων, που 

δεν μπορούσαν εξαιτίας της να δεχθούν τέτοιες αλλαγές. Οι δεύτεροι πιστεύουν ότι η 

αλλαγή επήλθε με την καθημερινή τριβή και την κατανόηση του οράματος της 

διαδικασίας της αξιολόγησης, γεγονός βεβαίως στο οποίο συνέβαλε η διαλλακτικότητά 

τους.  

 

15
ο
 Ερώτημα: 

 

 Οι Σχολικοί Σύμβουλοι που απάντησαν θετικά στην προηγούμενη ερώτηση 

υποστήριξαν ότι από τους Διευθυντές αντιμετώπισαν μία δυσκολία της τάξεως του 10-

20%, ενώ από τους εκπαιδευτικούς ένα ποσοστό περίπου γύρω στο 30% των σχολείων 

της ευθύνης τους. 

 

16
ο
 Ερώτημα: 

 

 Σύμφωνα με την εμπειρία των Συμβούλων από την περσινή σχολική χρονιά, ο 

1
ος

,3
η
, 4

ος
, 5

ος
  πιστεύουν ότι το πρόγραμμα διατάραξε πάρα πολύ τις διαπροσωπικές 

σχέσεις είτε των εκπαιδευτικών μεταξύ τους είτε με το Διευθυντή του σχολείου. Η 2
η
 

Σύμβουλος δήλωσε ότι αυτό δε συνέβη καθόλου, ενώ ο 6
ος

 ότι παρουσιάστηκε σε μικρό 

Εάν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση σε τι ποσοστό συναντήσατε 

τέτοιου είδους φαινόμενα από το σύνολο των σχολείων ευθύνης σας: α) από τους 

Διευθυντές και β)από τους εκπαιδευτικούς; 

Από την εμπειρία της περσινής χρονιάς νομίζετε ότι η εισαγωγή του 

προγράμματοςαυτοαξιολόγησης στα σχολεία διατάραξε τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους ή με το Διευθυντή; 
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βαθμό. Από τις παραπάνω απαντήσεις φαίνεται το φυσικό επακόλουθο των 

ριζοσπαστικών αλλαγών, όπως στην προκειμένη περίπτωση της εφαρμογής του 

προγράμματος της αξιολόγησης, που είναι η αντίδραση του ανθρώπινου δυναμικού 

όταν για παράδειγμα δεν έχουν ενημερωθεί εγκαίρως και πλήρως για τις επικείμενες 

αλλαγές. 

 

17
ο
 Ερώτημα: 

 

 Στην ηπιότερη προσαρμογή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης γενικότερα,  η πρώτη πρόταση που αναφέρθηκε 

βρήκε υποστηρικτές τους Συμβούλους 1,3,6.Τη δεύτερη πρόταση ασπάστηκε ο 5
ος

 και 

6
ος

 Σύμβουλος, ενώ την τρίτη ο 1
ος

 Σύμβουλος. Με όλες τις προτάσεις συμφώνησε η 2
η
 

και 4
ος

 Σύμβουλος.Γίνεται αντιληπτή η διάχυση των απόψεων  με αποτέλεσμα να 

κατανοούμε ότι όλες οι προτάσεις μπορούν να παίξουν σημαντικό έως πολύ σημαντικό 

ρόλο σε αυτό το γεγονός. 

 

18
ο
 Ερώτημα: 

 

Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην ηπιότερη προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης 

γενικότερα; 

 Η διαβεβαίωση από τους αρμόδιουςφορείς για την εξασφάλιση της θέσης και 

του μισθού τους 

 Η καλύτερη ενημέρωση από τους φορείς του Υπουργείου για τους σκοπούς και τη 

διαδικασία της αξιολόγησης 

 Η παροχή κινήτρων  

  Όλα τα παραπάνω 

 

 

Θεωρείτε ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα πρέπει η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές, 

πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές) της κάθε σχολικής μονάδας και να μην 

υπάρχουν κοινά  και ενιαία κριτήρια  αξιολόγησης για όλες; 
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 Οι απαντήσεις που αποκομίσαμε σε αυτό το ερώτημα είναι δύο κατηγοριών. Στη 

πρώτη ανήκουν όσοι συμφώνησαν απόλυτα με αυτήν την άποψη δηλώνοντας ότι σε ένα 

μελλοντικό διάστημα και εφόσον υπάρξει η απαραίτητη ανατροφοδότηση από την 

εφαρμογή του προγράμματος αξιολόγησης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το 

ζήτημα. Ο 1
ος

, 2
η
, 4

ος
 δήλωσαν ότι κάτι τέτοιο δεν το θεωρούν απαραίτητο αλλά την 

ανάγκη ύπαρξης ενός ενιαίου επιπέδου σε όλους τους τομείς αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα κριτήρια. 

 

19
ο
 Ερώτημα: 

 

 Στο συγκεκριμένο ερώτημα παραθέσαμε 14 δείκτες και ζητήσαμε να μας 

βαθμολογήσουν με κλίμακα σπουδαιότητας τον καθένα. Οι απαντήσεις τους 

περιγράφονται ως εξής: 

1
ος

 Δείκτης:  λίγο (1
ος

, 2
η
 ,3

η
, 5

ος
, 6

ος
 ), καθόλου (4

ος
) 

2
ος

 Δείκτης:  πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
 ),  λίγο (4

ος
, 5

ος
, 6

ος
 ) 

3
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
) , λίγο (4

ος
, 6

ος
) 

4
ος

 Δείκτης: πολύ (2
η
, 3

η
) , λίγο (1

ος
 , 4

ος
, 5

ος
, 6

ος
) 

5
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
 , 3

η
 ), λίγο (4

ος
, 5

ος
, 6

ος
) 

6
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 3
η
, 5

ος
), λίγο (2

η
, 4

ος
, 6

ος
) 

7
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
), λίγο (4

ος
, 6

ος
) 

8
ος

 Δείκτης: πολύ (3
η
, 6

η
), λίγο (1

ος
, 2

η
, 4

ος
, 5

ος
) 

9
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 4

ος
), λίγο (5

ος
, 6

ος
) 

10
ος

 Δείκτης : πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
), λίγο (4

ος, 
6

ος
) 

11
ος

 Δείκτης: πάρα πολύ (1
ος

, 4
ος

), πολύ (2
η
, 3

η
, 5

ος
, 6

ος
) 

12
ος

 Δείκτης: πάρα πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 4

ος
, 6

ο
ς), πολύ (5

ος
) 

13
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
, 6

ος
),  λίγο (4

ος
) 

14
ος

 Δείκτης: πολύ (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
, 6

ος
), λίγο (4

ος
) 

 

Από  το σύνολο των σχολείων της ευθύνης σας, πόσο  ικανοποιημένος/-η είστε από 

τους  παρακάτω δείκτες; 

(Οι δείκτες αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα) 
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Από τις παραπάνω δηλώσεις σχηματίζεται η εικόνα των αδύνατων και δυνατών 

σημείων των σχολικών μονάδων στις οποίες διατέλεσαν ως υπεύθυνοι οι συγκεκριμένοι 

Σύμβουλοι. Οι δείκτες 1,4,8 φαίνεται να έχουν τα περισσότερα αρνητικά σημεία και 

συνεπώς και περιθώρια βελτίωσης και αυτοί είναι: ο τομέας των υλικοτεχνικών 

υποδομών, οι οικονομικοί πόροι (1
ος

), η διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και 

πόρων (4
ος

) και οι σχέσεις μεταξύ σχολείου με γονείς και οι συνεργασίες με 

εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (8
ος

). Αντίθετα, οι τομείς οι οποίοι δείχνουν να 

παρουσιάζουν θετική εικόνα είναι: η οργάνωση και ο συντονισμός της σχολικής ζωής 

(3
ος

), οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών (7
ος

), τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα(9
ος

), η φοίτηση και διαρροή μαθητών (11
ος

), τα 

επιτεύγματα των μαθητών (12
ος

), η ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

(13
ος

) και η επίτευξη των στόχων του σχολείου (14
ος

). 

 

20
ο
 Ερώτημα: 

 

 Με τη θέση αυτή συμφώνησε ο 1
ος

, 2
η
, 3

η
, 4

ος
 Σχολικός  Σύμβουλος. Οι απόψεις 

τους συνέπιπταν γενικώς και η άποψη η οποία σχηματίστηκε από τις απαντήσεις τους 

ήταν ότι εφόσον είχε γίνει η αξιολόγηση νωρίτερα θα υπήρχαν λιγότερα αδύνατα 

σημεία σε αρκετούς τομείς. Ο 5
ος

 και 6
ος

 πιστεύουν ότι αυτό το γεγονός παίζει μικρό 

ρόλο και ότι η έλλειψη ικανοποίησης είναι μία μεταβλητή, που δεν εξαρτάται από την 

μέχρι πρότινος απουσία της αυτοαξιολόγησης. 

 

21
ο
 Ερώτημα: 

Συμφωνείτε με την άποψη ότι η έλλειψη ικανοποίησής σας σε σχέση με τους 

δείκτες μπορεί να οφείλετε στην μέχρι πρότινος απουσία αυτοαξιολόγησης στα 

σχολεία; 

 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχουν επιτευχθεί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της 

αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία οι παρακάτω στόχοι που 

έθεσε το Υπουργείο Παιδείας; 

 Η δημιουργία κουλτούρας  αξιολόγησης στα σχολεία 

 Η ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας 
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Οι στόχοι που θεωρεί σχεδόν το σύνολο των ερωτώμενων (1,2,3,4,6) ότι 

επετεύχθησαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014 είναι η ανάδειξη των θετικών σημείων, 

η διάχυση καλών πρακτικών, η επισήμανση των αδυναμιών και η ανάπτυξη των 

δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

(1,2,3,4,5,6).Αντίθετα  οι στόχοι, που όπως ισχυρίστηκαν οι περισσότεροι, θέλουν 

αρκετή προσπάθεια για να κατακτηθούν είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας 

αξιολόγησης (έχει επιτευχθεί λίγο) σύμφωνα με τον 1
ο
 ,2

η
 ,3

η
,4

ο
 Σχολικό Σύμβουλο και 

καθόλου για τον 5
ο
, η ενίσχυση συνεργασίας και συμμετοχής μεταξύ των μελών της 

σχολικής κοινότητας που έχει πραγματοποιηθεί σε μικρό βαθμό  σύμφωνα με την 3
η
, 

4
ο
, 5

ο
, 6

ο
 και σε μεγάλο βαθμό για τον 1

ο
 , 2

η
 Σχολικό Σύμβουλο. Τέλος, η αρτιότερη 

διοίκηση/λειτουργία των σχολείων και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού ανήκει στην κατηγορία των στόχων που έχουν  κατακτηθεί λίγο 

σύμφωνα με το σύνολο του δείγματός μας. 

 

22
ο
 Ερώτημα: 

 

 Το σύνολο των Σχολικών Συμβούλων ανέφερε ότι ο κίνδυνος μιας καθαρά 

γραφειοκρατικής αντιμετώπισης της όλης διαδικασίας έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα 

εμφάνισης, ενώ οι Σύμβουλοι 1,3,4,6 ανέφεραν και την πιθανότητα δημιουργίας 

εσωτερικών συγκρούσεων ως έναν δεύτερο πιθανό κίνδυνο που εγκυμονεί. Για τις 

άλλες αδυναμίες/κινδύνους δεν αναφέρθηκε κανένας από τους έξι. 

Ποιες από τις παρακάτω αδυναμίες της εσωτερικής αξιολόγησης συναντήσατε  σε 

εντονότερο βαθμό κατά την Α’ φάση εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης; 

 Κίνδυνος μιας καθαρά γραφειοκρατικής αντιμετώπισης της όλης διαδικασίας 

 Πιθανότητα δημιουργίας εσωτερικώνσυγκρούσεων 

 Έμφαση σε ανώδυνα ζητήματα 

 Δημιουργία τάσεων εσωστρέφειας στις σχολικές μονάδες 

 

 Η ανάδειξη θετικών σημείων και η διάχυση των καλών πρακτικών, καθώς και η 

επισήμανση των αδυναμιών 

 Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

έργου στο χώρο του σχολείου 
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23
ο
 Ερώτημα: 

 

 Τα πλεονεκτήματα που μπορεί να επιφέρει η εσωτερική αξιολόγηση είναι 

αρκετά. Δεν εντοπίστηκαν όμως όλα κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης από τους 

υπεύθυνους Σχολικούς Συμβούλους. Αυτά που παρουσιάστηκαν σε μεγάλο βαθμό 

σύμφωνα με τα λεγόμενά τους είναι η ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της 

εκπαιδευτικής κοινότητας και η ενίσχυση των σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοι-

βαιότητας μεταξύ τους (1
ος

, 2
η
, 3

η
, 5

ος
), η παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευτικούς 

της συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου (2
η
, 4

ος
, 5

ος
), 

η καλλιέργεια συνευθύνης και αυτοδέσμευσης (1
ος

, 4
ος

, 5
ος

), ενώ λιγότερο εμφανής 

ήταν ο εντοπισμός αδυναμιών και η δημιουργία συνθηκών βελτίωσης (6
ο
ς) και η 

συμβολή στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στην αλλαγή κουλτούρας 

του σχολείου(1
ος

).Επομένως, γίνεται αντιληπτό από τις απαντήσεις, ότι μπορεί να ήταν 

δύσκολή έως ανέφικτη η αλλαγή κουλτούρας του σχολείου, όμως κάτω από τις 

συνθήκες αξιολόγησης στις οποίες οφείλει να συμμετάσχει υποχρεωτικά το ανθρώπινο 

δυναμικό είναι φυσικό ακόλουθο η ενεργοποίηση όλων των μελών, η καλλιέργεια 

συνευθύνης και συνεργασίας μεταξύ τους προκειμένου να πετύχουν τους στόχους που 

έχουν τεθεί. 

 

 

 

 

 

Ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήματα της εσωτερικής αξιολόγησης θεωρείτε  

ότι εντοπίσατε κατά την εφαρμογή της Α’ φάσης; 

 Ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και ενίσχυση 

 των σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας μεταξύ τους 

 Παροχή στους εκπαιδευτικούς της δυνατότητας συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων 

συνθηκών λειτουργίας του σχολείου 

 Καλλιέργεια συνευθύνης και αυτοδέσμευσης 

 Εντοπισμός αδυναμιών και δημιουργία συνθηκών βελτίωσης 

 Συμβολή στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών και στην αλλαγή κουλτούρας 

του σχολείου 



61 
 

24
ο
 Ερώτημα: 

 

 Hπροτελευταία ερώτηση αφορούσε τις προτάσεις που οι ίδιοι θα μπορούσαν να 

κάνουν για τη βελτίωση της αυτοαξιολόγησης ως προς τους τρεις παράγοντες/φορείς. Ο 

1
ος

 Σχολικός Σύμβουλος προτείνει οι Διευθυντές να προτρέπουν περισσότερο τους 

εκπαιδευτικούς τους για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, εφόσον βέβαια 

πρώτα τους έχουν προετοιμάσει ενημερώνοντάς τους σωστά. Επίσης, ο ίδιος 

ισχυρίστηκε ότι θα πρέπει να είναι πιο ευέλικτοι και να συμμετέχουν ενεργά στην όλη 

προσπάθεια, αρχικά οι ίδιοι και έπειτα να δίνουν το παράδειγμα και στους 

εκπαιδευτικούς. Η 2
η
 Σύμβουλος δήλωσε ότι θα πρέπει να γίνει καλύτερη επιμόρφωση 

στους Διευθυντές ως προς τη διαμόρφωση σχολικού κλίματος. Η 3
η
 πιστεύει ότι θα 

πρέπει οι Διευθυντές να προσπαθήσουν περισσότερο, ούτως ώστε να πετύχουν 

καλύτερη συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό τους. Ο 4
ος

 Σχολικός Σύμβουλος 

θεωρεί ότι  είναι πολύ σημαντική η ανάπτυξη του κατάλληλου σχολικού κλίματος για 

την επίτευξη των στόχων και αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την παροχή της 

κατάλληλης επιμόρφωσης στους Διευθυντές των σχολείων. Η άποψη του 5
ου

 

Συμβούλου συμφωνεί με του 4
ου

,ο οποίος συμπλήρωσε λέγοντας ότι θα πρέπει η 

επιμόρφωση να εστιάζει στις μεθόδους προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού σε 

τέτοιες αλλαγές. Τέλος ο 6
ος

  πιστεύει ότι ο Διευθυντής θα πρέπει να προσπαθήσει 

περισσότερο για την ανάπτυξη της συλλογικότητας και για την υιοθέτηση ενός πιο 

δημοκρατικού στυλ διοίκησης. 

 Ως προς τους εκπαιδευτικούς, ο 1
ος

 Σύμβουλος πρότεινε μεγαλύτερη ανοχή και 

μικρότερη αντίδραση από πλευράς τους με επίδειξη εμπιστοσύνης στα προγράμματα 

και στα πλεονεκτήματά του καθώς και προσπάθεια για την καλυτέρευση των σχέσεων 

με τους προϊσταμένους τους(κλίμα εμπιστοσύνης).Η 2
η
 πιστεύει ότι οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να επιμορφωθούν περισσότερο πάνω στις καλές πρακτικές που μπορούν να 

εφαρμόσουν και στις νέες τεχνολογίες, έτσι ώστε να προβάλλουν το έργο τους 

περισσότερο και να ανέβει η αυτοεκτίμησή τους, Η 3
η
 Σύμβουλος τόνισε ότι θα πρέπει 

Τι θα προτείνατε με βάση την περσινή σας εμπειρία για τη βελτίωση της 

διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο  της 

σχολικής μονάδας σε σχέση με: α)τους Διευθυντές των σχολείων, β) τους 

εκπαιδευτικούς και γ)τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου; 
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να υπάρξει καλυτέρευση των σχέσεων με τους συναδέλφους και προϊσταμένους, έτσι 

ώστε να υπάρξει καλύτερη συνεργασία. Ο 4
ος

 προτρέπει για τη δημιουργία κλίματος 

συνεργασίας στη διαμόρφωση του οποίου συμβάλλει, όπως δήλωσε σημαντικά, ο Διευ-

θυντής εφόσον κατέχει (ή θα μπορούσε να βελτιώσει) τις δεξιότητες/ικανότητες 

επικοινωνίας. Ο 5
ος

 υποστήριξε ότι θα πρέπει να αποδοθεί  μεγάλη σημασία στην ανά-

πτυξη καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης, που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ εκπαι-

δευτικών – Διευθυντή. Ο τελευταίος κατά σειρά Σύμβουλος πρότεινε την ανάπτυξη με-

γαλύτερης συλλογικότητας στο σύλλογο διδασκόντων και ότι θα πρέπει να δια-

χωρίσουν τις έννοιες «αξιολόγηση» και «βαθμολογία», που είναι εντελώς διαφορετικές 

στην όλη  διαδικασία. 

 Για τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας ο 1
ος

 Σχολικός Σύμβουλος 

προτείνει την καλή ενημέρωση για όλο το πρόγραμμα και τα στάδιά του προς όλους 

τους ενδιαφερόμενους, την παροχή  κινήτρων, τη θέσπιση συγκεκριμένων στόχων και 

τη συμπόρευση με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών. Η 2
η
  θεωρεί 

ότι θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη επικοινωνία με τη βάση (τις σχολικές μονάδες), 

για να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση της εκπαίδευσης και όχι όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε «μόνο μέσα από σχέδια επί χάρτου». Η 3
η
 Σύμβουλος 

καυτηριάζει το ζήτημα της  ποσόστωσης και ό,τι αυτή συνεπάγεται στην ψυχολογία και 

συμπεριφορά των εμπλεκομένων και κυρίως των εκπαιδευτικών και δήλωσε ότι θα 

έπρεπε να εκλείψει. Ο 4
ος

  συστήνει οι αρμόδιοι φορείς του Υπουργείου Παιδείας να 

επιμορφώνουν /ενημερώνουν εγκαίρως όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες και 

ιδιαιτέρως το εκπαιδευτικό δυναμικό, ούτως ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα 

αρνητικών αντιδράσεων, που μόνο κώλυμα προκαλούν στην όλη προσπάθεια. Ο 5
ος

 

Σχολικός Σύμβουλος μίλησε για ύπαρξη αυτονομίας στα σχολεία, όπως ακριβώς 

συμβαίνει και σε εκπαιδευτικά συστήματα του εξωτερικού, έτσι ώστε να υπάρχει 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία  ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας. Τέλος, 

από τη συνέντευξη με τον  6
ο
Σύμβουλο καταγράψαμε ως πρόταση την έγκαιρη 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και  την παροχή 

κινήτρων σε αυτούς προκειμένου να μπορούν να εντοπίσουν περισσότερα θετικά 

σημεία. 

25
ο
 Ερώτημα: 

Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας ; 
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 Στο τελευταίο ερώτημα ο 1
ος 

Σύμβουλος συστήνει την παροχή κινήτρων στους 

εκπαιδευτικούς, τη διάθεση ωρών εντός σχολικής μονάδας προς διευκόλυνση της 

εφαρμογής του προγράμματος και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η 2
η
επιθυμεί η όλη 

διαδικασία να βοηθηθεί μέσα από την αλλαγή προσέγγισής της από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς, έτσι ώστε να αντιληφθούν ότι αυτή στοχεύει στη βελτίωση της κάθε 

σχολικής μονάδας. Η 3
η
 προτείνει με τη σειρά της την βελτίωση οργάνωσης, δόμησης 

και συνεργασίας μεταξύ Διευθυντή-Σχολικών Συμβούλων-Διευθυντή Εκπαίδευσης. Ο 

4
ος

 θέτει ως πρόταση την αρτιότερη οργάνωση, διοίκηση από πλευράς Διευθυντών 

σχολικών μονάδων και τον περιορισμό των απαιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς για 

την αποτίμηση των αποτελεσμάτων. Ο 5
ος

 Σύμβουλος προτείνει τη βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ Διευθυντή-εκπαιδευτικών και αυτό, όπως δήλωσε εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τους ίδιους τους Διευθυντές, οι οποίοι ανάλογα  με τη στάση τους 

και τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες μπορούν να οδηγήσουν το σύνολο σε μια πιο 

αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού της σχολικής μονάδας. Οι απόψεις του 

τελευταίου  Συμβούλου συμφωνούν με ορισμένους από τους συναδέλφους του, καθώς 

μίλησε για καλύτερη οργάνωση, διοίκηση και βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της σχολικής μονάδας, έτσι ώστε να καλλιεργηθούν σχέσεις και κλίμα 

εμπιστοσύνης και να εκλείψει ο φόβος και η ανασφάλεια που έχει εντοπίσει. Για να 

επιτευχθεί όμως κάτι τέτοιο τόνισε και αυτός με τη σειρά του την έγκαιρη και πλήρη 

ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων παραγόντων για το πρόγραμμα της αυτό-

αξιολόγησης και γενικότερα της αξιολόγησης. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Σε αντίθεση με την αξιολόγηση, που εφαρμοζόταν μέχρι το 1982 και όπως 

ισχυρίστηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι, είχε ως κύριο στόχο τον αυστηρό έλεγχο από την 

κεντρική εξουσία της λειτουργίας της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα της αξιολόγησης που 

ξεκίνησε να εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο της σχολικής 

μονάδας κινείται βάσει ενός άλλου οράματος. Όπως πιστεύει και το δείγμα της έρευνάς 

μας στόχος του είναι η βελτίωση του παραγόμενου έργου, παρέχοντας παράλληλα την 

ελευθερία και τα περιθώρια για ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού στον 

προγραμματισμό, τον εντοπισμό των αδύνατων σημείων, την ανάδειξη των θετικών 

κάθε σχολικής μονάδας, την υλοποίηση δράσεων και τελικώς την επίτευξη των στόχων 

αυτού, βελτιώνοντας τη συνεργασία και το ομαδικό πνεύμα μεταξύ του ανθρώπινου 

δυναμικού. 

 Όσον αφορά τους βασικούς ερευνητικούς άξονες, βάσει των οποίων 

πραγματοποιήθηκε η έρευνά μας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τους τομείς όπως η 

Ηγεσία/Διεύθυνση του σχολείου, το κλίμα, οι διαπροσωπικές σχέσεις, η διδασκαλία 

αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες που καθορίζουν το επίπεδο ποιότητας του 

παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τους υπόλοιπους, που αναφέρθηκαν 

κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Η εικόνα που σχηματίστηκε από τις συνεντεύξεις 

φανερώνει ότι οι τομείς οι οποίοι φάνηκαν να βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο στα 

σχολεία της ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων είναι η οργάνωση και ο συντονισμός 

της σχολικής ζωής, οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών, τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, η φοίτηση και τα επιτεύγματα των μαθητών, η ατομική και 

κοινωνική τους ανάπτυξη και η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας. Σε 

αντιδιαστολή, οι τομείς οι οποίοι φάνηκαν να υστερούν και να έχουν πολλά αρνητικά 

σημεία είναι : των υλικοτεχνικών υποδομών, των οικονομικών πόρων, της διαχείρισης 

και αξιοποίησης των μέσων και πόρων, των σχέσεων μεταξύ σχολείου – γονέων και 

εκπαιδευτικών και κοινωνικών φορέων. Επομένως, είναι προφανές το γεγονός ότι 

χρειάζεται περισσότερη εργασία για τη βελτίωση τους. 

 Σύμφωνα πάντα με την έρευνα που πραγματοποιήσαμε, οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

θεωρούν σε σχέση με τους φορείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ότι ένας 
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Διοικητικός Προϊστάμενος, ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο Σχολικός Σύμβουλος και  ένας 

εξωτερικός αξιολογητής (εκτός του Διοικητικού Προϊσταμένου) αποτελούν ή θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντικούς φορείς για αυτό το σκοπό. Παράλληλα με 

τους παραπάνω όμως φορείς δεν αρνούνται όμως το γεγονός ότι τόσο οι μαθητές όσο 

και οι γονείς θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα σημαντικό φορέα αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία. 

 Η εισαγωγή ενός θεσμού όπως αυτού της αξιολόγησης, αποτελεί μία διαδικασία 

χρονοβόρα, διότι απαιτεί ύπαρξη οράματος, στόχων και πολύ καλής οργάνωσης. Με 

την ανασκόπηση που πραγματοποιήσαμε στη νομοθεσία (Νόμοι, Προεδρικά 

Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι), από την κατάργηση του θεσμού της 

επιθεώρησης το 1982 μέχρι σήμερα, διαφαίνεται η ύπαρξη ενός απώτερου σκοπού που 

αποβλέπει στην εφαρμογή της υλοποίησης του προγράμματος της αξιολόγησης στον 

εκπαιδευτικό χώρο, όμως διαπιστώνεται η μεγάλη καθυστέρηση εφαρμογής του. Οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι πάνω σε αυτό το ζήτημα εξέφρασαν τη γνώμη ότι κύρια αιτία 

αυτής κωλυσιεργίας ήταν σε μεγάλο βαθμό η έλλειψη πολιτικής βούλησης από το 

αρμόδιο Υπουργείο, οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών (που συχνά οφειλόταν στην 

άσχημη εντύπωση που άφησε το σύστημα της επιθεώρησης) και ακολουθούν η έλλειψη 

οργάνωσης και προγραμματισμού και οι συχνές αλλαγές της εκπαιδευτικής πολιτικής 

του Υπουργείου Παιδείας, οι οποίες δεν συνέβαλαν προς την επίτευξη του στόχου.  

 Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, οι  Σχολικοί Σύμβουλοι φάνηκε ότι αντιμετώπισαν 

με τη σειρά τους μεγάλη δυσκολία στην προσπάθεια εισαγωγής μιας κουλτούρας 

αξιολόγησης στα σχολεία, με τους εκπαιδευτικούς κυρίως να εναντιώνονται σε αυτήν, 

ενώ τους Διευθυντές να είναι πιο διαλλακτικοί. Αυτό, όπως επεσήμαναν οφειλόταν σε 

μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι οι Διευθυντές φάνηκαν πιο έτοιμοι, πιθανότατα λόγω  

της παρακολούθησης του ανάλογου προγράμματος επιμόρφωσης, από τους εκ-

παιδευτικούς. Το γεγονός αυτό φάνηκε να διαταράσσει τις σχέσεις εντός σχολικής 

μονάδας με τους Διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς να βρίσκονται συχνά σε αντιδικία. 

Για αυτόν το λόγο, οι Σχολικοί Σύμβουλοι έκαναν λόγο για μια πιο έγκαιρη και πλήρη 

ενημέρωση για το θέμα  της διαδικασίας της αξιολόγησης, που θα απευθύνεται προς 

όλον τον εκπαιδευτικό κόσμο, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές συνέπειες. Από 

την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τις απαντήσεις του δείγματός μας τα θετικά στοιχεία που 

εντοπίστηκαν κατά την Α’ φάση της αξιολόγησης ήταν αυτά της ενεργοποίησης όλων 

των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας, της ανάδειξη των θετικών σημείων, της 
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διάχυσης καλών πρακτικών, της επισήμανσης των αδυναμιών και της συνει-

δητοποίησης των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των σχολικών μονάδων. 

 Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην παρούσα Διπλωματική εργασία αποτελεί 

την πρώτη επιχείρηση, στα ελληνικά δεδομένα μέχρι στιγμής, για αποτύπωση μιας 

εικόνας από την υλοποίηση της Α’ φάσης του προγράμματος της αυτοαξιολόγησης, που 

πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 και η οποία βασίστηκε στις 

απόψεις των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής 

Μακεδονίας. Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος και 

συγκεκριμένα η δομημένη συνέντευξη. Γνωρίζοντας ωστόσο τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου, η δυνατότητα άντλησης πληροφοριών σε βάθος 

μέσω αυτής είναι μεγάλη, από την άλλη πλευρά όμως η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 

που παρέχει η έρευνα λόγω του μικρού δείγματος είναι περιορισμένη. Για αυτόν τον 

λόγο, μία αντίστοιχη μελλοντική έρευνα με βάση την ποσοτική μέθοδο θα ήταν 

χρησιμότερη για την διασφάλιση μεγαλύτερης αξιοπιστίας. Σε αυτό το σημείο, θα 

θέλαμε να προσθέσουμε ότι το ενδεχόμενο επέκτασης της έρευνας όχι μόνο σε επίπεδο 

περιφέρειας αλλά και πανελλήνιο θα εξασφάλιζε πολύ μεγάλο ποσοστό αξιοπιστίας. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

 Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης πολλών 

επιστημόνων (σύμφωνα με την βιβλιογραφία μας), από τις αρχές του 1980 μέχρι 

σήμερα. Παράλληλα, όλο αυτό το διάστημα συντελούνταν νομοθετικές ρυθμίσεις από 

την Πολιτεία που απέβλεπαν στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, χωρίς 

όμως να έχει εφαρμοστεί έστω και σε πειραματικό στάδιο κάποιο ανάλογο πρόγραμμα. 

Η άποψή μας σχετικά με αυτό το ζήτημα είναι ότι όταν πρόκειται για τέτοιας 

σπουδαιότητας θεσμούς, είναι απαραίτητη καταρχήν η ύπαρξη ενός κοινού οράματος 

από την Πολιτεία, ανεξάρτητου από αλλαγές κυβερνητικών και υπουργικών σχημάτων. 

Έτσι, δεν θα  γίνονται συνεχείς και άσκοπες τροποποιήσεις, οι οποίες μόνο 

καθυστέρηση θα φέρουν στην επίτευξη των στόχων. Εξαιρετικά γόνιμη για κάθε 

ανάλογη προσπάθεια είναι η προηγούμενη σε βάθος μελέτη των αντίστοιχων 

συστημάτων σε χώρες του εξωτερικού και η υιοθέτηση καλών πρακτικών. Χρειάζεται 

όμως, ιδιαίτερη προσοχή στην αποφυγή της πιστής αντιγραφής ξένων προτύπων. 
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Απαιτείται η υιοθέτηση καλών πρακτικών, που να αναλογούν στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από την πρώτη εφαρμογή του προγράμματος 

αυτοαξιολόγησης (Α’ φάση) στη χώρα μας, κατά την περσινή σχολική χρονιά, έχουμε 

σχηματίσει μία εικόνα για την όλη διαδικασία και βρισκόμαστε στη θέση να μπορούμε 

να θέσουμε ορισμένες θέσεις – προτάσεις. Αρχικά, από τη μελέτη τόσο της 

βιβλιογραφίας όσο και των συμπερασμάτων της έρευνάς μας, είναι προφανής η ανάγκη 

για πιο έγκαιρη και πλήρη επιμόρφωση τόσο των Σχολικών Συμβούλων, αλλά κυρίως 

των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Οι δύο τελευταίες 

κατηγορίες φάνηκε ότι αντιμετώπισαν τα περισσότερα προβλήματα κατά τη διάρκεια 

της υλοποίησης του προγράμματος. 

 Για την πρόληψη ενός αρνητικού κλίματος στις σχολικές μονάδες θα μπορούσε 

να είχε γίνει με μεγαλύτερη σαφήνεια η παρουσίαση του σκοπού, των στόχων και την 

όλης διαδικασίας της αξιολόγησης, έχοντας οργανώσει επιμορφωτικά προγράμματα για 

τους εκπαιδευτικούς έγκαιρα, έτσι ώστε να γνωρίζουν τι μέλλει γενέσθαι. Οι 

Διευθυντές από την άλλη πλευρά θα έπρεπε να έχουν λάβει μεγαλύτερη επιμόρφωση σε 

θέματα εισαγωγής ενός κλίματος αλλαγής/αξιολόγησης και δημιουργίας ενός θετικού 

κλίματος εντός της σχολικής μονάδας, ώστε να μπορούν είτε να προλάβουν, είτε να 

αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις όποιες αρνητικές συνέπειες. 

 Τέλος, όσον αφορά τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας θα θέλαμε 

μέσω της παρούσας εργασίας να εφιστήσουμε την προσοχή τους, στους τομείς που 

σύμφωνα με την έρευνά μας φάνηκαν να υστερούν σημαντικά (π.χ. υλικοτεχνικές 

υποδομές, οικονομικοί πόροι κ.ά.) σε σχέση με άλλους και έχουν πολύ μεγάλα 

περιθώρια και ανάγκη βελτίωσης. Επίσης, είναι πολυσήμαντη η παροχή προγραμμάτων 

επιμόρφωσης προσαρμοσμένων στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, έτσι ώστε 

να εκλείψουν οι απορίες και τα κενά που υπάρχουν. Συμπληρωματικά, θα λέγαμε ότι η 

παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς θα συνέβαλε, σε μεγάλο βαθμό, στον 

εντοπισμό από πλευράς τους περισσότερων θετικών παρά αρνητικών σημείων στην όλη 

διαδικασία, γεγονός που θα τους έκανε πιο αποδοτικούς στο έργο τους. Γενικότερα, θα 

λέγαμε ότι ποτέ άλλοτε δεν ήταν εντονότερη η ανάγκη επικοινωνίας των φορέων του 

Υπουργείου Παιδείας με τη βάση και αυτό για να επιτευχθούν, μέσα σε ένα κλίμα 

αμοιβαίας κατανόησης, συνεργασίας, εμπιστοσύνης, οι στόχοι που έχουν τεθεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Α. Ατομικά στοιχεία-υπηρεσιακή κατάσταση 

 

1.Φύλο                                                άνδρας                                    γυναίκα 

 

 

2. Ηλικία                                            κάτω των 40 ετών                   μεταξύ 51-60 

  

                                                            μεταξύ 41-50                           άνω των 60 ετών 

 

 

3. Έτη προϋπηρεσίας  

ως Σχολικός   Σύμβουλος                έως 5 έτη                                  έως 15 έτη 

 

                                                           έως 10 έτη                                άνω των 15 ετών 

 

4. Νομός στον οποίο υπηρετήσατε 

 ως Σχολικός Σύμβουλος  

 κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

 

     Ημαθίας                                 

     Θεσσαλονίκης 

     Κιλκίς 

     Πέλλας 

     Πιερίας  

     Σερρών 

     Χαλκιδικής 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Πόσα σχολεία είχατε υπό την 

 ευθύνη σας κατά το σχολικό έτος 

 2013-2014; 

 

________________________________ 

 

7. Ως Σχολικός Σύμβουλος έχετε  

στην αρμοδιότητά σας: 

 

Νηπιαγωγεία      

 

Δημοτικά σχολεία  
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Β. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας 

1. Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση (επιθεώρηση), όπως γινόταν μέχρι το 1982, είχε ως 

στόχο: (Βάλτε ένα Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

 

 τον έλεγχο από την κεντρική εξουσία της λειτουργίας της εκπαίδευσης; 

             πάρα πολύ                πολύ                     λίγο                    καθόλου 

 την ανατροφοδότηση και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου; 

             πάρα πολύ                πολύ                     λίγο                    καθόλου 

 τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών στην κυρίαρχη ιδεολογία; 

             πάρα πολύ                πολύ                      λίγο                   καθόλου 

2. Πόσο σημαντικό θεωρείτε καθέναν από τους παρακάτω λόγους εξαιτίας των 

οποίων δεν εφαρμόστηκε η αξιολόγηση από το 1982 και μετά; (Βάλτε ένα X 

στην αντίστοιχη στήλη) 

 

Λόγοι Πολύ 

σημαντικός 

Σημαντικός Μικρής 

σημασίας 

Τελείως 

ασήμαντος 

Έλλειψη πολιτικής βούλη-

σης από την ηγεσία του 

Υπουργείου Παιδείας 

    

Αντιδράσεις εκπαιδευτικών     

Έλλειψη οργάνωσης και 

προγραμματισμού 

    

Συχνές αλλαγές της εκπαι-

δευτικής πολιτικής του 

Υπουργείου Παιδείας 

    

 

3.α) Είστε ικανοποιημένος/-η από την επιμόρφωση που λάβατε για την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας για το έτος 2013-2014; 

(Βάλτε ένα Xστο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

 

             πάρα πολύ                πολύ                         λίγο                       καθόλου 

 

3.β) Μπορείτε να αναφέρετε το λόγο για τον οποίο, ενδεχομένως, δε μείνατε 

ικανοποιημένος/-η από τη διαδικασία επιμόρφωσης; 

 

 

 

 

4. Θεωρείται ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλλει 

στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου; 

 

             πάρα πολύ                πολύ                         λίγο                       καθόλου 
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5. Πόσο σημαντικό θεωρείτε καθένα από τους παρακάτω λόγους αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας; (Βάλτε ένα X στην αντίστοιχη στήλη) 

 

Λόγοι Πολύ 

σημαντικός 

Σημαντικός Μικρής 

σημασίας 

Τελείως 

ασήμαντος 

Για να ελέγχεται η ποιό-

τητα της εκπαίδευσης σε 

κάθε σχολείο 

    

Για να δίνεται η δυνατό-

τητα εντοπισμού των αδύ-

νατων σημείων και ανά-

ληψης δράσης για τη βελ-

τίωσή τους 

    

Για να υπάρχουν κίνητρα 

για μεγαλύτερη προσπάθεια 

και υψηλότερη απόδοση 

    

Για να ενημερώνονται οι 

γονείς και οι φορολογούμε-

νοι πολίτες για το επί-πεδο 

σπουδών που παρέ-χεται 

στους νέους 

    

Για να δίνεται η δυνατότητα 

επιλογής σχολείου από τους 

γονείς με βάση τη σχολική 

επίδοση των μαθητών του 

κάθε σχολείου 

    

 

 

 

6.Πολλοί υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση του σχολείου επηρεάζεται από 

ορισμένους παράγοντες. Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι ο κάθε ένας από τους 

παρακάτω παράγοντες επηρεάζει στη συνολική αποτίμηση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου του σχολείου; (Βάλτε  ένα X στην αντίστοιχη στήλη) 

 

Παράγοντες Πάρα πολύ  Πολύ Λίγο Καθόλου 

Η επίδοση των μαθητών     

Η κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών 

(στάσεις, αξίες) 

    

Τα αναλυτικά προγράμματα και τα σχο-

λικά εγχειρίδια 

    

Η διδασκαλία     

Η Διοίκηση του σχολείου     

Η υποδομή του σχολείου     
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7. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ορίστηκαν συγκεκριμένοι 

τομείς. Πόσο σημαντικό θεωρείτε τον κάθε τομέα αξιολόγησης; (Βάλτε ένα X 

στην αντίστοιχη στήλη)  

 

Τομείς Πάρα πολύ Πολύ  Λίγο  Καθόλου 

1
ος

  Μέσα και πόροι     

2
ος

 Ηγεσία και Διεύθυνση σχολείου     

3
ος

 Διδασκαλία και μάθηση     

4
ος

 Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο     

5
ος 

Προγράμματα, Παρεμβάσεις και   

     Δράσεις βελτίωσης 

    

6
ος

 Εκπαιδευτικά αποτελέσματα     

7
ος

 Αποτελέσματα σχολείου     
 

 

8. Θεωρείτε ότι σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου οι παραπάνω τομείς 

καλύπτουν το σκοπό και τους στόχους που έχουν τεθεί; 

 

            πάρα πολύ               πολύ                       λίγο                    καθόλου 

 

 

9. Αν απαντήσατε «καθόλου» στην προηγούμενη ερώτηση θα μπορούσατε να 

προτείνετε κάποιον άλλο ή άλλους τομείς; 

 

 

 

 

10. Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμμετοχή καθενός από τους παρακάτω φορείς 

στην αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου; (Βάλτε  ένα X στην  

αντίστοιχη στήλη) 

 

Φορείς Πολύ 

σημαντικός 

Σημαντικός Μικρής 

σημασίας 

Τελείως 

ασήμαντος 

Σχολικός Σύμβουλος     

Διοικητικός Προϊστάμενος     

Εξωτερικός Αξιολογητής 

(εκτός του Διοικητικού 

Προϊσταμένου) 

    

Σύλλογος Διδασκόντων     

Οι μαθητές     

Οι γονείς     
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11. Ποια από τις δύο μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο 

της σχολικής μονάδας θεωρείτε πιο σημαντική; 

 

α)  Την εσωτερική αξιολόγηση (αυτοαξιολόγηση του σχολείου) 

 

β)  Την εξωτερική αξιολόγηση (από φορείς εκτός σχολείου) 

 

Για ποιο λόγο; 

 

 

 

 

12. Σε ποιο βαθμό τα κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του 

σχολείου θα πρέπει να διαμορφώνονται από : 

(Βάλτε ένα Xστο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

 Φορείς  εκτός σχολείου 

            πάρα πολύ               πολύ                        λίγο                   καθόλου 

 

 Το ίδιο το σχολείο 

            πάρα πολύ               πολύ                        λίγο                   καθόλου 

 

 

13. Αντιμετωπίσατε δυσκολία στην προσπάθεια εισαγωγής μιας κουλτούρας 

αξιολόγησης στα σχολεία; Αν ναι από ποιους και σε ποιο βαθμό; (Μπορείτε να 

επιλέξετε μία απάντηση ή και τις δύο ή καμία ανάλογα με την περίπτωση) 

 

 Πάρα πολύ Πολύ  Λίγο Καθόλου 

Διευθυντές σχολικών μονάδων     

Εκπαιδευτικούς     

 

14. Θεωρείτε ότι ο παραπάνω βαθμός δυσκολίας, που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε 

στα σχολεία της ευθύνης σας, παρέμεινε ο ίδιος μέχρι το τέλος της σχολικής 

χρονιάς 2013-2014; 

 

                          Ναι                          Όχι                                  Μερικώς 

 

15. Εάν απαντήσατε θετικά στην προηγούμενη ερώτηση σε τι ποσοστό 

συναντήσατε τέτοιου είδους φαινόμενα από το σύνολο των σχολείων ευθύνης σας; 

 

 Διευθυντές     ________________% 

 Εκπαιδευτικοί________________% 
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16. Από την εμπειρία της περσινής χρονιάς νομίζετε ότι η εισαγωγή του 

προγράμματοςαυτοαξιολόγησης στα σχολεία διατάραξε τις σχέσεις των 

εκπαιδευτικών μεταξύ τους ή με το Διευθυντή; 

  

 

          πάρα πολύ                 πολύ                        λίγο                      καθόλου 

 

 

17. Τι θεωρείτε ότι θα μπορούσε να συμβάλλει στην ηπιότερη προσαρμογή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης 

γενικότερα; 

 

α) Η διαβεβαίωση από τους αρμόδιους 

 φορείς για την εξασφάλιση της θέσης και 

 του μισθού τους 

β) Η καλύτερη (πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη) 

ενημέρωση από τους φορείς του Υπουργείου 

 για τους σκοπούς και τη διαδικασία της αξιο- 

λόγησης 

γ) Η παροχή κινήτρων (επαγγελματική εξέλιξη,  

οικονομικές ή ηθικές επιβραβεύσεις κ.ά) 

δ) Όλα τα παραπάνω 

 

18. Θεωρείτε ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα πρέπει η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες (γεωγραφικές, 

πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές) της κάθε σχολικής μονάδας και να μην 

υπάρχουν κοινά  και ενιαία κριτήρια  αξιολόγησης για όλες; 

 

 

            πάρα πολύ               πολύ                        λίγο                    καθόλου 

 

 

19. Από  το σύνολο των σχολείων της ευθύνης σας, πόσο  ικανοποιημένος/-η είστε 

από τους  παρακάτω δείκτες;(Βάλτε ένα Xστην αντίστοιχη στήλη) 

 

Δείκτες Πάρα 

πολύ 

Πολύ Λίγο Καθόλου 

1
ος

 Υλικοτεχνικές υποδομές, Οικονομικοί 

πόροι 

    

2
ος

 Στελέχωση σχολείων     

3
ος

 Οργάνωση και συντονισμός σχολικής ζωής     

4
ος

 Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και 

πόρων 
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5
ος

 Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη 

ανθρώπινου δυναμικού 

    

6
ος

 Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών 

πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης 

μαθητών 

    

7
ος

 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και 

μεταξύ μαθητών 

    

8
ος

 Σχέσεις μεταξύ του σχολείου με γονείς και 

συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς 

φορείς 

    

9
ος 

Εκπαιδευτικά προγράμματα και 

καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντιστα-

θμιστικές παρεμβάσεις 

    

10
ος

Ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης 

για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου 

    

11
ος 

Φοίτηση και διαρροή μαθητών     

12
ος 

Επιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών     

13
ος 

Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των 

μαθητών 

    

14
ος 

Επίτευξη των στόχων του σχολείου     
 

20. Συμφωνείτε με την άποψη ότι η έλλειψη ικανοποίησής σας σε σχέση με τους 

δείκτες μπορεί να οφείλετε στην μέχρι πρότινος απουσία αυτοαξιολόγησης στα 

σχολεία; 

 

            πάρα πολύ               πολύ                        λίγο                   καθόλου 

 

21. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι έχουν επιτευχθεί κατά το πρώτο έτος εφαρμογής 

της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία οι παρακάτω στόχοι 

που έθεσε το Υπουργείο Παιδείας; (Βάλτε ένα X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

 

α) Η δημιουργία κουλτούρας  αξιολόγησης στα σχολεία 

 

             πάρα πολύ              πολύ                       λίγο                    καθόλου 

 

β) Η ενίσχυση της συνεργασίας και συμμετοχής μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας 

 

             πάρα πολύ              πολύ                       λίγο                    καθόλου 

 

 

γ) Η ανάδειξη θετικών σημείων και η διάχυση των καλών πρακτικών, καθώς και η 

επισήμανση των αδυναμιών 

 

            πάρα πολύ               πολύ                        λίγο                   καθόλου 
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δ) Η ανάπτυξη δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 

στο χώρο του σχολείου 

 

             πάρα πολύ              πολύ                        λίγο                    καθόλου 

 

ε) Η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων καθώς και η 

αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 

 

             πάρα πολύ              πολύ                        λίγο                   καθόλου 

 

 

22. Ποιες από τις παρακάτω αδυναμίες της εσωτερικής αξιολόγησης συναντήσατε  

σε εντονότερο βαθμό κατά την Α φάση εφαρμογής της αυτοαξιολόγησης; (Βάλτε 

ένα X στο αντίστοιχο τετραγωνάκι) 

 

α) Κίνδυνος μιας καθαρά γραφειοκρατικής 

    αντιμετώπισης της όλης διαδικασίας 

β) Πιθανότητα δημιουργίας εσωτερικών 

    συγκρούσεων 

γ) Έμφαση σε ανώδυνα ζητήματα 

δ) Δημιουργία τάσεων εσωστρέφειας στις  

    σχολικές μονάδες 

 

23. Ποια από τα παρακάτω πλεονεκτήματα της εσωτερικής αξιολόγησης θεωρείτε  

ότι εντοπίσατε κατά την εφαρμογή της Α φάσης;  (Βάλτε ένα Xστο αντίστοιχο 

τετραγωνάκι) 

 

α) Ενεργοποίηση όλων των παραγόντων της 

    εκπαιδευτικής κοινότητας και ενίσχυση 

    των σχέσεων εμπιστοσύνης και αμοιβαιότητας  

    μεταξύ τους 

β) Παροχή στους εκπαιδευτικούς της δυνατό- 

    τητας συνειδητοποίησης των ιδιαίτερων συνθηκών  

    λειτουργίας του σχολείου 

γ) Καλλιέργεια συνευθύνης και αυτοδέσμευσης 

δ) Εντοπισμός αδυναμιών και δημιουργία συνθηκών 

    βελτίωσης 

ε) Συμβολή στη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρα- 

    κτικών και στην αλλαγή κουλτούρας του σχολείου 
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24. Τι θα προτείνατε με βάση την περσινή σας εμπειρία για τη βελτίωση της 

διαδικασίας αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου  στο πλαίσιο  της σχολικής 

μονάδας σε σχέση με: 

 

α) τους Διευθυντές σχολείων; 

 

 

 

 

β) του εκπαιδευτικούς; 

 

 

 

 

γ) τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου; 

 

 

 

 

25. Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης στο 

πλαίσιο της σχολικής μονάδας; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 


