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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η έρευνα και η συγγραφή της παρούσας εργασίας κατέστη εφικτή χάρη στη 

βοήθεια, την υπομονή και την υποστήριξη ενός συνόλου ανθρώπων, η πλειονότητα 

των οποίων με περιβάλουν με την αγάπη και το ενδιαφέρον τους για πολλά χρόνια. 

Συνεπώς, κάθε δήλωση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης είναι εξ ορισμού ελλιπής 

μπροστά σε αυτά που μου προσφέρουν. 

Πριν από όλους θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον 

επόπτη καθηγητή μου κ. Ευθύμιο Βαλκάνο ο οποίος υπήρξε ιδανικός καθοδηγητής 

και αρωγός σε κάθε στάδιο της διαδικασίας συγγραφής. Η ευγένεια, οι παρατηρήσεις 

και η μεθοδικότητά του με βοήθησαν με παραπάνω από έναν τρόπους. Την 

καθηγήτρια κα Βασιλική Καραβάκου, οι πανεπιστημιακές παραδόσεις της οποίας 

αποτέλεσαν ένα παράθυρο στη σκέψη και στον προβληματισμό και ποτέ δεν ήταν 

στατικές και μονομερείς. Τον κ. Μιλτιάδη Σταμπουλή για τις παρατηρήσεις και την 

συμμετοχή του στην ολοκλήρωση της διαδικασίας.  

Τα έντεκα Στελέχη της Εκπαίδευσης που δέχτηκαν να μου παραχωρήσουν τις 

συνεντεύξεις για την ειλικρίνεια και την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπο μου. 

Τους συμφοιτητές μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, που έκαναν την διαδρομή 

πολύ πιο ευχάριστη και δημιουργική. Την Γιούλη Βαϊοπούλου που ήταν, είναι και 

ευελπιστώ ότι θα είναι μία από τις καλύτερες φίλες και ακαδημαϊκή συνοδοιπόρος για 

πολλά χρόνια ακόμη. Τον Νίκο Μουράτογλου που δεν έπαψε στιγμή να είναι ο 

κριτικός μου φίλος και εμψυχωτής σε κάθε δυσκολία των ερευνών και των μελετών 

μας. 

Δεν βρίσκω τα κατάλληλα λόγια να ευχαριστήσω τον σύζυγο και τον γιο μου 

που με υποστήριξαν και με ενθάρρυναν και σε αυτή την προσπάθεια μου, όπως και σε 

κάθε άλλη, επιδεικνύοντας σπάνια υπομονή και κατανόηση. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εκπαίδευση ενηλίκων και η διά βίου μάθηση αποτελούν αναγκαιότητες στην 

σύγχρονη κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα. Οι συνεχείς επιμορφώσεις 

και η αξιολόγηση  σε έναν επαγγελματικό χώρο είναι απαραίτητα στοιχεία για την 

διασφάλιση του υψηλού επιπέδου ποιότητας. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

ωστόσο, η έννοια της αξιολόγησης αποτελεί ένα πεδίο διαρκών αντιπαραθέσεων και, 

ουσιαστικά, ανολοκλήρωτων πολιτικών επιλογών. Αντικείμενο έρευνας της 

παρούσας εργασίας αποτελεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η επιμόρφωση 

τους. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε στην σημαντικότητα της αξιολόγησης και της 

διαρκούς επιμόρφωσης ως παράγοντες βελτίωσης της επαγγελματικής ταυτότητας και 

του ανθρώπινου δυναμικού εν γένει. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να 

εντοπιστούν οι δυσκολίες στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, όπως αυτές προκύπτουν μέσα από την εμπειρία των Σχολικών 

Συμβούλων στην τελευταία προσπάθεια αξιολόγησης το 2013-2014 με το Π.Δ. 

152/2013. Επιπλέον, να διερευνηθούν οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί τους 

απέναντι στο συγκεκριμένο αξιολογικό πλαίσιο το οποίο αποδείχτηκε ατελέσφορο 

καθώς και κάποιες, ενδεχόμενες, προτάσεις βελτίωσής του. Ακόμη, διερευνήθηκε ο 

βαθμός και τα σημεία στα οποία λειτούργησαν ως μέντορες, στην αξιολόγηση, και ως  

εκπαιδευτές ενηλίκων, στην επιμόρφωση.  Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης 

ερευνητικής εργασίας προκρίθηκε η ακόλουθη διαδικασία: για την συλλογή 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη 

σε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατόπιν  κωδικοποιήθηκαν με την 

μέθοδο της θεματικής ανάλυσης. 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση,  επιμόρφωση, Σχολικοί Σύμβουλοι, μέντορας, Π.Δ. 

152/2013. 

ABSTRACT 

Adult education and lifelong learning are necessities in the current social and 

professional reality. Continuous training and assessment in the workplace are essential 

elements to ensure the high quality level. In the Greek educational system, however, 

the concept of evaluation is a field of standing conflicts and eventually unfinished 

political choices. The present study investigated the evaluation of education and 

training as key elements in education. Particular attention is given to the importance 
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of the evaluation and the continuous training as factors contributing to improvement 

of professional identity and human resources in general. The main purpose of the 

survey is to identify the difficulties in evaluating education and training, as reflected 

through the experience of the School Advisers last effort evaluation in 2013-2014 

with the law 152/2013. Furthermore, the complaints and their concerns towards the 

specific evaluative framework which proved ineffective and some improvement 

proposals were also investigated. Moreover, we investigated the degree and the points 

in the process which acted as mentors, evaluation, and as adult educators in training. 

The data collection of the present research work was based on the evidence collected 

from semi structured interviews, while the analysis of these data was carried out by 

using the method of thematic analysis. 

Keywords: evaluation, training, School Advisors, mentor, P.D. 152/2013. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Too often, the typical observation method for evaluating teaching has been like 

photographing the “Mona Lisa” with a black and white Polaroid camera»  

Shulman, 2004 

Η αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης στις σύγχρονες κοινωνίες είναι 

αρκούντως αναγνωρισμένη και οι αρχές της συνυπολογίζονται – ή θα έπρεπε να 

συνυπολογίζονται – στην εκπόνηση των εκπαιδευτικών πολιτικών και παρεμβάσεων 

ώστε να διασφαλίζεται η επιτυχής έκβαση της στοχοθεσίας τους. Οι βασικές αρχές 

της εκπαίδευσης ενηλίκων θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

i. Το υπό παρουσίαση υλικό θα πρέπει να διακρίνεται για την άμεση 

ωφελιμότητά του προς τους εκπαιδευομένους. 

ii. Το υπό παρουσίαση υλικό θα πρέπει να σχετίζεται με την επαγγελματική 

(ή άλλη) πραγματικότητα των εκπαιδευομένων. 

iii. Η εμπειρία είναι η πλουσιότερη πηγή μάθησης για τους ενήλικες, έτσι η 

βασική εκπαιδευτική μεθοδολογία για τους ενήλικες θα πρέπει να είναι η 

ανάλυση των εμπειριών. 

iv. Οι ενήλικες νιώθουν μία βαθιά ανάγκη για αυτοδιάθεση έτσι ο ρόλος του 

εκπαιδευτή είναι να τους εμπλέξει σε μία διαδικασία αμοιβαίας μάθησης 

αντί να τους μεταδίδει τις γνώσεις του και να αξιολογεί την συμφωνία 

τους με αυτόν. 

v. Οι ατομικές διαφορές μεταξύ των ατόμων αυξάνονται με την ηλικία, έτσι 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφοροποιήσεις στους τρόπους 

μάθησης, στον χρόνο, στον τόπο και στο μαθησιακό επίπεδο (Knowles et 

al.,  2005:39-40). 

Εκτός αυτών των γενικών χαρακτηριστικών των ενήλικων εκπαιδευομένων οι 

εκπαιδευτικοί έχουν και αρκετά ευδιάκριτα χαρακτηριστικά που καθορίζουν το ποιοι 

είναι, πως διαχειρίζονται τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και πως προσεγγίζουν 

την μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί, ως κατηγορία, επιλύουν προβλήματα: 

αναστοχάζονται, αντιμετωπίζουν και υιοθετούν δράσεις ώστε να ανταπεξέλθουν στις 

ανάγκες των μαθητών τους. Διαμορφώνουν μία ευρύτερη αντίληψη για ην 
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εκπαίδευση και τις δυνατότητες της εκτός της σχολικής αίθουσας και αντιμετωπίζουν 

την εκπαιδευτική κοινότητα ως σύνολο. Επιπλέον, εκτιμούν τον σεβασμό των 

συναδέλφων τους, χρησιμοποιώντας την υποστήριξη και τη βοήθεια τους (Beavers, 

2009). 

Αυτή η υποστήριξη από τους ομοτίμους, είτε άτυπα από τους πιο έμπειρους 

στους νεοδιοριζόμενους είτε μέσω κάποιου προγράμματος με μέντορες – κυρίως σε 

σχολικές μονάδες του εξωτερικού τονώνει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών 

και συνδέεται ευθέως με το βαθμό δέσμευσης στα καθήκοντά τους. Συγκεκριμένα, οι 

παράγοντες που καθορίζουν τη δέσμευση τους είναι: η αυτονομία στην τάξη, η 

επίδραση των πολιτικών αποφάσεων, η προαναφερθείσα βοήθεια στους 

νεοδιοριζόμενους και το ύψος των οικονομικών τους απολαβών (NXES, 1997• 

Moran, 2015). Στην ελληνική πραγματικότητα ο πλησιέστερος σε μέντορα θεσμός 

που υπάρχει στην εκπαίδευση είναι αυτός των Σχολικών Συμβούλων, όπως θα 

αναφερθεί αναλυτικά παρακάτω. 

Δύο σημαντικά στοιχεία στην εκπαίδευση ενηλίκων είναι η διαρκής 

επιμόρφωση – είτε ως μέρος της διαδικασίας προσωπικής ολοκλήρωσης είτε ως 

στοιχείο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (εν προκειμένω ενός εκπαιδευτικού 

συστήματος) -  και η αξιολόγηση ως μέρος της γενικότερης επαγγελματικής 

ανάπτυξης (Beavers, 2009).  Το δεύτερο σκέλος – η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

και του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικών μονάδων - έχει αναδειχθεί ως το 

πιο αμφιλεγόμενο ζήτημα στην σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Η βαθύτατη οικονομική κρίση που χαρακτηρίζει το παρόν ιστορικό γίγνεσθαι 

έχει ως άμεση επιδίωξη την βέλτιστη αξιοποίηση των περιορισμένων διαθέσιμων 

πόρων σε όλους τους τομείς, μοιραία και στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τον 

Ο.Ο.Σ.Α., η εκπαίδευση είναι ο μοχλός ώστε να τονωθεί η παραγωγικότητα και, παρά 

την οικονομική συγκυρία, κρίνεται ως απολύτως αναγκαία η αντιμετώπιση των 

αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος. Μία εξ αυτών των αδυναμιών είναι η 

ανυπαρξία, από το 1982 έως σήμερα, κάποιας μορφής εξωτερικής αξιολόγησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας ή των σχολικών μονάδων. Η έλλειψη αξιολόγησης δεν 

παρατηρείται στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Οι μόνοι συγκριτικοί 

μηχανισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται για την αποτίμηση των μαθητικών επιδόσεων 
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είναι το πρόγραμμα PISA και οι εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση (Ο.Ο.Σ.Α., 2011). 

Οι σχεδιαστές των προγραμμάτων αξιολόγησης και οι αξιολογητές καλούνται 

να διαχειριστούν ένα σημαντικό και, σε μεγάλο ποσοστό, πολιτικό ζήτημα: τον βαθμό 

στον οποίο τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι προετοιμασμένα για μία 

γενική και ανοικτή δημόσια συζήτηση των γνώσεων, των ικανοτήτων, των πρακτικών 

και των θέσεων τους  (Conley et al., 2016). Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο ενός 

ορθολογικού εκπαιδευτικού σχεδιασμού (που να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο, το 

μοντέλο, τις πληροφορίες, τα δεδομένα και την επεξεργασίας τους, τα συμπεράσματα 

που προκύπτουν και εν τέλει τις προτάσεις) ο οποίος θα πρέπει να είναι τέτοιος που 

να κατανοεί και την αλληλεπίδραση των ανωτέρω παραγόντων (Λαμπρόπουλος, 

2000).  

Μία από τις προκλήσεις του σχεδιασμού ενός συστήματος αξιολόγησης είναι η 

αντιμετώπιση της, μάλλον, εδραιωμένης πεποίθησης των εκπαιδευτικών ότι, εν 

πολλοίς, η επαγγελματική τους εκπαίδευση έχει ήδη ολοκληρωθεί και, συνήθως, η 

θεωρητική τους σκευή δεν έχει μεγάλη εφαρμογή εντός της σχολικής τάξης. Ακόμη, 

ότι η διδασκαλία εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τις προσωπικές ικανότητες του 

εκπαιδευτικού και ότι δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την ανάπτυξη γενικών 

δράσεων οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Αυτός ο 

κατασκευασμένος «μυστικισμός» γύρω από την διδασκαλία δυσχεραίνει την 

διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος για την ανάπτυξη τεκμηριωμένης 

επαγγελματικής κριτικής και έρευνας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότερης 

διδασκαλίας (Chadwick, 1980). 

Τους υψηλούς τόνους αντιπαράθεσης συντηρούν και πιο ακραίες απόψεις που 

υποστηρίζουν ότι όταν συντελείται η επίσημη αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πράξης 

και της δημιουργίας υποστηρικτικών βελτιωτικών μέτρων εκείνο που κυριαρχεί είναι 

μία κουλτούρα αδιαφορίας σχετικά με την ποιότητα της διδασκαλίας στις σχολικές 

αίθουσες. Υπογραμμίζεται ότι η  αποτίμηση της διδασκαλίας δεν είναι ένα γεγονός 

που σχετίζεται αποκλειστικά και μόνο με την απόλυση ή την διατήρηση μίας 

εργασιακής σχέσης (Weisberg, 2010). Τα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν, με 

αρκετά πειστικό τρόπο, ότι οι διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής 
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αποτυγχάνουν, σε μεγάλο βαθμό, σε αυτό ακριβώς στο να αναγνωρίζουν δηλαδή και 

να αντιδρούν αποτελεσματικά στην ποικιλότητα των διαφόρων μορφών διδασκαλίας.  

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το γενικότερα 

αρνητικό πλαίσιο υποδοχής και αντιμετώπισης των επίσημων μορφών εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης Ακόμη και στην έναρξη ενός διαλόγου για την εισαγωγή κάποιου 

μοντέλου αξιολόγησης είναι εντυπωσιακές οι αντιδράσεις που προκαλούνται 

πανταχόθεν. Οι αιτίες για αυτήν την, σχεδόν, αυτοποιημένης απόρριψης της 

αξιολόγησης πρέπει να αναζητηθούν στην βαθύτατα τραυματική εμπειρία του 

«επιθεωρητισμού» στην Ελλάδα (Παπαβασιλείου, 2008 ∙ Χαμηλομάτη, 2010). Ο 

Επιθεωρητής αποτέλεσε έναν ιδιότυπο θεσμό και λειτούργησε ως ελεγκτικός 

μηχανισμός για την διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών αλλά και για την αυστηρή 

παρατήρηση και καταγραφή των εν γένει συμπεριφορών τους σε ιδεολογικό, πολιτικό 

και κοινωνικό επίπεδο εκτός της σχολικής αίθουσας, θέτοντας στο μικροσκόπιο όλες 

τις πτυχές της καθημερινότητάς τους (Μπουζάκης, 1998). Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 

βίωσαν την αυστηρότητα αυτού του ελέγχου του και όσοι από τους νεότερους 

επηρεάστηκαν από τις μελέτες και τα αποτυπώματα που άφησε αυτός ο θεσμός στην 

ιστορία της εκπαίδευσης εύλογα ενεργοποιούν ισχυρούς μηχανισμούς άμυνας σε 

οποιαδήποτε ενδεχόμενη επανάληψή του.  

Η πιο πρόσφατη εμπειρία αξιολόγησης στην Ελλάδα αφορά στο Π.Δ.152, 

Φ.Ε.Κ. 240 τ. Α’ της 5ης Νοεμβρίου 2013: «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», με το οποίο καθορίζεται το πλαίσιο 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων. Η αξιολόγηση γίνεται 

ιεραρχικά, από τον ανώτερο προς τον κατώτερο και ο κάθε αξιολογητής για να προβεί 

στην αξιολόγηση των υφισταμένων του πρέπει να έχει περάσει από μία διαδικασία 

επιμόρφωσης αναφορικά με τα κριτήρια. 

Το πρόγραμμα αξιολόγησης, όπως και τα προγράμματα επιμόρφωσης 

ακολούθησαν το διαδοχικό μοντέλο (cascade model) το οποίο εφαρμόζεται με 

σημαντικά ποσοστά επιτυχίας σε διεθνές επίπεδο όταν πρόκειται να επιμορφωθεί ένας 

μεγάλος αριθμός ατόμων (έχει υλοποιηθεί για στελέχη επιχειρήσεων, εκπαιδευτικούς, 

εθελοντές κ.ά.) (Κόκκος & Καραλής, 2011). Και για τις δύο περιστάσεις πληρούνταν 

οι προϋποθέσεις που είχε θέσει ο Cheese (1989) δηλαδή να αφορά σε μεγάλο αριθμό 

ατόμων – στην προκειμένη περίπτωση στο σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού – 
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και να απασχολεί μία, σχετικά, σύντομη χρονική περίοδο – εν προκειμένω δεν 

ξεπέρασε τους εννέα μήνες.  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αξιολόγησης, σύμφωνα με το Π.Δ. 

είναι ο Σχολικός Σύμβουλος. Τα άρθρα του Π.Δ. θέτουν σε λειτουργία τον αξιολογικό 

ρόλο των σχολικών συμβούλων ο οποίος ήταν ανενεργός από το 1982 παρότι 

προβλέπεται και από το ιδρυτικό νόμο του σώματος σχολικών συμβούλων Ν.1304, 

Φ.Ε.Κ. 144/1982  και από τον νόμο για τον καθορισμό των καθηκόντων τους με την 

Υπουργική Απόφαση Αριθ.Φ.353.1/324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β’ της 16ης 

Οκτωβρίου 2002 «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των 

προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. 

και των συλλόγων των διδασκόντων» (στο εξής Καθηκοντολόγιο). 

Τα άρθρα και τις διατάξεις του Π.Δ.152 διευκρίνιζε ένας εκτενής τόμος με 

Επιμορφωτικό Υλικό που είχε τίτλο «Προκαταρκτικές Ενέργειες για την Εφαρμογή 

Συστήματος Αξιολόγησης: Επιμορφωτικό Υλικό για την Αξιολόγηση Στελεχών και 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Δ. 152/2013)» το 

οποίο παρείχε εκτενείς διασαφηνίσεις για τα κριτήρια, ρούμπρικες αξιολόγησης και 

παραδείγματα εφαρμογής του διατάγματος. 

Η αξιολόγηση, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί 

αποκομμένη από γενικότερο περιβάλλον και να λειτουργήσει ως αυτοσκοπός. 

Παράλληλα, θα πρέπει να συμπορεύεται και ένα υποστηρικτικό δίκτυο από την αρχή 

ακόμη της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας. Προγράμματα, όπως ο γενικευμένος θεσμός 

του μέντορα, και η ύπαρξη κριτικών φίλων έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί σε 

αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα ώστε να βοηθήσουν τους νεοδιοριζόμενους 

εκπαιδευτικούς. Οι βέλτιστες πρακτικές, έχει αποδειχθεί ότι είναι η έμπρακτη 

βοήθεια στις διδακτικές πρακτικές, η αποτελεσματική διαχείριση ομάδων (ενηλίκων 

και ανηλίκων) και η βοήθεια στην προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον (NCES, 

1997). Οι τρεις αυτές παράμετροι αποτελούν και τον κορμό των καθηκόντων των 

Σχολικών Συμβούλων οι οποίοι έχουν ενσωματώσει τον ρόλο του μέντορα σε αρκετά 

μεγάλο εύρος των τυπικών υποχρεώσεων τους αλλά και των επαγγελματικών 

καθημερινών πρακτικών τους.   
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Σε αυτή τη διαδικασία οι κύριοι ρόλοι των Στελεχών Εκπαίδευσης (στο εξής 

Σ.Ε. ή Στελέχη) ήταν ο επιμορφωτικός και ο αξιολογικός. Ιδιαιτέρως ενδιαφέρον 

είναι το γεγονός ότι λειτούργησαν και ως επιμορφούμενοι και ως επιμορφωτές όπως 

και ως αξιολογούμενοι και αξιολογητές σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Παράλληλα, είχαν να αντιμετωπίσουν και ένα εξαιρετικά τεταμένο και εκρηκτικό 

κλίμα στην εκπαιδευτική κοινότητα η οποία αντιμετώπιζε με δυσπιστία και φόβο τις 

αξιολογικές παραμέτρους τόσο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών όσο και της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων όπως οριζόταν από το 

συναφή και πρότερη Υπουργική Απόφαση: «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στης 

Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης», ΥΑ 30972/Γ1 Φ.Ε.Κ. 614/15-03-

2013.  

Αυτό το πλαίσιο επιδιώκει να μελετήσει η παρούσα εργασία: τους τρόπους με 

τους οποίους βίωσαν τα Σ.Ε. τις διαδικασίες επιμόρφωσης και αξιολόγησης τους 

καθώς και τις ενέργειες και τις καταστάσεις που αντιμετώπισαν όταν λειτούργησαν οι 

ίδιοι ως επιμορφωτές και αξιολογητές. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη: το 

Θεωρητικό, το οποίο αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και το Ερευνητικό που 

τέσσερα κεφάλαια επίσης. Πιο συγκεκριμένα τα κεφαλαία πραγματεύονται τις εξής 

θεματικές: 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία σύντομη αναφορά στις μορφές της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης (εξωτερική και εσωτερική, τελική και απολογιστική). 

Περιγράφεται ο ρόλος του αξιολογητή όπως αυτός οριοθετείται στην διεθνή 

βιβλιογραφία. Τα προβλήματα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και τέλος οι 

απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διεθνής εμπειρία στην αξιολόγηση με 

εστίαση του ενδιαφέροντος στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στις ΗΠΑ και σε 

κάποιες ευρωπαϊκές χώρες. Η επιλογή των περιοχών έγινε από τις αναφορές που 

υπάρχουν στο Επιμορφωτικό Υλικό, ώστε να διαφανούν οι επιρροές που δέχτηκαν οι 

συντάκτες του και να αναδειχτεί καλύτερα η φιλοσοφία του.  

Το τρίτο κεφάλαιο εξειδικεύεται στον θεσμό της αξιολόγησης στην Ελλάδα. 

Γίνεται μία πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή της αξιολόγησης από τις απαρχές του 

εκπαιδευτικού συστήματος μέχρι και την κατάργηση του θεσμού του Επιθεωρητή. 
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Αναλύεται αρκετά εκτενώς ο ρόλος του σχολικού συμβούλου τόσο σε νομοθετικό 

όσο και σε θεσμικό επίπεδο. 

Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται λεπτομερώς το πλαίσιο της πρόσφατης 

εμπειρίας αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην 

Ελλάδα. Αναφέρονται τα νομοθετήματα για το σύνολο των εκπαιδευτικών όπως και 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας στην οποία ο ρόλος των σχολικών 

συμβούλων ήταν ιδιαίτερα σημαντικός. Περιγράφεται το Επιμορφωτικό Υλικό με τις 

ρούμπρικες και τα κριτήρια αναφοράς. Σε αυτό το κεφάλαιο καταγράφονται και οι 

ποικίλες αντιδράσεις που προκάλεσε η όλη διαδικασία αξιολόγησης στους 

εκπαιδευτικούς θεσμούς.  

Το δεύτερο μέρος είναι το Ερευνητικό, στο πρώτο κεφάλαιο του 

καταγράφονται η αφετηρία της έρευνας και οι σκοποί της. Διατυπώνονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα και τα αναμενόμενα οφέλη.  

Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρεται λεπτομερώς η μεθοδολογία της έρευνας και τα 

ερευνητικά εργαλεία στα οποία στηρίχθηκε. Προσεγγίζονται από θεωρητικής πλευράς 

η ημι-δομημένη συνέντευξη και η θεματική ανάλυση. Παρατίθενται τα 

σημαντικότερα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων και περιγράφεται η 

διαδικασία των συνεντεύξεων. 

Το έβδομο και μεγαλύτερο κεφάλαιο της εργασίας έχει να κάνει με την 

διαδικασία ανάλυσης των δεδομένων. Χωρίζεται σε δύο ενότητες, η πρώτη 

καταγράφει και αναλύει τα θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση των ίδιων των ΣΕ 

και στις εμπειρίες τους ως αξιολογητές. Στην δεύτερη κωδικοποιούνται και 

αναλύονται τα στοιχεία που αφορούν στην επιμόρφωση τους και στο κατά πόσο 

μπόρεσαν να επιμορφώσουν οι ίδιοι τους διευθυντές σχολικών μονάδων. 

Ακολουθεί το όγδοο κεφάλαιο στο οποίο γίνεται η σύνθεση των δεδομένων και 

ο σχολιασμός τους σε σχέση με τα ευρήματα της ελληνικής και διεθνούς 

βιβλιογραφίας. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται η συζήτηση των αποτελεσμάτων της 

ανάλυσης και απαντώνται, στο πλαίσιο των περιορισμών μίας διπλωματικής 

εργασίας, τα ερευνητικά ερωτήματα και διατυπώνονται μερικές προτάσεις για τις  

μελλοντικές προσπάθειες αξιολόγησης όπως αυτές προκύπτουν από το σύνολο της 

έρευνας. 
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Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των Πηγών, οι οποίες 

αποτελούνται από τα νομοθετήματα που αφορούν στην αξιολόγηση σε βάθος χρόνου 

αλλά, κυρίως, τα πιο πρόσφατα. Έπονται οι Βιβλιογραφικές Αναφορές 

ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες. Η εργασία κλείνει με το Παράρτημα στο οποίο 

βρίσκονται ο Οδηγός Συνέντευξης και ολόκληρο το Π.Δ.152. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, παρότι 

υφίσταται ως διαδικασία, σε διεθνές επίπεδο, για δεκαετίες δεν έπαψε να αποτελεί 

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν, τα 

περισσότερα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα. Η προβληματική εστιάζεται, 

κυρίως, σε θέματα που αφορούν στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός αξιόπιστου 

συστήματος αξιολόγησης το οποίο να βασίζεται σε σταθερά θεωρητικά θεμέλια 

(Kyriakides et al., 2006). Κοινή συνισταμένη, ωστόσο, όλων των προσεγγίσεων είναι 

η αναγνώριση του αυξημένου βαθμού δυσκολίας υλοποίησης της διαδικασίας. Οι 

κύριοι στόχοι κάθε αξιολογικής διαδικασίας, παρότι μπορεί να διαφέρουν ως προς τις 

προθέσεις και στην προτεραιότητα που δίνονται είναι: 

i. Να συμβάλει στην διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούμενο εκπαιδευτικό έργο 

ii. Να προωθεί και να ενθαρρύνει εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες τόσο σε τοπικό όσο 

και σε εθνικό επίπεδο 

iii. Να βοηθήσει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων 

iv. Να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός βελτίωσης ή μεταβολής των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και κατ’ επέκταση του εκπαιδευτικού συστήματος (Σολομών, 1999) 

Ο πραγμάτωση των ανωτέρω στόχων είναι η εκπαιδευτική διάσταση της 

αξιολόγησης, υπάρχει, όμως, και μία ακόμη σημαντική παράμετρος, η οποία δεν έχει 

άμεση σχέση με τις εκπαιδευτικές πρακτικές ούτε με την ποιότητα της διδασκαλίας. 

Αυτή συνίσταται στον συγκερασμό ποικίλων ιδεολογικών και πολιτικών επιδιώξεων 

αναφορικά με τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού τοπίου. Η διαφορετικότητα και οι 

συγκεκριμένες επιδιώξεις των ετερόκλητων αυτών σκοπών διαμόρφωσαν το 

εκάστοτε πλαίσιο κριτήριων και κατ’ επέκταση και την ταυτότητα των αξιολογητών 

(Ματσαγγούρας et al, 2014).  

Το πλαίσιο αναφοράς της εκάστοτε αξιολόγησης περιέχει σαφείς και άρρητες 

υποδηλώσεις για την διάχυση της δύναμης και του κοινωνικού ελέγχου. Συνήθως, η 

εστίαση του ενδιαφέροντος εντοπίζεται στις αντικειμενικές και τεχνικές πλευρές της 

αξιολόγησης και αναμένεται μία ολοένα αυξανόμενη εκλέπτυνσή των μεθόδων, 



- 23 - 

 

εφόσον αντιμετωπίζονται ως τα σημαντικότερα μέσα για την υλοποίηση της «αρχής 

της αξιοκρατίας».  Από την άλλη πλευρά, ποικίλες και, συχνά, αλληλοσυγκρουόμενες 

οπτικές αντιμετωπίζουν τις ανωτέρω διαδικασίες ως τους κυριότερους μηχανισμούς 

για την νομιμοποίηση του πολιτισμικού και κοινωνικού status quo (Grace, 1985). 

Αυτός ο διττός χαρακτήρας της αξιολόγησης, εν μέρει τεχνικός και εν μέρει 

ιδεολογικός, εμφανίζεται με ποικίλες μορφές στην διεθνή βιβλιογραφία, φωτίζοντας ή 

συσκοτίζοντας κατά περίπτωση, τους όποιους ερευνητικούς σκοπούς και στόχους.  

Η αποδοχή αυτής της συλλογιστικής διαμόρφωσε ένα δίπολο ρητορικής: από 

την μία πλευρά οι υποστηρικτές της θέσης ότι οι εκπαιδευτικοί προστατεύονται, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, από τα ισχύοντα νομοθετικά συστήματα με τρόπους που 

καθιστούν αδύνατη την απομάκρυνσή τους (εκτός ακραίων περιπτώσεων) ενώ στον 

αντίποδα αναπτύσσεται η επιχειρηματολογία εκείνων που αντιμετωπίζουν την 

αξιολόγηση ως μία διαδικασία που προσφέρει ελάχιστη προστασία απέναντι στην 

όποια κρατική αυθαιρεσία και στις απολύσεις (Weisberg, 2010). Στο ίδιο πλαίσιο 

κριτικής εντάσσονται και οι αξιολογητές, οι οποίοι όχι μόνο αποτυγχάνουν να 

τεκμηριώσουν επαρκώς τις χαμηλές επιδόσεις αλλά δεν παρέχουν στους μάχιμους 

εκπαιδευτικούς και την κατάλληλη υποστήριξη (Towndrow & Tan, 2009). 

1.1 Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης  

Ως ένα κατεξοχήν πεδίο ιδεολογικών και πολιτικών διαμαχών η αξιολόγηση 

έχει υπάρξει αντικείμενο έντονης εκπαιδευτικής και πολιτικής ρητορικής κατά τις 

τελευταίες δεκαετίες. Ένα, μάλλον, οξύμωρο σχήμα που παρατηρείται αναφορικά με 

την αξιολόγηση είναι ότι κάθε φορά που εγείρεται το ενδεχόμενο κάποιας επίσημης 

θεσμοθέτησης της –είτε πρόκειται για κάποιο νομοσχέδιο είτε απλώς για την έναρξη 

διαλόγου– τα εμπλεκόμενα μέρη οδηγούνται σε συγκρούσεις, κάποιες φορές βίαιες, 

αν και όλοι οι συμμετέχοντες στις πρότερες τοποθετήσεις τους  αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης ως όχημα ανατροφοδότησης και απαραίτητη 

προϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης (Μπουζάκης, 1998). 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ως όρος, περιγράφει την επίσημη εκτίμηση 

και όχι τις άτυπες παρατηρήσεις του διδακτικού έργου, στην οποία περιλαμβάνονται 

κάποιες συζητήσεις και οδηγίες για τις μελλοντικές πρακτικές. Δημιουργήθηκε για να 

διασφαλιστεί η ποιότητα της διδασκαλίας και για να προαχθεί η επαγγελματική 

εξέλιξη, υποστηρίζοντας, ταυτόχρονα, την διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου ορισμού της 
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έννοιας «καλή διδασκαλία» ο οποίος θα διαπνέει το εκπαιδευτικό σύστημα όπως και 

θα πραγματώσει την προσδοκία ότι η ανεπαρκής διδασκαλία δεν θα είναι ανεκτή 

αλλά θα τεθεί σε διαδικασίες βελτίωσης  (Danielson, 2011). Η αξιολόγηση έχει πάρει, 

στην πάροδο των ετών διάφορες μορφές, κάποιες από αυτές αναφέρονται, συνοπτικά, 

στη συνέχεια. 

1.1.1 Εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση 

Αναλόγως του φορέα που διενεργεί την αξιολόγηση αυτή μπορεί να διακριθεί 

σε εξωτερική και εσωτερική. 

Εξωτερική είναι η αξιολόγηση την οποία διενεργούν φορείς ανώτερων 

διοικητικών βαθμίδων ή ομάδα ανεξάρτητων ειδικών που έχουν επιφορτιστεί 

αποκλειστικά με το καθήκον της αξιολόγησης και δεν συνδέονται άμεσα με τις 

δραστηριότητες της σχολικής μονάδας που αξιολογούν (Σολομών, 1999 ∙ Eurydice, 

2004). Οι τύποι αυτής της μορφής αξιολόγησης είναι:  

i. H επιθεώρηση (στην Ελλάδα φορείς ήταν οι Επιθεωρητές παλαιότερα και οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι στο παρόν) 

ii. Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματος, μέσω προγραμμάτων σε 

εθνικό επίπεδο (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Survey κ.ά.) 

iii. Οι μελέτες αξιολόγησης, κυρίως αφορούν στις επιδόσεις των μαθητών (όπως 

είναι το PISA Test) (Παπαδόπουλος, 2015). 

Η εσωτερική αξιολόγηση εφαρμόζεται από τους ίδιους τους παράγοντες του 

εκπαιδευτικού συστήματος το οποίο αποτιμάται, δηλαδή από τους διευθυντές, τους 

εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και από όσους επηρεάζονται άμεσα από τις 

δραστηριότητες της σχολικής μονάδας τους γονείς και την τοπική κοινωνία. Η 

εκπαιδευτική κοινότητα συλλέγει πληροφορίες και στοιχεία από όλα τα μέρη που την 

συναποτελούν και βάση αυτών καθορίζει τις μελλοντικές δράσεις της και αποκτούν 

ορατότητα οι τομείς που επιδέχονται βελτιώσεων. Οι τύποι της εσωτερικής 

αξιολόγησης είναι: η ιεραρχική αξιολόγηση κατά την οποία το ανώτερο ιεραρχικά 

στέλεχος ασκεί ελεγκτικούς μηχανισμούς στα κατώτερα κλιμάκια και η συλλογική ή 

αυτοαξιολόγηση. Οι συνηθέστερες μέθοδοι της δεύτερης μορφής είναι: η 

συμμετοχική αξιολόγηση, η ενδυναμωτική, η διοίκηση ολικής ποιότητας, η έρευνα 

δράσης και η ενεργός έρευνα (Σολομών, 1999 ∙ Eurydice, 2004 ∙ Mac Beath, 2007). 
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1.1.2 Τελική και απολογιστική αξιολόγηση 

Οι δύο κυρίαρχες, σε συχνότητα, μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, 

εξαρτώνται από την χρονική στιγμή κατά την οποία διενεργούνται και είναι η τελική 

και η διαμορφωτική. Η τελική  ή, κατ’ άλλους, απολογιστική (summative) 

αξιολόγηση, η οποία χρησιμοποιείται για την αριθμητική, ως επί το πλείστον, 

μέτρηση του βαθμού κατάκτησης ενός γνωστικού αντικειμένου. Αναφορικά με τους 

εκπαιδευτικούς, αυτού του τύπου η αξιολόγηση προτιμάται για τις διαδικασίες 

υπηρεσιακής εξέλιξης, για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, για τις προαγωγές κ.ά. 

Η τελική αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το εκάστοτε Υπουργείο 

Παιδείας ή από τα Τμήματα Εκπαίδευσης ως μέθοδος για να διατηρήσουν τα δημόσια 

σχολεία ένα προκαθορισμένο επίπεδο  στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Η τελική αξιολόγηση έχει χρησιμοποιηθεί, επίσης, και για την συγκριτική αποτίμηση 

των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης. Ένα παράδειγμα τέτοιας συγκριτικής 

κατάταξης σε επίπεδο εθνικών αποτελεσμάτων είναι ο διαγωνισμός PISA 

(OECD/CERI, 2008∙ Ματσαγκούρας et al., 2014). 

Στην πράξη, όσο πιο συγκεκριμένες και διακριτές είναι οι προδιαγραφές τόσο 

ευκολότερη είναι η πρόσληψη τους από τους εκπαιδευτικούς και πιο μετρήσιμη η 

επίδοσή τους σε αυτά. Αυτή η προσέγγιση  μπορεί να καθιστά ευκολότερη και 

γρηγορότερη την συνέπεια στις διδακτικές πρακτικές. Ενέχει, όμως, τον κίνδυνο να 

υποβιβάσει την διδασκαλία – η οποία είναι εξ ορισμού πολύπλοκη -  σε μία σειρά από 

ενέργειες που, δυνητικά, θα εμποδίσουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών. Επίσης, αυτή η προσέγγιση μπορεί να περιορίσει την αίσθηση 

δέσμευσης των εκπαιδευτικών προς το έργο τους και τον προσωπικό καθορισμό των 

προδιαγραφών, λόγω έλλειψης επαρκούς νοηματοδότησης σε αυτές (Aspen Institute, 

2011). 

Η έτερη μορφή είναι εκείνη της διαμορφωτικής (formative) αξιολόγησης. Στο 

πλαίσιο της σχολικής τάξης αυτό μεταφράζεται σε συχνές, αλληλεπιδραστικές 

αξιολογήσεις της μαθητικής προόδου και της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο 

μπορούν να προσδιοριστούν οι μαθησιακές ανάγκες, προσαρμόζοντας αναλόγως και 

τις διδακτικές τεχνικές. Για τους εκπαιδευτικούς, η διαμορφωτική αξιολόγηση έχει 

σκοπό να στηρίξει την διδακτική τους εξέλιξη καθώς προϋποθέτει αναστοχασμό 

πάνω στις επιλογές τους, τεκμηρίωση των πρακτικών που μετέρχονται και 
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επαναξιολόγηση, μετά από επιμόρφωση, σε τομείς όπου αποδεδειγμένα χρήζουν 

βελτίωσης. Οι αρχές της διαμορφωτικής αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν σε 

σχολικό και πολιτικό επίπεδο για να διαγνωστούν οι τομείς στους οποίους πρέπει να 

επέλθουν τροποποιήσεις και διαφοροποιήσεις. Επίσης, με την μακροπρόθεσμη 

εφαρμογή της διαμορφωτικής αξιολόγησης δύναται να ενισχυθούν αποτελεσματικές 

και εποικοδομητικές κουλτούρες αξιολόγησης σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Οι εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν διαμορφωτικές προσεγγίσεις 

αξιολόγησης έχει αποδειχτεί ότι είναι επαρκέστερα προετοιμασμένοι να 

αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μαθητών –με διαφοροποίηση της διδασκαλίας και 

προσαρμοστικότητα των μεθόδων– αυξάνοντας και τα επίπεδα επίδοσης, εντούτοις, 

έχει διαπιστωθεί ότι παρουσιάζονται σημαντικά εμπόδια στην ευρύτερη εφαρμογής 

της. Μεταξύ αυτών είναι η αναντιστοιχία που σημειώνεται μεταξύ των 

αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την διαμορφωτική αξιολόγηση μέσα στην τάξη 

και των αποτελεσμάτων των τελικών εξετάσεων, που διενεργούνται ώστε να 

διατηρηθεί η μετρησιμότητα της επίδοσης των μαθητών. Ένα ακόμη σημείο τριβής 

είναι η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ συστημικών, σχολικών και ατομικών προσεγγίσεων 

για τον ρόλο και τις μεθόδους αξιολόγησης γενικότερα (OECD/CERI, 2008 ∙ 

Towndrow & Tan, 2009 ∙ Ματσαγκούρας et al., 2014) 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η απολογιστική αξιολόγηση χρησιμοποιείται για 

να ληφθεί μία σημαντική απόφαση για την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

ενώ η διαμορφωτική για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν ή να 

επεκτείνουν τις ικανότητές τους. Στην βιβλιογραφία συναντώνται αντικρουόμενες 

απόψεις σχετικά με την ποιότητα των αποτελεσμάτων όταν συνδυάζονται οι δύο 

μορφές. Υποστηρίχθηκε η άποψη ότι ο συνδυασμός των δύο τύπων μπορεί να αποβεί 

«αντιπαραγωγικός» ενώ αν εφαρμοστεί η καθεμία ξεχωριστά μπορεί τα 

αποτελέσματα μπορεί να είναι θετικότερα έως «υπέροχα». Στην απολογιστική 

αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός «απολύεται» ενώ στην διαμορφωτική «καθορίζεται». 

Από την πλευρά του εκπαιδευτικού αυτή η διάκριση είναι εξαιρετικά σημαντική 

καθώς αγγίζει τις δύο σημαντικότερες παραμέτρους του επαγγέλματος του (Popham, 

1998). Οι συνύπαρξη τους με θετικά αποτελέσματα μπορεί να συμβεί μόνο αν 

οργανώνονται και διαχειρίζονται ξεχωριστά, λειτουργώντας συμπληρωματικά η μία 

για την άλλη και όχι ανταγωνιστικά (Craft, 1996 ∙ Stronge, 1997). 
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1.2 Ο ρόλος του αξιολογητή στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού 

στην εκπαίδευση 

Σε οικονομικά περιβάλλοντα που στηρίζονται, κατά κύριο λόγο, στην γνώση η 

εκπαίδευση καθίσταται σημαντικότερη παρά ποτέ, συνεπώς το εκπαιδευτικό έργο και 

οι εκπαιδευτικοί σημαίνουν περισσότερα από ποτέ. Για την ανάπτυξη της ποιότητας 

της παρεχόμενης εκπαίδευσης απαραίτητη είναι η διαρκής επιμόρφωση και η 

ενημέρωση στις εκπαιδευτικές αλλαγές (Beavers, 2009). Η ανάγκη του διαχωρισμού 

του εξαιρετικού από το καλό, του καλού από το επαρκές και του επαρκούς από το 

ελλιπές προβάλει επιτακτικότερη καθώς αναγνωρίζεται σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό 

η αποτυχία πολλών εκπαιδευτικών συστημάτων να ανταποκριθούν στις κοινωνικές 

και οικονομικές απαιτήσεις.  Προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις των 

καιρών οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι εκπαιδευτικές περιφέρειες, στράφηκαν 

προς τις διάφορες μορφές αξιολόγησης, με κύριο επιχείρημα την  αναγνώριση της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς 

(Ματσαγγούρας, 2014 ∙ Moran, 2015). 

Σε διεθνές επίπεδο, η επικρατέστερη τάση είναι να χρησιμοποιείται η 

καθοδηγητική ηγεσία στις σχολικές μονάδες και να επιδιώκεται η ενδυνάμωση των 

εκπαιδευτικών μέσω της συμμετοχής τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και της 

απομάκρυνσης από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η ανατροφοδότηση και η διαρκής 

επαγγελματική ανάπτυξη φαίνεται να είναι τα κύρια σημεία στα οποία πρέπει να 

εστιάσει η όποια ηγεσία προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο της ποιότητας 

εκπαίδευσης (Blase, 2000). 

Είναι γεγονός ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εισέρχονται στον 

επαγγελματικό χώρο, χωρίς να έχουν υψηλές διδακτικές ικανότητες, γεγονός που 

ισχύει ακόμη και για όσους κατέχουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα. Απαιτείται 

μία σειρά ετών για να διαμορφώσουν τις εκπαιδευτικές τους δεξιότητες και το εύρος 

του «ρεπερτορίου» τους για να αντεπεξέλθουν τελέσφορα στις ανάγκες των μαθητών. 

Η όποια βελτίωση συμβαίνει, μάλλον, σε συνθήκες απομόνωσης και, κατά κύριο 

λόγο, με την μέθοδο της δοκιμής και πλάνης. Η συνηθέστερη πρακτική που 

εφαρμόζεται στις σχολικές μονάδες είναι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί να 

παραδειγματίζονται από τους πιο έμπειρους (Goldstein & Noguera, 2006).  
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Με αυτήν ακριβώς την έλλειψη σαφούς πλαισίου για τον αυστηρό και κοινώς 

αποδεκτό καθορισμό της διδακτικής επάρκειας συνδέονται και οι περισσότερες 

δυσκολίες επιτυχημένης εφαρμογής των αξιολογικών προσπαθειών. Το πρώτο που 

μπορεί να παρατηρηθεί είναι η απόσταση των παραδοχών μεταξύ των φορέων 

χάραξης πολιτικής και εκείνων που την εφαρμόζουν, αναφορικά με τις πρακτικές και 

τις αξίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Haughey, Howard & Marshall, 1996). Ο 

συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο είναι ο αξιολογητής ο οποίος καλείται να 

γεφυρώσει το χάσμα εφαρμόζοντας, παράλληλα, τις θεσμοθετημένες ρυθμίσεις. Μία 

από τις σημαντικότερες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν είναι η 

αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των τελικών συμπερασμάτων 

τους. Αυτό γίνεται εντονότερο όταν συνυπολογίζονται και οι παράμετροι που δεν 

είναι δυνατόν να καθοριστούν με ποσοτικά ή έστω αντικειμενικά κριτήρια, όπως 

είναι οι ψυχολογικοί και οι κοινωνιολογικοί (Γεωργίου, 1998). 

Το ήδη θολό τοπίο για τον ρόλο του αξιολογητή δεν διαφωτίζουν ούτε τα 

νεότερα ερευνητικά δεδομένα –είτε αφορούν στα παραδοσιακά μοντέλα αξιολόγησης 

είτε στις νεότερες εκδοχές τους. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν σαφές ότι μπορεί να 

επηρεάσει θετικά την διδασκαλία αλλά ο αξιολογητής, συχνά,  αντιμετωπίζεται ως 

αντίπαλος. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της αξιολόγησης θα πρέπει οι εκπαιδευτικοί 

να μπορούν να παραδεχθούν τις αδυναμίες τους, γεγονός που μπορεί να πραγματωθεί 

μόνο σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνονται ασφαλείς. Συνήθως αυτό 

διαμορφώνεται σε συνθήκες διαμορφωτικής αξιολόγησης, όπου είναι πιθανότερο να 

θεωρηθεί ο αξιολογητής σύμμαχος αντίθετα με εκείνες από τις οποίες εξαρτάται η 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού και είναι εξαιρετικά δύσκολο να αναπτυχθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης. Στην δεύτερη περίπτωση ο αξιολογητής αντιμετωπίζεται ως δυνητικός 

εχθρός, ο οποίος μπορεί να εκτροχιάσει την σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού και η 

όλη διαδικασία της αξιολόγησης προσλαμβάνεται ως επιζήμια (Hinchey, 2010 ∙ 

Conley et al., 2016).  

Στις περισσότερες δυτικές κοινωνίες τον ρόλο του αξιολογητή επιφορτίζεται ο   

διευθυντής της σχολικής μονάδας. Αυτός ο διττός ρόλος ενέχει αρκετές προκλήσεις 

και έχει εγείρει σημαντικές ενστάσεις. Αυτές μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής:  

i. Περιορισμένος χρόνος λόγω των πολλών καθηκόντων του 
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ii. Τα συνεχώς μεταβαλλόμενα μοντέλα αξιολόγησης τα οποία απαιτούν συνεχή 

επιμόρφωση 

iii. Ελλιπής γνώση όλων των διδακτικών αντικειμένων όπως και των στοιχείων της 

ειδικής αγωγής 

iv. Σημαντικό χρονικό χάσμα, διαρκώς αυξανόμενο, μεταξύ της εποχής που ο 

διευθυντής ήταν εκπαιδευτικός στην τάξη και της εποχής της αξιολόγησης (στα 

συστήματα όπου ο διευθυντής δεν ασκεί και διδακτικά καθήκοντα)  

v. Οι πιο έμπειροι εκπαιδευτικοί προβαίνουν, συχνά, σε αρνητικές κρίσεις 

αναφορικά με τις ικανότητες του αξιολογητή και την ανούσια ανατροφοδότηση 

που λαμβάνουν  (Calabrese et al. 2004 ∙  DeMatthews, 2015 ∙ Young et al., 2015). 

Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να έχουν αρνητικές επιδράσεις στην διαδικασία της 

αξιολόγησης. Συμβάλλουν στην διαμόρφωση ενός σχολικού περιβάλλοντος στο 

οποίο οι εκπαιδευτικοί θα διστάζουν να αναλάβουν διδακτικά ρίσκα και δεν θα 

εκτιμούν την ανατροφοδότηση της αξιολόγησης ενώ, παράλληλα, ενισχύουν και τις 

σχέσεις αντιπαράθεσης μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών (DeMatthews, 2015). 

Κεντρικό ζήτημα εξακολουθεί να είναι και η στάση των διευθυντών απέναντι στους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι, κατ’ εξακολούθηση, δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν 

στα κριτήρια που έχουν οριστεί. Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η απόλυση των 

ανεπαρκών εκπαιδευτικών είναι κάτι που συμβαίνει σπάνια. Εκείνοι, ωστόσο, που 

γίνονται αποδέκτες έντονης κριτικής για την υπεράσπιση των εκπαιδευτικών 

αμφισβητούμενων ικανοτήτων είναι οι Ενώσεις και τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών. 

Είναι εξίσου αληθές, επίσης, και το γεγονός ότι πολλοί διευθυντές αποτυγχάνουν να 

εφαρμόσουν, σε τακτική βάση, ουσιαστικές αξιολογήσεις παρότι η γενικότερη τάση 

είναι να ενθαρρύνεται η παρουσία τους στην σχολικές αίθουσες και η διεξαγωγή 

παρατηρήσεων και τακτικών αξιολογήσεων (Goldstein & Noguera, 2006).   

1.3 Προβλήματα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 

Η κριτική που ασκείται για την αξιολόγηση μπορεί να κωδικοποιηθεί σε τρεις 

κύριους άξονες: α) στους σκοπούς της αξιολόγησης, β) στα κριτήρια και γ) στις πηγές 

από τις οποίες αντλούνται τα σχετικά δεδομένα (Ellet et al., 1996). Παρούσες είναι 

και οι ακραίες ισοπεδωτικές θέσεις που ισχυρίζονται ότι σε συγκεκριμένα πλαίσια η 

αξιολόγηση είναι «χάσιμο ανθρώπινων πόρων» καθώς οι αξιολογητές είναι 
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υποχρεωμένοι να συμπληρώνουν μακροσκελείς φόρμες για έμπειρους εκπαιδευτικούς 

οι οποίες αναφέρονται σε βασικές εκπαιδευτικές δεξιότητες, κατατάσσοντας τους, 

ουσιαστικά, σε έναν ελάχιστο κοινό παρονομαστή (Clandinin, 1996). Τα 

διαπιστωμένα προβλήματα που προκύπτουν κατά την διαδικασία αξιολόγησης και 

χρήσης των αποτελεσμάτων της είναι τα εξής: 

i. Εκπαιδευτικοί που δεν πληρούν τα κριτήρια επάρκειας αξιολογούνται με υψηλούς 

βαθμούς. 

ii. Δεν παρέχεται ουσιαστική ανατροφοδότηση, ώστε να βελτιωθούν οι διδακτικές 

πρακτικές οι  οποίες θεωρούνται  απαραίτητες σε κάθε διαδικασία αξιολόγησης 

για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και για την κινητοποίηση του αξιολογούμενου. 

iii. Η επαγγελματική εξέλιξη δεν μπορεί να ευθυγραμμίζεται με τις εκπαιδευτικές 

ανάγκες του αξιολογούμενου, όπως αυτές καθορίστηκαν από την αξιολόγηση 

καθώς ελάχιστη σχέση έχει η σταδιοδρομία με τις πρακτικές εντός της σχολικής 

αίθουσας.  

iv. Παρατηρείται μία γενικότερη απροθυμία από τους διευθυντές των σχολείων να 

επενδύσουν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (π.χ. λόγω έλλειψης χρόνου και 

φόρτου εργασίας) (Chadwick, 1980∙ Sandholtz & Scribner, 2006∙ Tuytens & 

Devos, 2014). 

v. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, ιδιαιτέρως όσοι έχουν πολυετή εμπειρία, 

δεν αξιολογείται σε ετήσια βάση ή έστω σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτοί οι 

εκπαιδευτικοί ενδέχεται και να μην έχουν ουσιαστική ανατροφοδότηση για το 

έργο τους για σειρά ετών. 

vi. Το σημαντικό καθήκον του εκπαιδευτικού να βοηθά τα παιδιά στην διαδικασία 

της μάθησης, υποβαθμίζεται ή δεν αξιολογείται επαρκώς επειδή δίδεται αυξημένη 

προσοχή σε πιο επουσιώδη κριτήρια, συμπεριφορές και πρακτικές που δεν 

προωθούν την μάθηση (όπως π.χ. παρατηρήσεις για την μορφή των σημειώσεων 

τους στο πρόγραμμα παρουσίασης) 

vii. Σε αρκετές περιοχές τα προγράμματα αξιολόγησης έχουν μόνο δύο διαβαθμίσεις: 

«Επαρκής» ή «Ανεπαρκής». Αυτό το διπολικό σύστημα αξιολόγησης καθιστά 

αδύνατη την διάκριση των εξαιρετικών από καλούς, των καλών από τους 

επαρκείς και των επαρκών από τους αδυνάμους. Επιπλέον, το 99% των 
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εκπαιδευτικών, σε πολλές περιοχές, χαρακτηρίζονται ως «Επαρκείς» και ακόμη 

και στις περιπτώσεις που η αξιολόγηση περιλαμβάνει περισσότερες από δύο 

επιλογές, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κερδίζουν τους κορυφαίους βαθμούς.  

viii. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων σπανίως χρησιμοποιούνται για να ληφθούν 

σημαντικές αποφάσεις για την εξέλιξη, τα επιδόματα, την διατήρηση της θέσης ή 

την προαγωγή. Σε πολλές σχολικές περιφέρειες η μόνη περίπτωση κατά την οποία 

λαμβάνεται η αξιολόγηση υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που τίθεται το ζήτημα 

της απόλυσης του εκπαιδευτικού (Weisberg et al., 2009:6) 

Παρόλα αυτά τα προβλήματα, οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης επενδύουν 

τεράστια μεγέθη ενέργειας, χρόνου και πόρων στην ανάπτυξη εργαλείων για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση. Έχει εισαχθεί ένας αριθμός μοντέλων αξιολόγησης τα 

οποία, όμως, μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς ακολουθώντας τις αλλαγές στην 

ηγεσία και στις εκάστοτε εκπαιδευτικές προτεραιότητες. Η συνεχώς αυξανόμενη 

πίεση για υψηλές επιδόσεις έχει δημιουργήσει ένα κλίμα στο οποίο οι εκπαιδευτικοί 

πιέζονται ασφυκτικά να διατηρήσουν και να αυξήσουν αυτές τις επιδόσεις (De 

Matthews, 2015) 

Στα συστήματα αξιολόγησης όπου λαμβάνεται υπόψη, σε μεγάλο μάλιστα 

βαθμό, η επίδοση των μαθητών για να αποτιμηθεί η αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών μπορούν να διακριθούν μία σειρά 

παραμέτρων που θα πρέπει να συνυπολογίζονται, μερικές από αυτές είναι (Hattie & 

Clinton 2001: 290):   

i. Η όποια μαθητική επίδοση πρέπει να σχετίζεται μόνο με την διδασκαλία του 

εκπαιδευτικού και όχι με άλλες μορφές άτυπης μάθησης (όπως το διαδίκτυο, οι 

ομάδες συνομηλίκων, τα εξωσχολικά βιβλία, μαθήματα με άλλους δασκάλους 

κ.ά.) 

ii. Ένας εκπαιδευτικός μπορεί να μεταδώσει πολλές πληροφορίες οι οποίες δεν 

εντάσσονται στα αναλυτικά προγράμματα 

iii. Οι μαθητές είναι πιθανόν να διαφέρουν στα επίπεδα της αρχικής γνώσης και στις 

δεξιότητες, συνεπώς τα αναλυτικά προγράμματα ταιριάζουν περισσότερο σε 

κάποιους από ότι σε κάποιους άλλους 
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iv. Η διαφοροποίηση στην επίδοση μπορεί να οφείλεται στα ποικίλα επίπεδα της 

εξωσχολικής μαθησιακής υποστήριξης  

v. Ακόμη και εντός του ίδιου εκπαιδευτικού συστήματος οι εκπαιδευτικοί μπορεί να 

έχουν πρόσβαση σε διαφορετικό βαθμό στις διάφορες μορφές υποστηρικτικής 

καθοδήγησης, στα διδακτικά μέσα, στην ποιότητα των υλικών 

vi. Είναι δυνατόν να διαφέρει το σχολικό κλίμα και η κουλτούρα των συναδέλφων 

vii. Η υποστηρικτική καθοδήγηση από άλλους συναδέλφους μπορεί να λάβει μία 

ποικιλία μορφών (ειδικά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπου οι μαθητές 

κινούνται μεταξύ πολλών εκπαιδευτικών) και 

viii. Τα εργαλεία της διδασκαλίας, όπως ο βαθμός αντιστοίχισης των περιεχομένων 

των κριτηρίων αξιολόγησης των μαθητών με τα αναλυτικά προγράμματα και το 

επίπεδο της παρώθησης των μαθητών μπορεί να διαστρεβλώσουν τα 

αποτελέσματα των εκπαιδευτικών. 

Πέραν των ανωτέρω προβλημάτων είναι εξαιρετικά επισφαλής η θέση ότι τα 

συστήματα αξιολόγησης έχουν ως κύριο στόχο την άνοδο του μαθησιακού και 

γνωστικού επιπέδου των μαθητών, γιατί δεν συνδέονται οι αξιολογήσεις με επαρκή 

τρόπο με τις ευθύνες και τις δραστηριότητες μέσα στην τάξη τους (Mc Millan, 2016). 

Οι εξειδικευμένες έρευνες δεν είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικές καθώς τα δεδομένα δεν 

αποδεικνύουν ότι υφίσταται ουσιαστική  βελτίωση στο γνωστικό επίπεδο των 

μαθητών. Οι ερμηνείες για την ύπαρξη αυτού του φαινομένου αγγίζουν αρκετές 

πλευρές: α) την ευθυγράμμιση των πολιτικών και των κριτηρίων αξιολόγησης που 

υιοθετεί κάθε σχολική μονάδα (στις περιπτώσεις αυτοαξιολόγησης) με τις κεντρικές 

κατευθυντήριες γραμμές, συνεπώς σπανίως ή σε μικρό βαθμό συμπεριλαμβάνεται η 

επίδοση των μαθητών ως κριτήριο της αποτελεσματικής διδασκαλίας. β) η υπόθεση 

ότι και οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως ορίζεται και 

ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής διδασκαλίας, έτσι στρέφεται το 

ενδιαφέρον στο ποιες διαδικασίες μετέρχονται οι εκπαιδευτικοί και όχι στο τι 

μαθαίνουν τα παιδιά. γ) οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν μία ισχυρή παρώθηση 

στο να βοηθήσουν τους μαθητές τους να επιτύχουν τους στόχους τους, εντούτοις αυτό 

δεν αποτυπώνεται στις διαδικασίες αξιολόγησης, με αποτέλεσμα να τις θεωρούν 

μάλλον επιφανειακές. δ) η ήδη διαμορφωμένη και ισχυρή εντύπωση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών και των λοιπών εμπλεκομένων, ότι η αξιολόγηση είναι μία ευκαιρία 
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να αναγνωριστούν οι επιτυχίες και να δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό πλαίσιο 

μεταξύ των συναδέλφων. Αυτό το καλό κλίμα είναι δυνατόν να καταστραφεί αν οι 

διδακτικές πρακτικές που θεωρούνται αποτελεσματικές και θετικές τεθούν υπό 

αμφισβήτηση και πρέπει να τεκμηριωθούν με τις επιδόσεις των μαθητών (Sinnema & 

Robinson, 2007:337-338) . 

1.4 Οπτικές των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση ως κριτηρίου 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να διαμορφώσουν την 

επαγγελματική τους ταυτότητα και το ασαφές πλαίσιο μίας αποτίμησης του 

διδακτικού τους έργου δεν προάγει τις προσπάθειες τους προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Στο πλαίσιο των ποικίλων προβλημάτων μπορεί να εξηγηθεί και η «κοντόφθαλμη» 

οπτική που έχουν υιοθετήσει αρκετοί εκπαιδευτικοί αναφορικά με το τις δράσεις τους 

εντός της σχολικής αίθουσας (Haughey, Howard & Marshall, 1996). Τίθεται, επίσης 

σε ευθεία αμφισβήτηση και η πρακτική  χρησιμότητα των  πανεπιστημιακών 

μαθημάτων τους, τα οποία τους προσέφεραν μία ουσιαστικότερη προσέγγιση για τις 

ενδοσχολικές δραστηριότητες. Ίσως αυτή να είναι και η εξήγηση της απροθυμίας 

πολλών εκπαιδευτικών να παρακολουθήσουν σε συστηματική βάση προγράμματα 

επιμόρφωσης. Έντονη εμφανίζεται και η ανάγκη ο εκπαιδευτικός να διατηρήσει την 

αυτοεικόνα του και το κύρος του, γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως  μία σημαντική 

κοινωνική πίεση κάτω από την οποία οφείλει να εργαστεί (Chadwick, 1980). 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι οι αξιολογήσεις είναι, συχνά, 

μονοδιάστατες, εκ φύσεως ιεραρχικές, και συντελούν στην συντήρηση ενός 

γραφειοκρατικού οργανωσιακού περικειμένου. Οι εκάστοτε διευθυντές (ή όποιος 

κατέχει τον ρόλο του αξιολογητή) είναι οι επόπτες που εντοπίζουν τις διαφορετικές 

διδακτικές πρακτικές, αποτιμώντας την ποιότητά τους σε όλα τα διδακτικά 

αντικείμενα και σε όλες τις τάξεις και καθορίζοντας μόνοι τους τα αποτελέσματα. 

Επίσης, οι αξιολογήσεις είναι γενικόλογες καθώς δεν εστιάζονται στο συγκεκριμένο 

διδακτικό αντικείμενο του εκπαιδευτικού, σε μία συγκεκριμένη περιοχή ή σε κάποια 

βαθμίδα της εκπαίδευσης (De Matthews, 2015 ∙ Conley, 2016). 

Τα στοιχεία που είναι δυνατόν να προκαλέσουν αμηχανία και αρνητικότητα ως 

προς την αξιολόγηση, είναι εκείνα τα οποία δύσκολα θα αποτελέσουν αντικείμενο 

συζήτησης σε ευρύτερο πλαίσιο. Στον Καναδά, για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί 
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αναφέρουν ότι έχουν διαμορφώσει την ισχυρή πεποίθηση ότι αν η στοχοθεσία της  

αξιολόγησης παραμένει ίδια για όλους τους αξιολογούμενους, ανεξαρτήτως της 

εμπειρίας τους, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα ουσιαστικό (Clandinin, 1996). 

Αναλυτικότερα, οι παράμετροι που δεν είναι πάντα ορατοί και, συνεπώς, 

αντιμετωπίσιμοι είναι οι εξής: 

i. Η διαμόρφωση μίας ειλικρινούς σχέσης μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών 

αναφορικά με την επίδοση του πρώτου είναι ένα εγχείρημα που δύσκολα στέφεται 

με επιτυχία. Ακόμη περισσότερο, από τη στιγμή που οι προοπτικές καριέρας 

εξαρτώνται από την εικόνα τους ως επιτυχημένων δασκάλων είναι δύσκολο να 

μην προσπαθήσουν να αμυνθούν και να υπερασπιστούν τον εαυτό τους ενάντια 

σε οποιασδήποτε κριτική. 

ii. Η αυτο-παρατήρηση απειλεί την αυτοεκτίμηση και τα συναισθήματα 

επαγγελματικής αυτοπεποίθησης. Η έντονη παρατήρηση της διδακτικής 

πρακτικής οδηγεί αναπόδραστα στην ανάγκη για διαρκή αλλαγή. Λόγω της 

συνεχούς ανάγκης βελτίωσης απαιτείται υψηλός βαθμός ωριμότητας από τον 

εκπαιδευτικό για να μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη στον εαυτό του. 

iii. Αν πρόκειται να αναστοχαστεί κάποιος στις ίδιες του τις πρακτικές, τότε αυτό 

χρειάζεται χρόνο, κάτι που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διαθέτουν. Ούτε 

φαίνεται να είναι το στοιχείο αυτό το πιο σημαντικό για να κερδίσει κάποιος μία 

προαγωγή. Ο δρόμος για την επαγγελματική εξέλιξη είναι περισσότερο μέσω της 

διοίκησης παρά μέσω των ικανοτήτων εντός της σχολικής αίθουσας.  

iv. Οι ενδοσχολικές εμπειρίες είναι δύσκολο να αποκτήσουν ευρύτερη ορατότητα 

καθώς όταν αυτές ενέχουν αρνητικές, για τον εκπαιδευτικό, πτυχές δεν γίνονται 

αντικείμενο συζήτησης εντός της σχολικής μονάδας. Ακόμη πιο απίθανο είναι το 

ενδεχόμενο να συζητηθεί κάτι τέτοιο μεταξύ εκπαιδευτικών άλλων σχολικών 

μονάδων  (Chadwick, 1980) 

Η δημιουργία ενός σώματος μόνιμων αξιολογητών δεν είναι κάτι που γίνεται 

δεκτό με ενθουσιασμό από την εκπαιδευτική κοινότητα. Επίσης, οι εναλλακτικές 

μορφές αξιολόγησης: η κατάργηση της εποπτείας των σχολείων, οι διαφορετικές 

μορφές αξιολόγησης για διαφορετικούς σκοπούς και η αξιολόγηση από τους 

ομοτίμους και η αυτοαξιολόγηση συνδέονται με κάποιας μορφής θεσμικής εξουσίας 

(Towndrow & Tan). 
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Οι προβληματισμοί των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα κινούνται στο ίδιο πλαίσιο 

με εκείνους των συναδέλφων τους στο εξωτερικό. Προγενέστερες έρευνες έχουν 

επισημάνει ότι ενώ αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα της αξιολόγησης παρότι 

υπάρχουν σημεία τα οποία συντηρούν την επιφυλακτικότητά τους (Χαρακόπουλος, 

1998). Ειδικότερα για την αντιμετώπιση των παραπάνω ζητημάτων θα πρέπει να 

συνυπολογιστεί και το πρόσφατο εκπαιδευτικό παρελθόν του επιθεωρητισμού το 

οποίο έχει αφήσει ορατά τα σημάδια του στην συλλογική συνείδηση. Στις ιδιαίτερες 

τοπικές συνθήκες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη εντάσσονται οι υλικοτεχνικές 

υποδομές της κάθε σχολικής μονάδας, η ποιότητα και ο βαθμός συνεργασίας της 

οικογένειας με το σχολείο, το επίπεδο των μαθητών και η επάρκεια του διδακτικού 

προσωπικού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πως το 

εχέγγυο για την διασφάλιση της εγκυρότητας της αξιολόγησης είναι η συστηματική 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Αθανασίου & Ξηντάρας, 2002).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

2.1 Η διεθνής εμπειρία στην αξιολόγηση εκπαιδευτικών 

Το κεφάλαιο αυτό συμπεριλήφθηκε στην εργασία για να προσφέρει μία πιο 

ξεκάθαρη οπτική των κύριων επιρροών του Συνοδευτικού Υλικού, όπως προκύπτει 

από τις άμεσες και βιβλιογραφικές αναφορές του. Κρίθηκε σκόπιμο να αναφερθούν, 

έστω και συνοπτικά, οι κύριοι πυλώνες αναφοράς των συντακτών για να 

διασαφηνιστεί με μεγαλύτερη ενάργεια η φιλοσοφία τους. Συνεπώς, δεν διεκδικεί 

περγαμηνές πληρότητας αλλά υπάρχει ως πλαίσιο προβληματισμού.  

Εκείνο που υπογραμμίζεται είναι ότι σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον ακόμη 

και η συντομότερη αναφορά στο θέμα της αξιολόγησης οφείλει να τονίσει στην 

απαρχή της ότι κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί χώρο διαπραγμάτευσης και 

αντιπαράθεσης κοινωνικών και πολιτικών συμφερόντων. Οι τυχόν στρατηγικές 

συνεργασίας που αναπτύσσονται έχουν ως απώτερο στόχο την επικράτηση των 

οικείων επιδιώξεων και σημείων αναφοράς (Bernstein, 1996). 

2.1.1 Η αξιολόγηση στις ΗΠΑ 

Η δράση No Child Left Behind1 (Κανένα Παιδί να μην Μείνει Πίσω) είχε 

εκπονηθεί στο πλαίσιο της εθνικής στοχοθεσίας των ΗΠΑ, αναφορικά με την μείωση 

του χάσματος επίδοσης μεταξύ των μαθητών που προέρχονται από χαμηλότερα 

οικονομικά στρώματα και εκείνων από μεσαία όπως και εκείνου μεταξύ των 

διαφόρων φυλετικών και εθνοτικών ομάδων. Για να επιτευχθούν οι στόχοι της 

δράσης, θεωρήθηκε ότι κύριος πυλώνας για τον οποιονδήποτε πολιτικό σχεδιασμό 

(και πριν από αυτόν) θα έπρεπε να είναι η αξιολόγηση των μαθητών ώστε να 

προωθηθούν οι  δέουσες αλλαγές εντός των σχολικών μονάδων. Παρατηρήθηκε 

ωστόσο, ότι εξωσχολικοί παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη 

δημιουργία και την διατήρηση των υπαρχόντων χασμάτων μαθητικής  επίδοσης, οι 

οποίοι αν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη κάθε προσπάθεια βελτίωσης θα μείνει 

ημιτελής.  

                                                           
1 Τα στοιχεία και οι πληροφορίες για την δράση αντλήθηκαν από τα κείμενα που είναι δημοσιευμένα 

στον επίσημο ιστότοπο της: http://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml  

http://www2.ed.gov/nclb/landing.jhtml
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Όλοι αυτοί οι εξωσχολικοί παράγοντες σχετίζονται με ένα σύνολο, 

(συμπεριλαμβανομένης και της φτώχειας), φυσικών, κοινωνιολογικών και 

ψυχολογικών προβλημάτων τα οποία καλύπτουν ένα εκτεταμένο εύρος: από 

νευρολογικά προβλήματα και διαταραχές προσοχής σε υπερβολικές απουσίες, 

ελλιπής γλωσσική ανάπτυξη και επιθετικές συμπεριφορές. Αυτά τα προβλήματα, 

συχνά, τα παιδιά τα μεταφέρουν μαζί τους στο σχολείο. Στην προσπάθεια να 

αποκρυσταλλωθούν οι παράγοντες, που αποτελούν τροχοπέδη και τις μαθησιακές 

ευκαιρίες των παιδιών αλλά και για την υγεία τους, διαμορφώθηκε ένας κατάλογος με 

τους έξι σημαντικότερους. Συγκεκριμένα είναι: 

i. Χαμηλό επίπεδο βάρους και μη γενετικές αρνητικές επιρροές στο παιδί πριν τον 

τοκετό 

ii. Άνιση ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική μέριμνα, συχνά ως συνέπεια της 

ανεπαρκούς ή ανύπαρκτης ιατρικής ασφάλειας/κάλυψης 

iii. Ανασφάλεια αναφορικά με την εξασφάλιση τροφής 

iv. Περιβαλλοντικοί ρυπογόνοι παράγοντες 

v. Οικογενειακές σχέσεις και οικογενειακές συγκρούσεις 

vi. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. 

Είναι γεγονός ότι τα σχολεία στην Αμερική παρουσιάζουν έντονη 

διαφοροποίηση αναλόγως του εισοδήματος, της φυλής, της εθνικότητας, των 

προβλημάτων που σχετίζονται με την φτώχεια. Αναπτύσσονται ταυτόχρονα και με 

μεγαλύτερη συχνότητα, δρώντας συσσωρευτικά, στα σχολεία που είναι σε κοινότητες 

που μειονεκτούν. Αυτές οι σχολικές μονάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες 

προκλήσεις από εκείνες που βρίσκονται σε εύπορες κοινότητες καθώς και τα έσοδά 

τους είναι συγκλονιστικά μικρά. Οι προσπάθειες βελτίωσης των εκπαιδευτικών 

αποτελεσμάτων σε αυτά τα σχολεία, ιδιαιτέρως σε εκείνες που επιδιώκουν την 

αλλαγή μέσω απολογιστικών εξετάσεων, είναι εξαιρετικά απίθανο να πετύχουν εκτός 

και αν συνοδεύονται και από πολιτικές που θα αντιμετωπίζουν τους εξωσχολικούς 

παράγοντες που επιδρούν αρνητικά σε μεγάλο αριθμό μαθητών (Berliner et al., 2009). 

Με την εφαρμογή του παραπάνω εκπαιδευτικού σχεδιασμού, η πίεση να 

μεγιστοποιηθούν οι επιδόσεις των μαθητών πολλαπλασιάστηκε. Για να 
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ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις ένας συνεχώς αυξανόμενος εκπαιδευτικών 

περιφερειών προέβη στην υιοθέτηση στρατηγικών ώστε να περιορίσουν την 

απομόνωση των εκπαιδευτικών. Δημιούργησαν προγράμματα μεντόρων για να 

παράσχουν μεγαλύτερη υποστήριξη στους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς και 

έχουν εφαρμόσει προγράμματα «προγύμνασης» στις ακαδημαϊκές αίθουσες για να 

βοηθήσουν όλους τους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με τα αναλυτικά 

προγράμματα και να ενδυναμώσουν την επίδοση τους σε διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα, όπως ο γραμματισμός και τα μαθηματικά (Goldstein & Noguera, 2006). 

Αντιθέτως της ολιστικής προσέγγισης και της ιδιαίτερης βαρύτητας που 

αποδίδει στους εξωσχολικούς παράγοντες η μελέτη του Berliner και των συνεργατών 

του αναπτύσσονται και έτερες απόψεις όπως εκείνες του οργανισμού “The New 

Teacher Project2” οι οποίες θέτουν στο κέντρο της αξιολόγησης και της όποιας 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος, τον εκπαιδευτικό. Σύμφωνα με την 

προσέγγισή τους όλοι οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αξιολογούνται τουλάχιστον σε 

ετήσια βάση, με μορφές αξιολόγησης οι οποίες να βασίζονται σε ξεκάθαρα κριτήρια 

προσανατολισμένα στην εκπαιδευτική αριστεία η οποία θα δίνει προτεραιότητα στην 

μάθηση των παιδιών. Επίσης, στην διαδικασία της αξιολόγησης θα πρέπει να 

εφαρμοστούν πολλαπλές μετρήσεις για την επίδοση, οι οποίες όμως θα σχετίζονται 

κατά κύριο λόγο με την επίδραση των διδασκόντων στην ακαδημαϊκή εξέλιξη των 

μαθητών. Ως πιο δόκιμος τρόπος προκρίνεται μία τετραβάθμια ή πενταβάθμια 

κλίμακα η οποία θα περιγράφει τις  διαφοροποιήσεις για την αποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών. Το πιο σημαντικό στοιχείο στο παραπάνω μοντέλο είναι η 

τακτική ανατροφοδότηση η οποία πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει έναν κριτικό 

και εποικοδομητικό χαρακτήρα. Για να υπάρχει ουσιαστικός αντίκτυπος της όλης 

διαδικασίας θα πρέπει τα αποτελέσματα της να είναι το σημαντικότερο κριτήριο για 

την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

                                                           
2 “The New Teacher Project” είναι ένας οργανισμός με ολοένα αυξανόμενη επιρροή σε 

εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων και πολιτικών, ο οποίος από το 1997 έως σήμερα κατάφερε να 

αυξήσει το πεδίο δράσης του (με σεμινάρια, επιμορφώσεις, εκθέσεις, προτάσεις για τον σχεδιασμό 

εκπαιδευτικής πολιτικής) στην πλειονότητα των Πολιτειών στις Η.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες 

στον ιστότοπο: http://tntp.org/about-tntp  

http://tntp.org/about-tntp
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2.1.3 Η αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Στον ευρωπαϊκό χώρο η αξιολόγηση, σε επίπεδο σχολικών μονάδων και 

εκπαιδευτικών, παρουσιάζει ποικιλία μοντέλων και πρακτικών. Σύμφωνα με το 

δίκτυο Ευρυδίκη κάποιας μορφής εσωτερικής αξιολόγησης εφαρμόζεται στην 

πλειονότητα των χωρών (εκτός του Λουξεμβούργου και της Βουλγαρίας). Αυτό που 

διαφέρει είναι το γεγονός ότι στις χώρες όπου η εσωτερική αξιολόγηση δεν είναι 

υποχρεωτική δεν εφαρμόζεται σε όλες τις σχολικές μονάδες σε αντίθεση με τις χώρες 

όπου η νομοθετική δέσμευση υποχρεώνει όλα τα σχολεία να εφαρμόζουν κάποιας 

μορφής αξιολόγηση.  

Η κυρίαρχη τάση στην προσέγγιση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι  «η 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας». Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, ο προβληματισμός 

για την βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου θέτει στο 

κέντρο την σχολική μονάδα ως μοχλό αλλαγής και πεδίο συνεργασίας όλων των 

εμπλεκόμενων φορέων. Η αξιολόγηση έχει διττό ρόλο: α) την συλλογή, ανάλυση και 

επεξεργασία των πληροφοριών και β) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων που θα 

έχουν ως τελικό στόχο την βελτιστοποίηση της παρεχόμενης διδασκαλίας 

(Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε.). Μία ακόμη μορφή που κερδίζει σε αποδοχή τα 

τελευταία χρόνια είναι η συμμετοχική εσωτερική αξιολόγηση, στην οποία 

αναγνωρίζεται εξ αρχής η ιδιαιτερότητα της κάθε σχολικής μονάδας και έτσι οι 

δείκτες και τα κριτήρια της αξιολόγησης συνδιαμορφώνονται από τους άμεσα 

εμπλεκομένους στην εκπαιδευτική διαδικασία και από τις τοπικές κοινωνίες 

(Σολομών, 1999). 

Από την άλλη πλευρά, η εξωτερική αξιολόγηση ακολουθεί κάποια ευδιάκριτα 

μοντέλα στον ευρωπαϊκό χώρο: 

i. Η πλειονότητα των χωρών εφαρμόζει την εξωτερική αξιολόγηση μέσω 

επιθεωρητών οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την διεξαγωγή της και υπόλογοι στην 

κεντρική εξουσία. Σε κάποιες από τις χώρες εμπλέκονται στην διαδικασία και 

εξειδικευμένα τμήματα των αρμόδιων υπουργείων, δεν λείπουν και οι 

περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση διενεργείται από δύο ανεξάρτητες εκπαιδευτικές 

αρχές (στις: Δανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Τσεχία, Εσθονία, 

Λιθουανία, Πολωνία και Σλοβακία) 
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ii. Ειδικά για την υποχρεωτική εκπαίδευση, κατά κανόνα, η αξιολόγηση θεωρείται 

κάτι αυτονόητο. Στην Φιλανδία και στη Νορβηγία δεν υπάρχει νομοθετική 

ρύθμιση για αξιολόγηση στις πρώτες βαθμίδες και επαφίεται στην διακριτική 

ευχέρεια των δημοτικών αρχών, οι οποίες όμως είναι υποχρεωμένες να 

αξιολογήσουν τις εκπαιδευτικές τους προβλέψεις (Eurydice, 2004).  

Αν και διαφέρουν αρκετά τα ευρωπαϊκά συστήματα αξιολόγησης, τα τελευταία 

χρόνια, από το 1990 και μετά, γίνεται προσπάθεια να διατυπωθούν κοινώς αποδεκτά 

αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης (στην Διακήρυξη της Μπολόνια από τους 

υπουργούς παιδείας 29 ευρωπαϊκών χωρών το 1999, στην Συνθήκη της Λισαβόνας, 

γνωστή και ως «Μεταρρυθμιστική Συνθήκη 2007», στην συμφωνία του Δουβλίνου το 

2008). Το σημείο στο οποίο όλοι συμφωνούν είναι ότι μέσα από την αξιολογική 

διαδικασία θα ενισχυθούν ο οικονομικός ανταγωνισμός και η κοινωνική συνοχή. Η 

αξιολόγηση αναγνωρίζεται σε τρία επίπεδα: 

i. σε εθνικό όπου τον κύριο λόγο αναλαμβάνει το αρμόδιο υπουργείο ή κάποιος 

φορέας που μπορεί να εξαρτάται από αυτό ή να είναι τελείως ανεξάρτητος, 

ii. σε περιφερειακό όπου ρόλο αναλαμβάνει μια τοπική αρχή και 

iii. σε τοπικό όπου τον ρόλο της αξιολόγησης αναλαμβάνει η σχολική μονάδα 

(Eurydice, 2004).  

Ένα παράδειγμα χώρας η οποία συνδυάζει παραπάνω από μία μορφές 

αξιολόγησης είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η απόδοση λόγου των καθηγητών 

λειτουργεί εντός ενός πολύ ισχυρού πλαισίου. Οι θεσμικές διατάξεις που αφορούν 

στην αξιολόγηση πληρούν τα περισσότερα από τα κριτήρια για την αποτελεσματική 

της χρήση. Χαρακτηρίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης από συνέχει και εξέλιξη 

καθώς θεμελιώνεται «στην αξιολόγηση της εφαρμογής των προϋπαρχόντων 

συστημάτων, στοιχείο που παρέχει τη δυνατότητα συστηματικής βελτίωσής τους» (Νίκα, 

2008).  

Οι επιθεωρητές έχουν κεντρική θέση στο εκπαιδευτικό σύστημα και οι 

επιθεωρήσεις είναι υποχρεωτικές και σε τακτικούς κύκλους. Οι στόχοι είναι: η 

ενημέρωση των γονέων, μέσω της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης και 

η βελτίωση των σχολείων. Από το 2004 έχουν θεσπιστεί νόμοι οι οποίοι προάγουν 

την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και την ανατροφοδότησή τους. Από το 
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2009 οι νέοι νόμοι προβλέπουν την περαιτέρω ελαστικοποίηση των επιθεωρήσεων η 

οποίες θα διεξάγονται μόνο στις σχολικές μονάδες που δεν είχαν ικανοποιητικές 

επιδόσεις ενώ η ετήσια αξιολόγηση του σχολείου θα βασίζεται στις επιδόσεις των 

μαθητών τους. Η ετήσια αξιολόγηση, από το 2010, θα λαμβάνει υπόψη και τις 

απόψεις των γονέων και των μαθητών, καθορίζοντας ποια σχολεία θα πρέπει να 

τυγχάνουν συχνότερης επιθεώρησης και ποια όχι, ορίζοντας ως μέγιστο διάστημα 

μεταξύ δύο επιθεωρήσεων τα πέντε έτη (Παρατηρητήριο της Α.Ε.Ε.). 

 Το εκπαιδευτικό μοντέλο της Φιλανδίας εμφανίζεται συχνότερα από 

οποιοδήποτε άλλο στην εγχώρια ρητορική για την εκπαίδευση και αποτελεί, σε 

πολλές περιπτώσεις, το μέτρο σύγκρισης για τα ισχύοντα στα ελληνικά εκπαιδευτικά 

τεκταινόμενα. Οι μέθοδοι αξιολόγησης που μετέρχεται, ωστόσο, βασίζονται σε μία 

μακροχρόνια και ισχυρή αξιολογική κουλτούρα, συνδυάζουν εσωτερική και 

εξωτερική αξιολόγηση και είναι υποχρεωτική για το σύνολο των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων. Το Φινλανδικό Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και το 

Φινλανδικό Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης – υπό την εποπτεία του αρμόδιου 

υπουργείου – επωμίζονται την ευθύνη τόσο της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου 

όσο και του ίδιου του συστήματος αξιολόγησης, ωστόσο, η άμεση επιθεώρηση των 

σχολικών μονάδων δεν εμπίπτει στα καθήκοντά τους. Η εξωτερική αξιολόγηση 

διενεργείται σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο, είναι δειγματοληπτική και το κάθε 

σχολείο αξιολογείται, περίπου, κάθε τρία έτη. Έχει τρεις άξονες ενδιαφέροντος: 

i. Αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων: τα μαθησιακά αποτελέσματα σε 

επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως για παράδειγμα στη γλώσσα, τα 

μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τις ξένες γλώσσες, συγκεντρώνονται σε 

τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

ii. Διεξαγωγή θεματικών αξιολογήσεων σε επιλεγμένα πεδία ενδιαφέροντος: οι 

θεματικές αξιολογήσεις, συνήθως, διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο. Παρ’ όλα αυτά, 

η θεματολογία μπορεί, αν θεωρηθεί απαραίτητο, να προσαρμοστεί και σε θέματα 

στενότερου - τοπικού ενδιαφέροντος. 

iii. Παραγωγή συμβατικών δεικτών εκπαίδευσης: συγκέντρωση στατιστικών 

στοιχείων για το εκπαιδευτικό σύστημα σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως για 

παράδειγμα στοιχεία για το μαθητικό δυναμικό της χώρας, τους εκπαιδευτικούς, 

τους οικονομικούς πόρους των σχολείων κ.ά. 
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Παράλληλα με τα παραπάνω έχει δημιουργηθεί, με τα νομοθετήματα από το 

1993 και ένθεν, κουλτούρα αυτοαξιολόγησης για τις σχολικές μονάδες η οποία είναι 

υποχρεωτική. Η ιδιαιτερότητα έγκειται στο ότι το κάθε σχολείο μπορεί να εφαρμόσει 

την δική του μορφή αυτοαξιολόγησης, παρότι υπάρχουν προτάσεις από την κεντρική 

εξουσία για τις θεματικές και τις μεθόδους. Αξιοσημείωτο είναι ότι η κάθε μονάδα 

πρέπει να έχει διαμορφώσει ένα οικείο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα 

δημοσιοποιούνται στους γονείς και χρησιμοποιούνται για τις παρεμβάσεις βελτίωσης 

(Παρατηρητήριο για την Α.Ε.Ε.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΣΥΝΤΟΜΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 

ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου ανέπτυξαν, από πολύ νωρίς, 

συστήματα αξιολόγησης τα οποία με την πάροδο του χρόνου εξελίχθηκαν σε 

ξεχωριστό επιστημονικό τομέα. Αντιθέτως, στην Ελλάδα η αξιολόγηση παρουσίασε 

μία εντελώς διαφορετική πορεία. Ακόμη και από την ονοματολογία της διαδικασίας 

μπορεί να γίνει ορατή η απροθυμία της εξέλιξης του θεσμού. Έτσι, απαντάται στα 

νομοθετήματα και στην βιβλιογραφία ως επιθεώρηση (για τους εκπαιδευτικούς) και 

εξέταση και βαθμολόγηση (για τους μαθητές) (Καζαμίας & Κασσωτάκης, 1995).  

Το στοιχείο το οποίο διαπνέει το σύνολο των προσπαθειών για την αξιολόγηση 

είναι ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί τον αποδέκτη μίας, κατά το μάλλον ή ήττον, 

παγιωμένης αντίληψης που τον θέλει τον βασικό παράγοντα για την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Από το 1895 και δια στόματος του Υπουργού Δ. Πετρίδη 

διατυπώνεται χαρακτηριστικά πως «ψυχή δε του σχολείου είναι οι διδάσκοντες. Ικανοί 

διδάσκαλοι και ευμέθοδοι δύνανται και υπό τα δένδρα να διδάσκωσι λυσιτελώς…»3 

(Γιαννόπουλος, 2009). 

Παρά τα βαθύτερα αίτια της αρνητικότητας με την οποία υποδέχεται ο 

εκπαιδευτικός κόσμος την αξιολόγηση πρέπει να γίνει και μία μικρή μνεία στον 

μακροβιότερο θεσμό αξιολόγησης στο ελληνικό σύστημα, ο οποίος δεν είναι ο 

Επιθεωρητής αλλά η αξιολόγηση των μαθητών, η οποία έχει πάρει πολλαπλές μορφές 

κατά την διάρκεια των ετών, με προεξάρχουσα, ακόμη, την απολογιστική στο τέλος 

του διδακτικού έτους και στην ολοκλήρωση της μαθητικής πορείας, με τις 

πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτός ο θεσμός δεν έχει δεχθεί την ίδια κριτική ούτε σε 

ένταση ούτε σε καθολικότητα (Αθανασίου & Ξηντάρας, 2002). 

3.1 Οι πρώτες μορφές αξιολόγησης  

Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση που προέβλεπε την εποπτεία των εκπαιδευτικών 

ήταν ο νόμος  «Περί δημοτικών σχολείων» της 6/18-2-1834, η οποία θεσπίστηκε από 

την Αντιβασιλεία, κατά το γαλλικό πρότυπο του νόμου Guizot (28-6-1833). Ελάχιστα 

τροποποιημένη διατηρήθηκε για τα επόμενα σχεδόν εκατό χρόνια, έως την 

                                                           
3Αγόρευση Δ. Πετρίδη στη Βουλή των Ελλήνων (Υπουργός επί της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως), από τα 

Πρακτικά της Βουλής (Συνεδρίασις 31/ 23-6-1895) (στο Γιαννόπουλος, 2009).  
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μεταρρύθμιση του 1929, επηρεάζοντας βαθιά και το μέλλον της αξιολόγησης στη 

χώρα. Εκτός από τον Νομαρχιακό Επιθεωρητή θεσμοθετήθηκαν επίσης: το Εποπτικό 

Συμβούλιο του νομού και η Δημοτική Επιτροπή για την επιθεώρηση των επιτόπιων 

σχολείων. 

Το Εποπτικό Συμβούλιο (με πρόεδρο τον Αρχιεπίσκοπο του νομού), 

εισηγούνταν απευθείας στον Υπουργό επί των εκκλησιαστικών και της Δημοσίας 

εκπαιδεύσεως θέματα που αφορούσαν διορισμούς, μεταθέσεις δασκάλων, απολύσεις 

Επιθεωρητών κλπ. Η Δημοτική Επιτροπή (στη σύνθεση της οποίας υπήρχε ένας 

εφημέριος) είχε αρμοδιότητες για την εποπτεία και ενθάρρυνση των οικογενειών για 

την κανονική φοίτηση των παιδιών της περιοχής στο σχολείο αλλά είχε και 

«αρμοδιότητες που αφορούσαν τη διατήρηση της πειθαρχίας του σχολείου, ελέγχου των 

υποχρεώσεων του διδασκάλου, επιβολή ποινών στο δάσκαλο, επιθεωρήσεις του 

σχολείου και εισηγήσεις στον αρμόδιο έπαρχο επί των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων». Ο 

Νομαρχιακός Επιθεωρητής είχε ως αρμοδιότητες: α) την επιθεώρηση κάθε εξάμηνο 

των δημοτικών σχολείων της περιφέρειάς του και έλεγχος της λειτουργίας των β) την 

μέριμνα για την ανέγερση διδακτηρίων γ) την σύγκληση μια φορά το χρόνο, κατά τις 

θερινές διακοπές, συνέδριων δασκάλων της περιφερείας του για την εξέταση 

μεθοδολογικών, εκπαιδευτικών, παιδαγωγικών και λοιπών ζητημάτων. Ο 

Νομαρχιακός Επιθεωρητής ασκούσε και πειθαρχική εξουσία στους δασκάλους και 

είχε δικαίωμα να επιβάλει την ποινή της επιπλήξεως και πρόστιμο μέχρι 15 δρχ. 

(Φυριππής, 1999).  

Με πολύ μικρές αλλαγές θα διατηρηθεί ο ρόλος του Επιθεωρητή. Μερικές 

δεκαετίες αργότερα με τον νόμο ΒΤΜΘ’ (13-09-1895, Φ.Ε.Κ. 37/5-10-1895) επί 

κυβερνήσεως Θ. Δηλιγιάννη, χωρίζεται σε Νομαρχιακούς Επιθεωρητές α’ και β΄ 

βαθμίδας με αρμοδιότητες παρεμφερείς με εκείνες του προηγούμενου νομοσχέδιου. Η 

διαφορετικότητα του νέου νομοθετήματος έγκειται στο γεγονός ότι στους νομούς που 

τοποθετούνταν οι Νομαρχιακοί Επιθεωρητές β΄ τάξης είχαν το δικαίωμα να 

παρίστανται στην σχολική αίθουσα και να παρακολουθούν την διδασκαλία, να 

προβαίνουν, όπου το έκριναν απαραίτητο, σε υποδειγματικές διδασκαλίες, 

συμβούλευαν και παρείχαν καθοδήγηση. Είχαν την δυνατότητα να επιβάλουν 

πειθαρχικές ποινές, επιπλήττοντας τους αδιάφορους και καταγγέλλοντας όσους, κατά 

την κρίση τους, δεν ασκούσαν τα καθήκοντα τους μ επιμέλεια ή δεν επεδείκνυαν την 

χρηστή συμπεριφορά  (Διάταγμα 13-01-1896, Φ.Ε.Κ. 5/16-1-1986, άρθρο 4). Οι 
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Επιθεωρητές υπέβαλαν, όπως και στο παρελθόν «Εκθέσεις Υπηρεσιακής Κατάστασης» 

στις οποίες εστίαζαν την προσοχή τους στην ιδιωτική ζωή των δασκάλων. Βέβαια, 

αυτές οι εκθέσεις αποτέλεσαν αναλλοίωτο χαρακτηριστικό καθ’ όλη την διάρκεια 

ζωής του θεσμού του Επιθεωρητή. Οι παιδαγωγικές προσπάθειες των εκπαιδευτικών 

ακυρωνόταν από τις κομματικές παρεμβάσεις, τα ψεύδη, την θρησκοληψία, τις 

συκοφαντίες ακόμη και τα κουτσομπολιά των τοπικών κοινωνιών4 (Σάμιος, 2014).  

Ως Νομαρχιακός Επιθεωρητής μπορούσε να διορισθεί εκείνος που κατείχε 

δίπλωμα φιλοσοφίας και είχε διδάξει για πέντε, τουλάχιστον, έτη ως καθηγητής 

γυμνασίου ή διδασκαλείου ή επί τρία, τουλάχιστον, έτη ως διευθυντής διδασκαλείου 

ή γυμνασιάρχης, επίσης πρωτοβάθμιος δάσκαλος κλπ. (άρθρο 38). Οι Νομαρχιακοί 

Επιθεωρητές, όλοι ή ορισμένοι από αυτούς, μπορούσαν να συγκληθούν με διαταγή 

του Υπουργού Δημοσίας Εκπαιδεύσεως σε συμβούλιο για να συντάσσουν 

προγράμματα σχολείων, κανονισμούς ή οδηγίες περί μεθόδων διδασκαλίας ή άλλων 

ζητημάτων του σχολείου.   

3.2. Η αξιολόγηση στις αρχές του 20ου αι. 

Το 1914 ο Τσιριμώκος με τον Ν. 240/1914, κατήργησε τους Επιθεωρητές α’ και 

β’ ενισχύοντας παράλληλα τον ρόλο των Εποπτικών Συμβουλίων και εισάγοντας τον 

θεσμό του Γενικού Επιθεωρητή. Ωστόσο, τα ασαφή και αόριστα χαρακτηριστικά των 

Ατομικών Υπηρεσιακών Εκθέσεων, καθώς συντασσόταν σύμφωνα με τα κριτήρια 

που επέλεγε ο κάθε επιθεωρητής, οδήγησαν στο κανονιστικό Διάταγμα της 16ης 

Απριλίου του 1915 (Φ.Ε.Κ. Α΄168/5-5-1915), στο οποίο, λεπτομερώς, διδόταν οι 

οδηγίες για την σύνταξη των εκθέσεων. Τα σημεία τα οποία θα έπρεπε να 

παρουσιάζονται με ακρίβεια στο σώμα του κειμένου ήταν: η σωματική, πνευματική 

κατάσταση του δασκάλου, η επιμέλειά του, η ευσυνειδησία, η επιστημονική 

κατάρτιση, η μεθοδική και παιδαγωγική ικανότητα, η συμπεριφορά του στο χώρο του 

σχολείου, οι σχέσεις με την τοπική κοινωνία και πληροφορίες για τον ιδιωτικό του 

βίο. Σε κάθε περίπτωση, η επαγγελματική εξέλιξη και η σταδιοδρομία του 

                                                           
4 Ο ίδιος ο εισηγητής του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου Δ. Πετρίδης αναγκάστηκε να στείλει την 

εγκύκλιο 13869/25-9-1896, στην οποία έγραφε: «…υποκατεστάθη λοιπόν η απόφασις του 

επιθεωρητού εις την γνώμην του συμβουλίου και μετατέθησαν και απελύθησαν διδάσκαλοι και 

διδασκάλισσαι, διότι ούτως έδοξεν ενί ανθρώπου μετά μίαν του σχολείου επίσκεψιν και πολλάκις άνευ 

αιτιολογίας του δικαζόμενου. Τούτο ουδέ υμάς τιμά, κατάχρησιν ποιησαμένους τοις δοθείσης υμίν 

εξουσίας, ουδέ τους λοιπούς συμβούλους … εκφράζοντες επί τοις γενομένοις την λύπην ημών ελπίζομεν 

ότι του λοιπού θέλετε συμμορφούσθαι ακριβέστερον προς τας υπό του νόμου διατασσόμενα» (Σάμιος, 

όπ.π.). 



- 46 - 

 

εκπαιδευτικού εξαρτώνταν από την έκθεση του Επιθεωρητή (Παναγόπουλος 2013∙ 

Σάμιος, 2014). 

Από τον Εθνικό Διχασμό μέχρι και την δικτατορία του Μεταξά η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών ακολουθεί τα βήματα της πολιτικής πορείας του κράτους, κάποιες 

φορές προοδευτικά κάποιες, τις περισσότερες, οπισθοδρομώντας. Ο Βενιζέλος 

εισήγαγε το θεσμό του Ανωτέρου Επόπτη της Εκπαίδευσης (με πρώτους τον 

Αλέξανδρο Δελμούζο και τον Μανόλη Τριανταφυλλίδη) με απώτερο στόχο την 

επαφή των Επιθεωρητών με τη δημοτική και τα νέα σχολικά εγχειρίδια. Δεν 

μακροημέρευσε η προσπάθεια καθώς η πραξικοπηματική κυβέρνηση του στρατηγού 

Πάγκαλου, το 1926, καταργώντας την μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων 

προχώρησε στην απόλυση εκατοντάδων εκπαιδευτικών με ιδεολογικά και 

συνδικαλιστικά κριτήρια με όχημα το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο. Στην πίεση, ωστόσο, 

της ιστορικής συγκυρίας υπέκυψε και η κυβέρνηση των Φιλελευθέρων που 

σχηματίστηκε το 1928. Το «Ιδιώνυμο» (Ν. 4229/1929) ποινικοποιεί τα πολιτικά 

φρονήματα και τη «διάδοση κομμουνιστικών ιδεών». Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για 

τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρισκόταν αντιμέτωποι με την απόλυση αν 

ασπάζονται ή πρεσβεύουν την αριστερή ιδεολογία όχι από τα ποινικά δικαστήρια 

αλλά με απλή εισήγηση του τοπικού Εποπτικού Συμβουλίου5 (Σάμιος, 2014). 

Η αλλαγή κατά το διάστημα της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά, είναι ότι η 

χώρα διαιρέθηκε σε 100 περιφέρειες, στην καθεμία από τις οποίες τοποθετήθηκε και 

ένας Επιθεωρητής, με παρεμφερείς, ίσως κάπως πιο ενισχυμένες αρμοδιότητες σε 

σχέση με το παρελθόν. Τα καθήκοντά του ήταν η άμεση επίβλεψη των σχολείων 

αρμοδιότητάς του και ο παιδαγωγικός και πειθαρχικός έλεγχος του προσωπικού τους 

(Ιορδανίδης, όπ.π.). Το μέσα ελέγχου για την υλοποίηση των στόχων ήταν ο 

συνδυασμός του «Πιστοποιητικού Κοινωνικών Φρονημάτων» και μίας σειράς 

διαταγμάτων αναφορικά με το σύνολο της επαγγελματικής εξέλιξης του 

εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του 

Εμφυλίου οι επιθεωρητές ασκούσαν περισσότερο έργο τοποτηρητών των 

εθνικοφρόνων κυβερνήσεων οδηγώντας σε απόλυση πολλά από τα στελέχη της 

εκπαίδευσης (Σάμιος, όπ.π.). 

                                                           
5 Συγκεκριμένα το άρθρο 6 του ν. 4229/1929 ορίζει: «Εκπαιδευτικοί και μη υποπέσοντες εις αξιόποινον 

πράξιν του παρόντος νόμου, εφόσον προπαγανδίζουν κομμουνιστικάς ιδέες, απολύονται οριστικά από την 

υπηρεσία τους με απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου…» (όπ.π.). 
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3.3 Η αξιολόγηση κατά την μεταπολεμική περίοδο 

Ακολουθώντας τον διεθνή εκπαιδευτικό τεχνοκρατισμό και την στροφή στην 

παιδεία, το ελληνικό κράτος στην μετεμφυλιακή περίοδο γνώρισε μία γενικευμένη 

πολιτιστική έκρηξη. Στην εκπαίδευση οι 100 εκπαιδευτικές περιφέρειες που είχαν 

δημιουργηθεί από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου διπλασιάστηκαν το 1964 με τον 

Νόμο 4379/1964 (20-10-1964, Φ.Ε.Κ. 182/24-10-1964, Άρθρο 20). Ο στόχος ήταν η 

τόνωση του θεσμού των επιθεωρητών και η καλύτερη άσκηση της εποπτείας 

(Ιορδανίδης, όπ.π.). 

Αυτή η εκπαιδευτική στροφή ανέκοψε η επιβολή της δικτατορίας το 1967. Το 

βραχύχρονο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταργήθηκε και η χώρα διαιρέθηκε σε δέκα 

Ανώτερες Παιδαγωγικές Περιφέρειες. Τοποθετήθηκε σε αυτές από  ένας Γενικός 

Επιθεωρητής (και ένας αναπληρωτής του), ο οποίος είχε επιφορτιστεί με το καθήκον 

να επαγρυπνεί για την «ηθικότητα και ακμαιότητα του ηθικού και εθνικού 

φρονήματος6» εκπαιδευτικών και μαθητών. Το 1970, με το Ν.Δ 651/1970 «Περί 

οργανώσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως και διοικήσεως του προσωπικού αυτής» την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών επωμίστηκαν: ο Διευθυντής του σχολείου (για πρώτη 

φορά αναλαμβάνει με νομοθετική ρύθμιση αυτόν τον ρόλο), ο Επιθεωρητής, ο 

Νομαρχιακός Επιθεωρητής, ο Γενικός Επιθεωρητής, ο Εκπαιδευτικός Σύμβουλος, οι 

Εκθέσεις Υπηρεσιακής Ικανότητας καθόριζαν και το επαγγελματικό μέλλον των 

εκπαιδευτικών (Σάμιος, όπ.π.). 

Η πτώση της δικτατορίας πρόβαλε σε ολόκληρο το κοινωνικό περικείμενο τα 

αιτήματα της «αποχουντοποίησης» και της «κάθαρσης». Η έντονη δράση της Δ.Ο.Ε 

για την απόδοση των ευθυνών στους Επιθεωρητές κατά την περίοδο της επταετίας 

ολοκληρώθηκε με την απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Κρίσεως «…κανένας 

Επιθεωρητής του δικτατορικού Ν.651/1970 και των προηγούμενων δεν ανέπτυξε 

ηθελημένη δραστηριότητα για να στηρίξει το τυρρανικό (sic) καθεστώς και αφού τίνες 

προσεκόμισαν και τις διαταγές των προϊσταμένων τους εκείνης της περιόδου...». Ο 

θεσμός διατηρήθηκε, χωρίς καινοτομίες, διατηρώντας την υπάρχουσα ιεραρχία και 

μάλιστα με την αύξηση του αριθμού των Επιθεωρητών στην Μέση Εκπαίδευση 

τεκμαίρεται ότι ο επιδιωκόμενος στόχος ήταν η ενίσχυση του κύρους του θεσμού 

(Ιορδανίδης, όπ.π.). 

                                                           
6 Υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 13348, 04-10-1971, Φ.Ε.Κ. 804/09-10-1971. 



- 48 - 

 

Παρά τα όποια προβλήματα ο θεσμός του Επιθεωρητή είχε συγκεντρώσει ήδη 

τα βέλη όλων των ενδιαφερομένων μερών καθώς ήταν πλέον εμφανές ότι ο θεσμός 

είχε υποστεί σημαντικές στρεβλώσεις. Ο παιδαγωγικός του ρόλος είχε απορροφηθεί 

από τον διοικητικό και σε κάθε ιστορική στιγμή αποτέλεσε ένα κομμάτι του 

γραφειοκρατικού μηχανισμού και των επιθυμιών της κεντρικής εξουσίας 

(Μαυροσκούφης, 2007). Η επιλογή τους κατηγορήθηκε ότι ήταν διαβλητή με 

αποτέλεσμα να αμφισβητείται ακόμη περισσότερο η ικανότητα των προσώπων να 

επιτελέσουν τα καθήκοντα τους (Δούκας, 1997). 

3.4 Η αξιολόγηση κατά την περίοδο 1982-2010 

Το 1982, υπό των πρίσμα της νέας ιστορικής συγκυρίας, ο θεσμός του 

Επιθεωρητή καταργείται και δημιουργείται εκείνος του Σχολικού Συμβούλου. Οι 

λόγοι της κατάργησης μπορούν να κωδικοποιηθούν σε τρεις άξονες: ο πρώτος αφορά 

στη χρήση του ως μοχλού πίεσης της κεντρικής εξουσίας στους εκπαιδευτικούς με 

συνέπεια να αναστέλλεται κάθε προσπάθεια για την παιδαγωγική, διδακτική και 

επαγγελματική ανέλιξή τους. Ο δεύτερος αναφέρεται στην, εν πολλοίς, αυθαιρεσία 

των κριτηρίων που μετερχόταν για την σύνταξη των εκθέσεων τους τα οποία δεν 

προσιδίαζαν ούτε κατ’ ελάχιστο στο παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. Ο τρίτος είναι 

το κοινό μυστικό των σκηνοθετημένων διδασκαλιών, οι οποίες δεν προσέφεραν 

απολύτως τίποτα και περιόριζαν ακόμη περισσότερο την όποια αυτενέργεια (Ανδρέου 

& Παπακωνσταντίνου, 1994 ∙ Καψάλης & Χανιωτάκης, 2011). 

Με τον νόμο 1304/1982 γίνεται η επίσημη εισαγωγή του θεσμού των Σχολικών 

Συμβούλων, οι οποίοι κατείχαν, σε αντίστιξη με τον θεσμό του Επιθεωρητή, 

συμβουλευτικό και παιδαγωγικό ρόλο και αρμοδιότητες. Από το πρώτο διάταγμα 

υπήρξε πρόβλεψη για την συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι 

λεπτομέρειες της οποίας θα καθοριζόταν με μεταγενέστερα προεδρικά διατάγματα. Ο 

παλαιότερος «προϊστάμενος» αντικαταστάθηκε από έναν «φίλο», «συμπαραστάτη», 

«συνεργάτη» στο εκπαιδευτικό έργο (Φουρκιώτη, 2012). Η γλωσσική διάσταση της 

αλλαγής στην θέαση του θεσμού σηματοδοτείται από την πρόθεση συν- του σχολικού 

συμβούλου η οποία αντικατέστησε το επί- του Επιθεωρητή (Μπαλάσκας, 1984). 

Τα διατάγματα αυτά εκδόθηκαν με καθυστέρηση κάποιων δεκαετιών, κυρίως 

λόγω της απουσίας συναίνεσης. Με τον Νόμο του 1985 και επισήμως συμμετέχει 

στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ο διευθυντής της σχολικής μονάδας. Το πιο 
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ενδιαφέρον γεγονός σε σχέση με την αξιολόγηση είναι ότι από το 1982 και ένθεν 

έχουν ψηφιστεί αρκετοί νόμοι και προεδρικά διατάγματα τα οποία έμειναν ανενεργά 

και, κατ’ ουσίαν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στερείται οποιασδήποτε 

αξιολόγησης. Νομοθετικές ρυθμίσεις όπως τα Π.Δ. 320/1993 και 140/1998, όπως και 

το σύνολο των επιμέρους τονίζουν το δίπολο της αξιολόγησης: Εκθέσεις 

Αξιολόγησης συντάσσονται για τον εκπαιδευτικό από τον διευθυντή της σχολικής 

μονάδας ο οποίος αξιολογεί α)την υπηρεσιακή συνέπεια, την υπευθυνότητα και την 

ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τον εκπαιδευτικό και β) τη συνεργασία και επικοινωνία 

αυτού με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς όπως και από τον σχολικό σύμβουλο ο 

οποίος αξιολογεί: την επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού και γ) την 

παιδαγωγική και διδακτική ικανότητα αυτού. Το μόνο καινό στοιχείο που εισήλθε 

αυτή την περίοδο ήταν η καθιέρωση με τον Νόμο 2525/1997 την σύσταση ενός 

Σώματος Μονίμων Αξιολογητών, 400 τον αριθμό, με αυξημένα τυπικά προσόντα και 

δικαιοδοσία στην μονιμοποίηση και στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 

Το Σώμα αυτό δεν συγκροτήθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ. 

Ένα μεγάλο ποσοστό της ευθύνης για την μη καθιέρωση διαδικασιών 

αξιολόγησης πιστώνεται στις σφοδρές αντιδράσεις των συνδικαλιστικών φορέων των 

εκπαιδευτικών. Ο Μαυρογιώργος το 2010 προβαίνει στις ακόλουθες διαπιστώσεις για 

όλο αυτό το χρονικό διάστημα: 

i. «Η εκπαιδευτική πολιτική δεν είναι υπόθεση  νόμων». Οι νομοθετικές και 

εκτελεστικές αρχές υπό την έντονη δυναμική των κοινωνικών κινητοποιήσεων 

δεν προχωρούν στην εφαρμογή των ψηφισθέντων τα οποία ατονούν ή και 

καταργούνται μέσα από νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

ii. «Η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα  πιστώνεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς». 

Ενδεχομένως, υπό το πρίσμα της ιστορικής πορείας του επιθεωρητισμού στην 

Ελλάδα αλλά και σε μία προσπάθεια προστασίας της όποιας αυτονομίας 

εξάσκησης του διδακτικού έργου, οι προσπάθειες αξιολόγησης απορρίφθηκαν 

σθεναρά από τους εκπαιδευτικούς. 

iii. «Όσο διαρκούσε η εκκρεμότητα, άλλο τόσο πιο συντηρητικά και αυταρχικά ήταν τα 

επόμενα σχέδια και νόμοι». Αυτό αποτέλεσε ένα νομοθετικό παράδοξο, καθώς 

κάθε νέο νομοσχέδιο ήταν πιο συντηρητικό από το προηγούμενο, πληθαίνοντας 
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τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και προσιδιάζοντας όλο και περισσότερο στον 

επιθεωρητισμό.  

iv. «Οι εκπαιδευτικοί, τα  χρόνια που μεσολάβησαν από το 1982 μέχρι σήμερα, δεν 

είχαν ποτέ την πρωτοβουλία των κινήσεων». Βεβαίως, εδώ ελλοχεύει το ερώτημα 

τι θα συνέβαινε αν οι εκπαιδευτικοί αναλάμβαναν πρωτοβουλίες για το 

καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών αποτίμησης του εκπαιδευτικού 

τους έργου αντί να αντιδρούν σε άνωθεν και έξωθεν προτάσεις (Μαυρογιώργος, 

2010). 

Ο έλεγχος και οι αρνητικές εμπειρίες του παρελθόντος έχουν καλλιεργήσει 

στους εκπαιδευτικούς την προκατάληψη και την καχυποψία. Μάλιστα, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο έλεγχος αυτός αφορά σε κάτι ουσιαστικό, την εργασία του ατόμου 

και την επισφάλεια την οποία αυτή τίθεται (Κωσταντίνου, 2000). Άλλωστε το 

φόβητρο του «επιθεωρητισμού» ήταν αυτή ακριβώς η απώλεια της μόνιμης εργασίας 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή δια παντός. Οι διαδικασίες τερματισμού της 

κάθε προσπάθειας αξιολόγηση δεν έγινε με επίσημες ανακοινώσεις αλλά κυρίως 

αφέθηκαν να φθαρούν με τις διαρκείς αναβολές και με την έκδοση νέων διαταγμάτων 

που ακύρωναν ή σιωπηρά παραγκώνιζαν τα προηγούμενα.  

3.5 Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην ανάπτυξη του ανθρωπίνου 

δυναμικού στην εκπαίδευση 

 Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου και του εκπαιδευτή ενηλίκων ταυτίζονται 

σε πολλά σημεία και μάλιστα όσο πιο κοντινές είναι οι νομοθετικές ρυθμίσεις τόσο 

πιο ευδιάκριτα είναι τα κοινά χαρακτηριστικά.  

Ο ιδρυτικός νόμος για την δημιουργία του θεσμού των Σχολικών Συμβούλων 

ήταν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο 1304/1982, ο οποίος προσδιορίζει μαζί με το 

Π.Δ. 214/1984, Φ.Ε.Κ. 77, τ. Α΄ το έργο που αναμένεται να επιτελέσουν. Η 

δημιουργία τους αποτέλεσε την πλήρωση ενός πάγιου αιτήματος της εκπαιδευτικής 

κοινότητας η οποία είχε θέσει ως πρώτη προτεραιότητα την κατάργηση του θεσμού 

του Επιθεωρητή. Μάλιστα, για να τονιστεί η διαφοροποίηση από την πρότερη 

κατάσταση οι Σύμβουλοι δεν κατείχαν ισοβίως το αξίωμα τους αλλά ήταν επί 

τετραετή θητεία η οποία μπορούσε να ανανεωθεί μετά από κρίση. Το αυξημένο κύρος 

τους διαφαίνεται και από τον απόδοση σε αυτούς ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου 

εξαρχής (Μαυροσκούφης, 2007).  
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Το έργο των Συμβούλων ορίζεται ως η υπευθυνότητα για την επιστημονική-

παιδαγωγική καθοδήγηση και η συμμετοχή στην αξιολόγηση  και την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση κάθε προσπάθειας για επιστημονική 

έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης. Το πιο λεπτομερές πλαίσιο καθηκόντων και 

υποχρεώσεων των σχολικών συμβούλων καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση 

Αριθ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1, Φ.Ε.Κ.  1340/2002 τ. Β΄ (Καθηκοντολόγιο) στην 

οποία στα 7 από τα 39 άρθρα του καθορίζονται οι αρμοδιότητες των συμβούλων οι 

οποίες εμφανίζονται ενισχυμένες όσον αφορά στον τομέα της αξιολόγησης στο 

Π.Δ.152.  

Στο άρθρο 7§2 του Καθηκοντολογίου ορίζεται ότι: «οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και παιδαγωγικής 

καθοδήγησης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών του αντίστοιχου κλάδου μιας 

περιφέρειας που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Ενθαρρύνουν κάθε προσπάθεια για επιστημονική έρευνα στο χώρο της 

εκπαίδευσης και συμμετέχουν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών των σχολείων της περιοχής τους». Εν συνεχεία εξειδικεύεται ο ρόλος 

τους και προσδιορίζονται οι παράμετροι του έργου τους ως εξής: 

Πίνακας 1. Το έργο των σχολικών συμβούλων κατά το Φ.Ε.Κ.  1340/2002 τ. Β΄ 

Έργο των Σχολικών Συμβούλων Άρθρο 8 §1 

§1 α) Διαχειριστικός ρόλος  Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την 

εκπαιδευτική πολιτική και υποστηρίζει την εφαρμογή 

των εκπαιδευτικών καινοτομιών οι οποίες εισάγονται 

στην Εκπαίδευση. Έχει ως αρμοδιότητα να γίνεται 

κατανοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των 

καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή 

τους. Αποτυπώνει την εκπαιδευτική πραγματικότητα, 

επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και 

προτείνει λύσεις. 

§1 β) Προγραμματιστικός 

ρόλος  

Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην 

περιοχή ευθύνης του, προτείνει πρόγραμμα εφαρμογής 

των προγραμμάτων σπουδών για τα μαθήματα της 

ειδικότητάς του ή φροντίζει για την εφαρμογή του 

προτεινομένου από το Π.Ι. προγραμματισμού. 

Συγχρόνως παρακολουθεί και συντονίζει τον 

παραπάνω προγραμματισμό. Συμμετέχει στον 

προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα 

σχολεία ευθύνης του, ενθαρρύνει και καθοδηγεί τους 

εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί τους για την 

εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

§1 γ) Επιμορφωτικός Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο 
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ρόλος  ίδιος πρωτοβουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης του. Συμμετέχει 

στα επιμορφωτικά προγράμματα των σχολών 

επιμόρφωσης καθώς και του Οργανισμού 

Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ). Ενθαρρύνει, 

υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές 

προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της 

αρμοδιότητάς του. 

§1 δ) Αξιολογικός ρόλος  Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη 

νομοθεσία. Σκοπός εν γένει της αξιολόγησης σε όλα 

τα επίπεδα της εκπαίδευσης είναι η επισήμανση 

αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του 

εκπαιδευτικού έργου, η παροχή βοήθειας για την 

αναίρεσή τους, η ενίσχυση πρωτοβουλιών και η 

δημιουργία θετικών κινήτρων στην εκπαίδευση. 

§1 ε) Συμβουλευτικός 

ρόλος  

Όταν ο Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνει ότι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί εμφανίζουν αδυναμία στην άσκηση 

εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με τη σύνταξη της 

υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, αναλυτικά σε κάθε έναν 

από αυτούς. Η πρόταση γίνεται προς την 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και έχει ως 

σκοπό να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη βελτίωση στο 

παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο από αυτούς τους 

εκπαιδευτικούς. 

§2 Καθοδηγητικός ρόλος  Στο έργο του Σχολικού Συμβούλου βασικό στοιχείο 

είναι η συνεχής φροντίδα και υποχρέωση για την 

επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των 

εκπαιδευτικών, για υποστήριξη στις καθημερινές 

διδακτικές ανάγκες, για την ανάληψη πρωτοβουλιών 

με σκοπό τη βελτίωση της διδασκαλίας σε κάθε 

μάθημα, σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης 

ψυχοπαιδαγωγικής θεωρίας και διδακτικής 

μεθοδολογίας. 

§3 Ενθαρρυντικός ρόλος  Τέλος ο Σχολικός Σύμβουλος, ενθαρρύνει την 

εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων μεθόδων 

διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση σύγχρονων μέσων 

της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Από την παράθεση των καθηκόντων των Συμβούλων καθίσταται φανερή η 

πολυδιάστατη δομή του ρόλου τους. Οι παράμετροι στις οποίες καλείται να 

ανταποκριθεί είναι ποικίλες και η ολότητα που συγκροτούν είναι αρκετά ασαφής. 

Συνεχίζεται η παράδοση του Π.Δ. 214/1984 και ουσιαστικά επαναλαμβάνονται οι 

αρμοδιότητες του 1304/1982 οι οποίες σύμφωνα με την κριτική του Μαυροσκούφη 

«υπήρξε άτολμο, εφόσον για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και υπό την πίεση των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων, η πολιτεία απέφυγε να καθορίσει με απόλυτη σαφήνεια 
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το έργο τους σχολικού συμβούλου, ιδιαίτερα ως προς το επίμαχο ζήτημα της 

αξιολόγησης» (Μαυροσκούφης, 2007). 

Από το σύνολο των ρόλων τους, στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον θα 

εστιαστεί σε εκείνους του επιμορφωτή και του αξιολογητή. Η βιβλιογραφία 

αναδεικνύει τον επιμορφωτικό ρόλο των Συμβούλων ως εκείνον που έχει μελετηθεί 

περισσότερο (ενδεικτικά παραθέτουμε: Παπαβασιλείου, 2008 ∙ Ναθαναήλ, 2008 ∙  

Λιακοπούλου, 2009 ∙ Αντωνίου, 2011 ∙ Φουρκιώτη, 2012). Η οργάνωση σεμιναρίων, 

συνεδρίων και άλλων επιμορφωτικών δράσεων συνάδει με τις αρχές της δια βίου 

εκπαίδευσης για την βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, για την 

επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 

για την γενικότερη αναβάθμιση του οργανισμού εκπαίδευσης (Φραγκούλης & 

Βαλκάνος, 2011). Από τις απόψεις των Συμβούλων για τις αρμοδιότητες τους 

προκύπτει ότι η επιμορφωτική διάσταση είναι μία από τις  βασικότερες 

συνοδευόμενη από τον συμβουλευτικό και ο καθοδηγητικό τους ρόλο 

(Καραμητόπουλος, 2015). 

Στο Καθηκοντολόγιο παρουσιάζεται μόνο μία φορά ο όρος «αξιολόγηση» στο 

άρθρο 8§3 «Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία…». Η διατύπωση αποσιωπά 

οποιαδήποτε αναφορά στη διαδικασία αξιολόγησης και στον ρόλο που θα 

διαδραματίσει σε αυτήν ο σύμβουλος. Αυτό μπορεί και να υποδεικνύει την αποδοχή 

εκ μέρους των νομοθετών της ουσιαστικής απουσίας αξιολόγησης μετά το τέλος του 

επιθεωρητισμού. Το μόνο αξιολογικό εργαλείο που υπάρχει είναι η απολογιστική 

έκθεση που καταθέτει ο Σύμβουλος στο τέλος κάθε σχολικής χρόνιας και αφορά, 

κυρίως σε μία αυτοαξιολογική διαδικασία.  

Η μελέτη των νομοθετημάτων αναφορικά με τους τρόπους επιλογής των 

Συμβούλων καταδεικνύει μία μεγάλη ρευστότητα και ασυνέχεια. Ο εκάστοτε 

Υπουργός μπορεί να ορίσει τα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός ενώ έντονο 

είναι το υποκειμενικό στοιχείο στη διαδικασία επιλογής (Παπαβασιλείου, 2008). Το 

παρελθόν του επιθεωρητισμού και οι αβεβαιότητα των επιλογών δημιούργησαν 

εξαρχής αμφιβολίες για την εγκυρότητα του θεσμού και την επιλογή των ατόμων 

χωρίς πολιτικά κριτήρια. Ειδικά στον τομέα της αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός κόσμος 
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δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το βεβαρημένο παρελθόν των επιθεωρήσεων και κάθε 

προσπάθεια αξιολόγησης κατέληξε μάταιη (Λαθούρης, 2001 ∙ Παπαβασιλείου, 2008). 

Στη διάρκεια της παρουσίας του ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου μάλλον 

δεν λειτούργησε με τις προοπτικές που είχε θέσει θεσμικός του ρόλος. Οι λόγοι είναι 

ποικίλοι: οι χαμηλές οικονομικές απολαβές, οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η 

έλλειψη υποστηρικτικών δομών από την Πολιτεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ 

4.1 Τα νομοθετικά κείμενα των τελευταίων ετών 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα ακολουθεί αυτό που στην βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως «πολιτική της κορυφής προς τη βάση» (top-down policy). Αυτή η 

προσέγγιση, σε αδρές γραμμές, μπορεί να περιγραφεί ως εξής: όσοι κατέχουν την 

εκπαιδευτική εξουσία δημιουργούν ή/και επιβάλουν μία συγκεκριμένη εκπαιδευτική 

πολιτική. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται ή καθοδηγούνται αναφορικά με τις 

βασικές της κατευθύνσεις και για το πώς θα τις εφαρμόσουν σωστά. Κατόπιν, 

προσαρμόζουν τις διδακτικές τους πρακτικές στην σχολική αίθουσα, σύμφωνα με την 

προτεινόμενη πολιτική, και αναμένεται να συμβούν μεταβολές στην συμπεριφορά και 

στην επίδοση των μαθητών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η επιτυχία της 

εφαρμογής κάποιας συγκεκριμένης πολιτικής είναι απείρως πιο πολυεπίπεδη και 

πολύπλοκη (Toll, 2001). 

Όταν αυτή η  περιπλοκότητα δεν ληφθεί υπόψη, οι σχεδιαστές και οι φορείς της 

πολιτικής μπορεί να εκπλαγούν βλέποντας την μεταρρύθμιση τους να αποτυγχάνει. Η 

αποτυχία μπορεί να οφείλεται σε εκούσιους και ακούσιου λόγους. Η ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας έχει ταξινομήσει τα εμπόδια στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων ως 

εξής: α) την έλλειψη στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών και στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη, β) την απόσταση που χωρίζει αυτούς που χαράσσουν τις πολιτικές 

από αυτό που συμβαίνει πραγματικά στην τάξη και στους διαφορετικούς λόγους 

(discourses) που χρησιμοποιούν οι διαμορφωτές της πολιτικής και οι εκπαιδευτικοί 

(Moran, 2015: 97). 

Από το προηγούμενο κεφάλαιο κατέστη σαφές ότι από την αξιολόγηση, όπως 

και από την εν γένει εκπαιδευτική πολιτική, απουσιάζει ο μακροχρόνιος σχεδιασμός 

και υπάρχει μεταβλητότητα στις πολιτικές αποφάσεις. Εντούτοις, εξακολουθεί να 

παρουσιάζεται επιτακτικό το αίτημα για αλλαγή σε ιδεολογικό και πρακτικό επίπεδο. 

Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών, η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής τους 

ταυτότητας όπως δεν έπαψαν ποτέ να είναι μείζονα διακυβεύματα. Αυτά, βεβαίως, 



- 56 - 

 

ισχύουν στον ίδιο αν όχι σε μεγαλύτερο βαθμό για την αυτονομία και την 

αυτοδιαχείριση της σχολικής μονάδας (Υφαντή, 2011).  

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια απάντησης στην πρόκληση της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα έλαβε χώρα πριν από λίγα χρόνια, με νομοθετήματα από 

το 2010 έως το 2013. Ήταν ένα εγχείρημα, οι επιδιώξεις του οποίου 

αποκρυσταλλώθηκαν με μία σειρά νόμων, εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων 

σχετικά με την αυτο-αξιολόγηση της σχολικής μονάδας (ΥΑ 30972/Γ1 Φ.Ε.Κ. 

614/15-03-2013) και τις αρμοδιότητες της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε), νόμος 4142 Φ.Ε.Κ. 

83/9-04-2013. Ο νόμος-πλαίσιο με τον οποίο θα έπρεπε να εξεταστεί και να 

αποτιμηθεί η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου εκπαιδευτικών και στελεχών της 

εκπαίδευσης ήταν το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε 

μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή της με τεράστιες ενστάσεις, σε όλα τα 

εκπαιδευτικά επίπεδα, τόσο για τον σχεδιασμό όσο και για τις μεθόδους εφαρμογής. 

Το αποτέλεσμα ήταν, με την αλλαγή της πολιτικής ηγεσίας, να «παγώσει» ως 

διαδικασία και να τεθεί, ίσως σε μελλοντικό χρόνο, σε αναθεώρηση και 

τροποποιήσεις.  

Όπως θα διαπιστωθεί και από την εκτενέστερη ανάλυση των νομοθετημάτων, 

που θα ακολουθήσει, η φιλοσοφία τους είναι εναρμονισμένη σε μεγάλο βαθμό με τις 

προτάσεις και τις υποδείξεις της Έκθεσης του Ο.Ο.Σ.Α. του 2011. Οι στόχοι της 

αξιολόγησης για τους εκπαιδευτικού, όπως διατυπώθηκαν στην Έκθεση είναι δύο: α) 

η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής και β) η λογοδοσία για την επίτευξη του 

πρώτου στόχου, η οποία για να είναι αποτελεσματική θα πρέπει να συνοδεύεται από 

κάποιας μορφής σύνδεση με την επαγγελματική σταδιοδρομία και τις οικονομικές 

απολαβές του εκπαιδευτικού. Στην ίδια έκθεση αναγνωρίζεται, η αυξημένη 

πιθανότητα, ότι οι συνέπειες για την επαγγελματική τους πορεία είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν γενικευμένες αντιδράσεις στην αξιολόγηση κάτι που είναι λιγότερο 

βέβαιο ότι θα συμβεί αν η αξιολόγηση προσανατολίζεται στην βελτιστοποίηση των 

εκπαιδευτικών πρακτικών ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Το σημείο στο οποίο 

απομακρύνθηκαν τα τελικά νομοσχέδια από την έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. είναι εκείνο 

της σύνδεσης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού με τις μαθητικές επιδόσεις. Τα 

επιχειρήματα του Ο.Ο.Σ.Α. για την σύνδεση μαθητικών επιδόσεων-αποτελεσματικής 

διδασκαλίας ήταν ότι έτσι θα την αντιμετώπιζαν οι εκπαιδευτικοί με σοβαρότητα και 
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ότι θα μπορούσε να υπάρξει μία μορφή διαφοροποίησης για την πιο δίκαιη διανομή 

των περιορισμένων ανταμοιβών που μπορεί να δώσει το ελληνικό κράτος, στο 

πλαίσιο της τρέχουσας δημοσιονομικής κατάστασης (Ο.Ο.Σ.Α., 2011). 

4.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου  

Κρίνεται αναγκαία, στην αρχή της προσέγγισης, να γίνει η διασάφηση του όρου 

«εκπαιδευτικό έργο» σε συνάρτηση με την αξιολόγηση καθώς από την ανασκόπηση 

της σχετικής βιβλιογραφίας προέκυψε ότι δεν είναι πάντοτε σαφώς οριοθετημένος και 

όρος και σε κάποιες περιπτώσεις συγχέεται ή ταυτίζεται με το έργο του 

εκπαιδευτικού, ενώ είναι ευρύτερη έννοια. Συναντάται ο ορισμός του εκπαιδευτικού 

έργου: «ως το αποτέλεσμα της δράσης του εκπαιδευτικού ή είναι η ίδια η δράση που 

εκδηλώνεται στο πλαίσιο της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης» (Γκότοβος, 1984). Στην 

πορεία διευρύνεται: «το σύνολο των ενεργειών που καταβάλλουν η πολιτεία, οι τοπικοί 

παράγοντες και όλοι οι εργαζόμενοι στη σχολική μονάδα, προκειμένου ν’ αναβαθμιστεί 

η εκπαιδευτική διαδικασία» (Μπαλάσκας, 1992: 26).  

Η διαφοροποίηση έγκειται στο γεγονός ότι με τον τρόπο αυτό, όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι εταίροι καθίστανται συνυπεύθυνοι για την παραγωγή του 

εκπαιδευτικού έργου. Η συμπερίληψη γίνεται όλο και πιο ευρεία: «στον όρο 

εκπαιδευτικό έργο, περιλαμβάνονται όλα τα προϊόντα του εκπαιδευτικού συστήματος 

(τόσο µε την έννοια της παραγωγής όσο και µε την έννοια της ανάπτυξης των 

δυνατοτήτων των µελών του κοινωνικού συνόλου), ώστε οι πολίτες να καθίστανται 

ικανοί να κατανοούν τη συνέχεια, το νόημά και τις αξίες του ανθρώπινου πολιτισμού 

και να συνεργάζονται µε τους άλλους για τη δημιουργία μίας κοινωνίας δικαίου και 

αρμονικής συμβίωσης» (Κασσωτάκης, 1992 as in Ζουγανέλη et al, 2007:136). Μία 

προσπάθεια οριοθέτησης η οποία να ενέχει όλες τις πλευρές έρχεται λίγο αργότερα: 

«ως εκπαιδευτικό έργο μπορεί να νοηθεί το σύνολο ενεργειών και προσπαθειών, 

προκειμένου να εκτελεστεί, να επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο του σχολείου και 

το αποτέλεσμα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά, του εκπαιδευτικού συστήματος ή 

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών καθώς 

και της εκπαίδευσης ως θεσμού» (Παπακωνσταντίνου, 1993:19).  Σε κάθε περίπτωση 

μπορούν να σκιαγραφηθούν τρία επίπεδα, τα οποία αλληλεξαρτώνται αναφορικά με 

το εννοιολογικό εύρος του εκπαιδευτικού έργου (Μαντάς, Ταβουλάρη & ∆αλαβίκας, 

2009:196): 



- 58 - 

 

i. Του εκπαιδευτικού συστήματος, ως διαδικασία και τελικό προϊόν της λειτουργίας 

του 

ii. Της σχολικής μονάδας, ως διαδικασία και αποτέλεσμα οργανωμένης και 

σχεδιασμένης δραστηριότητας και  

iii. Της σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού και κατά συνέπεια ως προϊόν της διδακτικής πράξης.  

Σε επίπεδο αξιολόγησης, θα μπορούσε να κρατηθεί ο εξής ορισμός: «η 

συστηματική διαδικασία ελέγχου του βαθμού στον οποίο επιτυγχάνονται οι 

επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι καθώς και ο εντοπισμός των αιτίων που 

εμποδίζουν την ενδεχόμενη μη ικανοποιητική τους επίτευξη, έτσι ώστε μέσα από τη 

διαδικασία της ανατροφοδότησης να βελτιώνεται η ποιότητα της ίδιας της 

εκπαίδευσης» (Κασσωτάκης, όπ.π.). Η τάση για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

μέσα από μία πιο ολιστική οπτική υπήρχε και στο παρελθόν. Η αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου αφορά σε όλους τους συντελεστές και στο ευρύτερο θεσμικό 

εκπαιδευτικό πλαίσιο και να λειτουργήσει με ελεγκτικό ή ανατροφοδοτικό τρόπο 

(Ζουγανέλη et al., 2007).  

4.3  Η αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων  

Στην Ελλάδα, κατά την διάρκεια των σχολικών 2010-12, πραγματοποιήθηκε, 

πιλοτική εφαρμογή της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων με τις 

Υπουργικές Αποφάσεις και  Φ.12/80/8876/Γ1/24−01−2011 Φ.Ε.Κ. 106/01−02−2011, 

τ.Β΄ και την συμπληρωματική της  Φ. 12/1002/128259/Γ1/08 - 11 - 2011 Υ.Α 

Φ.Ε.Κ./2668/09−11−2011, τ.Β΄. Ακολουθώντας τις επιστημονικές και παιδαγωγικές 

πρακτικές, πριν την εφαρμογή της γενικευμένης διαδικασίας αξιολόγησης 

υλοποιήθηκε ένα πιλοτικό πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχαν 500 περίπου σχολικές 

μονάδες όλων των βαθμίδων και τύπων (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά 

και Επαγγελματικά Λύκεια, Επαγγελματικές Σχολές, Σχολικές Μονάδες Ειδικής 

Αγωγής) από όλες τις περιφέρειες της χώρας, 6.000 εκπαιδευτικοί και 500 περίπου 

Σχολικοί Σύμβουλοι της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η 

συμμετοχή ήταν εθελοντική και την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων την είχαν ο 

διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού 
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ιδρύθηκε και το Παρατηρητήριο της Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (Α.Ε.Ε.) τον 

Δεκέμβριο του 2012 (http://aee.iep.edu.gr/ ). 

 

 

Εικόνα 1. Η τάση για ολική αξιολόγηση, Παπαδόπουλος (2012) 

Παρά τους ανωτέρω θεωρητικούς διαχωρισμούς, οι οποίοι αποτυπώνονται οπτικά 

στο Σχήμα 1, στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με  την Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΥΑ 

30972/Γ1 Φ.Ε.Κ. 614/15-03-2013) δεν διακρίνονται σαφή όρια. Συγκεκριμένα,  στα 

τέσσερα πρώτα άρθρα αναφέρεται: 

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

του εκπαιδευτικού της έργου. 

2. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (Α.Ε.Ε.) 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 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. 

http://aee.iep.edu.gr/
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3. Η Α.Ε.Ε. 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, στην 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 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 και του 

αποκλεισμού και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 

Παρατηρείται μία μετατόπιση του κέντρου βάρους του εκπαιδευτικού έργου 

από τον εκπαιδευτικό στην σχολική μονάδα, η οποία αντιμετωπίζεται ως το πεδίο 

εφαρμογής του εκπαιδευτικού έργου. Άρα, οι δύο εξωτερικού κύκλοι γίνονται πιο 

διαπερατοί και αντιμετωπίζονται, εν πολλοίς, ως ένας.  

Από την εφαρμογή του έργου έγινε ορατή η έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης 

που διέπει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα αλλά αποτέλεσε και μία ευκαιρία να 

αποτυπωθούν οι σημαντικές δράσεις και δραστηριότητες που συμβαίνουν εντός των 

σχολικών μονάδων και δεν γίνονται ευρύτερα γνωστές. Δόθηκε η δυνατότητα να 

αναπτυχθούν συνεργασίες μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και, 

ως έναν βαθμό ξεκίνησε η μεταβολής της σχολικής κουλτούρας. Τα προβλήματα, 

ωστόσο, που αναγνωρίστηκαν μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

i. Τη μη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, 

ii. Το συγκρουσιακό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις σχολικές μονάδες, 

iii. Το ξεπερασμένο και ασαφές πλαίσιο λειτουργίας των σχολικών μονάδων το 

οποίο, ειδικά στις σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ, δεν επιτρέπει ούτε καν τη 
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συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων και των ομάδων εργασίας εντός του 

εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, 

iv. Τη σύνδεση της αυτοαξιολόγησης μέσω του Π.Δ. 152/2013 με την 

εξατομικευμένη αξιολόγηση κάθε εκπαιδευτικού, η οποία αλλοιώνει τον 

πραγματικό χαρακτήρα της αυτοαξιολόγησης, επιτείνει τις ανησυχίες των 

εκπαιδευτικών και διαταράσσει το κλίμα συνεργασίας στις Σχολικές Μονάδες, 

ενώ θα μπορούσε, ως αυτόνομο μοντέλο, να συμβάλει καθοριστικά στην 

ανάπτυξη και βελτίωση των Σχολικών Μονάδων με βάση τις δικές τους δυνάμεις 

(Π.Ε.Ε.Δ.Σ.Μ.Π.Ε., 2014:1). 

v. Οι «φιλότιμοι συνάδελφοι» επωμίστηκαν το βάρος των δράσεων 

vi. Ο εργασιακός χρόνος δεν επαρκούσε για κοινές συνελεύσεις 

vii. Η έντονη κινητικότητα στην σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων (η συχνή 

αλλαγή εκπαιδευτικών και η έλευση ατόμων που δεν είχαν δηλώσει συμμετοχή 

στην Α.Ε.Ε.) 

viii. Η διαχείριση του όγκου του υλικού που συλλεγόταν με τις δράσεις και η 

δημιουργία επαρκών ερευνητικών εργαλείων (Παπαδόπουλος, 2015). 

Η γενίκευση της Α.Ε.Ε., παρά τα ανωτέρω προβλήματα συνεχίστηκε και 

θεωρήθηκε ότι αποτέλεσε ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την «οικοδόμηση της 

εμπιστοσύνης και την εισαγωγή της αξιολόγησης ως τακτικής πρακτικής στην 

οργανωτική κουλτούρα του σχολείου» (Ο.Ο.Σ.Α., 2011:67). Ο Ο.Ο.Σ.Α. παροτρύνει 

τις ελληνικές αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες Α.Ε.Ε. και μάλιστα, να είναι 

συγκρίσιμη μεταξύ των σχολικών μονάδων, κάτι το οποίο δεν υλοποιήθηκε. Σε κάθε 

περίπτωση η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να συμπληρώνεται και από εξωτερική 

αξιολόγηση. Εκείνο που υπογραμμίζεται είναι πως από την διεθνή εμπειρία έχει 

αποδειχτεί ότι η αυτοαξιολόγηση αποτελεί πολύ απαιτητική και χρονοβόρα άσκηση. 

Σημαντικός παράγοντας για την επιτυχή της έκβαση είναι η ηγεσία των σχολικών 

μονάδων διότι το όποιο θετικό αποτέλεσμα «προϋποθέτει υψηλής ποιότητας σχολικούς 

ηγέτες, αφοσιωμένο προσωπικό και ζωτικής σημασίας συμμάχους. Εάν το σύστημα 

πρόσληψης σχολικών ηγετών δεν αλλάξει ριζικά, τα ελληνικά σχολεία δείχνουν 

ελάχιστα προετοιμασμένα να υλοποιήσουν το σύστημα αυτοαξιολόγησης με επιτυχία και 

με παραγωγικό τρόπο» (Ο.Ο.Σ.Α., 2011: 68). 
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Σε αυτό το πλαίσιο αξιολόγησης το οποίο προηγείτο χρονικά της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών, με το Π.Δ. 152/2013, αλλά κινείτο στην ίδια φιλοσοφία, ο 

εκπαιδευτικός αντιμετωπίζεται ως μέλος της σχολικής κοινότητας που θα πρέπει να 

αποκτήσει την κουλτούρα της αξιολόγησης. 

4.4 Το Προεδρικό Διάταγμα 152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α’ 240/05-11-2013) για την 

αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών 

 Στις 5 Νοεμβρίου 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή το νομοσχέδιο που 

αφορούσε στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, το Προεδρικό 

Διάταγμα 152/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 240/05-11-2013) «Για την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Πρόκειται για το 

αναλυτικότερο νομοθετικό κείμενο που αναφέρεται στην αξιολόγηση στην ελληνική 

ιστορία της εκπαίδευσης. Αποτελείται από 27 άρθρα τα οποία οριοθετούν το πλαίσιο 

της αξιολογικής διαδικασίας, τους συμμετέχοντες, τα κριτήρια και τα χρονικά όρια 

της.  

4.4.1 Οι γενικές διατάξεις του Π.Δ. 152/2013 

Τα γενικά περιεχόμενά του Π.Δ., κατ’ άρθρο, είναι τα εξής: 

Πίνακας 2. Οι διατάξεις του Π.Δ. 152/2013 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί  

Άρθρο 2 Σκοπός της αξιολόγησης και γενικές αρχές  

ΟΡΓΑΝΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Άρθρο 3 

 

Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές 

βαρύτητας 

Άρθρο 4 Όργανα διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

Άρθρο 5 Ποιοτικός χαρακτηρισμός και κλίμακα βαθμολόγησης 

Άρθρο 6 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των περιφερειακών 

διευθυντών εκπαίδευσης και των συντονιστών εκπαίδευσης 

εξωτερικού (άρθρο 3, παρ. 1) 

Άρθρο 7 

 

Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων τμημάτων 

επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης των περιφερειακών 

διευθύνσεων εκπαίδευσης (άρθρο 3, παρ. 2) 

Άρθρο 8 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των σχολικών συμβούλων και 

διευθυντών και υποδιευθυντών Περιφερειακών Επιμορφωτικών 

Κέντρων (ΠΕΚ) (άρθρο 3, παρ. 3) 
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Άρθρο 9 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών εκπαίδευσης 

(άρθρο 3, παρ. 4) 

Άρθρο 10 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των διευθυντών σχολικών 

μονάδων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (Σ.Ε.Κ.) (άρθρο 3, 

παρ. 5) 

Άρθρο 11 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των 

Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 

(ΚΕ.Δ.Δ.Υ.), των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων των 

Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), των υπευθύνων 

των Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), 

των προϊσταμένων των γραφείων νομικής υποστήριξης (άρθρο 3, παρ. 

6 και 7) 

Άρθρο 12 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των προϊσταμένων των 

τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, 

των υπευθύνων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής υγείας, 

πολιτιστικών θεμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων, των υπευθύνων 

και τεχνικών υπευθύνων στα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.), των υπευθύνων Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα Κέντρα 

Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), των υπευθύνων 

στους Συμβουλευτικούς Σταθμούς Νέων (Σ.Σ.Ν.), καθώς και 

υπευθύνων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 

(Ε.Κ.Φ.Ε.) (άρθρο 3, παρ. 8) 

Άρθρο 13 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των υποδιευθυντών των 

σχολικών μονάδων, των υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και των 

υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης (Σ.Ε.Κ.) και Σχολικού 

Εργαστηρίου (Σ.Ε.) (άρθρο 3, παρ. 9) 

Άρθρο 14 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών (άρθρο 3, 

παρ. 10) 

Άρθρο 15 Ποιοτικός αξιολογικός χαρακτηρισμός των εκπαιδευτικών που 

ασκούν ιδιαίτερα καθήκοντα (άρθρο 3, παρ. 12) 

Άρθρο 16 Υπολογισμός τελικής βαθμολογίας 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Άρθρο 17 Διαδικασία αξιολόγησης 

Άρθρο 18 Έλεγχος των τυπικών στοιχείων στις εκθέσεις αξιολόγησης 

Άρθρο 19 Έντυπα Αξιολόγησης – Τρόπος σύνταξης και τήρησης των εκθέσεων 

αξιολόγησης 

Άρθρο 20 Δικαίωμα ένστασης, αρμόδια όργανα και έκταση ελέγχου 

Άρθρο 21 Διαδικασία ένστασης 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 22 Αξιολόγηση δόκιμων εκπαιδευτικών και διευθυντών και 

εκπαιδευτικών των προτύπων πειραματικών σχολείων 

Άρθρο 23 Αξιολόγηση των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και 

του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 

Άρθρο 24 Αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφιστάμενους 

Άρθρο 25 Μεταβατική διάταξη 

Άρθρο 26 Έναρξη ισχύος 
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4.4.2 Σκοπός του πλαισίου αξιολόγησης 

Τα άρθρα του Π.Δ. προβλέπουν αξιολόγηση για το σύνολο της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, από τους περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης έως τους 

εκπαιδευτικούς της σχολικής τάξης, με διαφορετικά κριτήρια για κάθε μία από τις 

υποκατηγορίες του γενικότερου όρου-ομπρέλα «εκπαιδευτικός» που ορίζει το άρθρο 

1, παρ. 1. Υπάρχει διάκριση μεταξύ διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης επί 

τη βάση της επιτέλεσης του υπαλληλικού έργου και του παιδαγωγικού, διδακτικού, 

επιμορφωτικού αντιστοίχως, στην δεύτερη κατηγορία υπάγεται και η επιστημονική 

και επαγγελματική ανάπτυξη. Η κάθε κατηγορία αξιολόγησης έχει τα δικά της 

κριτήρια, με τον εκάστοτε συντελεστή βαρύτητας για το καθένα.  

Η σκοποθεσία του ορίζεται ως εξής: «σκοπός της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών είναι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και του διοικητικού 

τους έργου μέσω της άμεσης σύνδεσής της με την επιμόρφωση, προς όφελος των ιδίων, 

των μαθητών και της κοινωνίας» (Άρθρο 2§1). Παρακάτω, αιτιολογείται η  

αναγκαιότητα  ύπαρξης αξιολόγησης με το σκεπτικό ότι συμβάλλει: 

α) στην ολοκληρωμένη αποτύπωση των δεδομένων που προκύπτουν από την 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό 

του με στόχο τη βελτίωσή του, 

β) στη διαπίστωση της ποιότητας των δομών και των λειτουργιών και των 

αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού και διοικητικού τους έργου, 

γ) στη διάχυση των καλών πρακτικών στα σχολεία όλης της χώρας, ως βασικού 

συντελεστή υποστήριξης των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες της επιμόρφωσης και 

της ανατροφοδότησης του έργου τους και 

δ) στην παροχή κινήτρων για τη διαρκή επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη 

και εξέλιξη των στελεχών και των εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο και της διά βίου 

μάθησης, 

ε) στη διεκπεραίωση των διοικητικό−υπηρεσιακών διαδικασιών που απαιτεί η 

λειτουργικότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. (Άρθρο 2§2). 

 Στο Άρθρο 5 ορίζονται οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί και οι κλίμακες 

βαθμολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν για την αποτίμηση του έργου των 
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εκπαιδευτικών. Η πρώτη κλίμακα αξιολόγησης είναι ποιοτικού και περιγραφικού 

χαρακτήρα αποτελούμενη από τους χαρακτηρισμούς: «ελλιπής», «επαρκής», «πολύ 

καλός» ή «εξαιρετικός». Εντός του περιγραφικού πλαισίου, ωστόσο, αναγνωρίζεται 

ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις και έτσι ο αξιολογητής θα προβεί και στην ακριβή 

τοποθέτηση του εκπαιδευτικού εντός του φάσματος της κάθε περιγραφής με την 

χρήση 100βάθμιας κλίμακας. Συγκεκριμένα, το εύρος του κάθε χαρακτηρισμού, με 

αριθμητικούς όρους, αναγράφεται ως ακολούθως: α) «ελλιπής»: 0 έως 30 βαθμοί, β) 

«επαρκής»: 31 έως 60 βαθμοί, γ) «πολύ καλός»: 61 έως 80 βαθμοί και δ) 

«εξαιρετικός»: 81 έως 100 βαθμοί. Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί καθώς και η 

αναλυτική βαθμολογία καταγράφονται λεπτομερώς στην έκθεση αξιολόγησης που θα 

συνταχθεί ακολούθως από τους αξιολογητές. Οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται από τον 

διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν για τα κριτήρια διοικητικής 

φύσεως και από τον σχολικό σύμβουλο της ειδικότητας του για τα κριτήρια που 

αφορούν στην εκπαίδευση.  

4.4.3 Οι κατηγορίες αξιολόγησης και οι ρούμπρικες 

Στο Άρθρο 3 του Π.Δ. ορίζονται τα κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης καθώς και οι συντελεστές βαρύτητας. Αυτά διαφέρουν αναλόγως της 

θέσης του αξιολογούμενου. Αναλυτικά παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες7: 

1. Για τους Σχολικούς Συμβούλους προβλέπει τέσσερις κατηγορίες (Πίνακας 3) οι 

οποίες χωρίζονται σε επτά κριτήρια με διαφορετικό συντελεστή βαρύτητας για το 

καθένα: 

Πίνακας 3. Κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης Σχολικών Συμβούλων 

Κριτήρια Σχολικών Συμβούλων 

α) Κατηγορία Ι Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού 

έργου, η οποία περιλαμβάνει το ομώνυμο 

κριτήριο 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1 

β) Κατηγορία ΙΙ Άσκηση έργου επιστημονικής–

παιδαγωγικής καθοδήγησης , η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1,5 

  αα) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, 

προγραμματισμός και υλοποίησή του. 

 

  ββ) Μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων  

                                                           
7 Οι Πίνακες διαμορφώθηκαν με τα στοιχεία του Π.Δ. 152 και του Συνοδευτικού Επιμορφωτικού 

Υλικού.  
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διαπαιδαγώγησης των μαθητών στη 

σχολική μονάδα. 

γ) Κατηγορία 

ΙΙΙ 

Άσκηση του έργου της εποπτείας και της 

αξιολόγησης και επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει τα 

εξής κριτήρια: 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1,5 

 

  αα) Ανάλυση των επιμορφωτικών 

αναγκών και διαδικασίες αξιολόγησης 

του διδακτικού προσωπικού 

 

  ββ) Διαδικασίες υποστήριξης και 

επιμόρφωσης που συνδέονται με την 

αξιολόγηση αλλά και πέραν αυτής 

 

δ) Κατηγορία IV Επιστημονική και επαγγελματική 

ανάπτυξη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 

κριτήρια: 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1 

  αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική 

ανάπτυξη. 

 

  ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.  

Με το Π.Δ. 152 ο αξιολογικός  ρόλος των σχολικών συμβούλων 

επαναπροσδιορίζεται και ενεργοποιείται ένα πλαίσιο αξιολόγησης στο οποίο θα 

λειτουργήσουν και ως αξιολογούμενοι και ως αξιολογητές. Σύμφωνα με αυτό θα 

έπρεπε να αξιολογηθούν από τους περιφερειακούς διευθυντές για το κομμάτι των 

διοικητικών κριτηρίων και από τον προϊστάμενο επιστημονικής – παιδαγωγικής 

καθοδήγησης στα εκπαιδευτικά κριτήρια. Με τη σειρά τους θα έπρεπε να 

αξιολογήσουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων και τους διευθυντές Σ.Ε.Κ. στα 

τέσσερα από τα πέντε κριτήρια αξιολόγησης τους. Επίσης, θα έπρεπε να 

αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους, τους 

υπεύθυνους τομέων εργαστηρίων και τους υπεύθυνους της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης στα κριτήρια της εκπαιδευτικής τους αξιολόγησης. Σε κάθε περίπτωση 

πριν από την όποια αξιολόγηση, όπως αναφέρει το Άρθρο 2§4 «…δεν μπορούν να 

ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς». 

Σε περίπτωση που επιθυμούσαν να ασκήσουν κάποια ένσταση εναντίον της 

αξιολογικής τους έκθεσης οι σχολικοί σύμβουλοι μπορούσαν να προσφύγουν στην 

Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.), σύμφωνα με το Άρθρο 20§1α. Ενώ για την αντίθετη 

περίπτωση, όταν δηλαδή κάποιος θα ήθελε να υποβάλει ένσταση εναντίον της 

έκθεσης ενός σχολικού συμβούλου τότε σύμφωνα με την §4 του ανωτέρω άρθρου 

«Ένσταση κατά της έκθεσης που έχει συνταχθεί από σχολικό σύμβουλο κρίνεται από 

άλλο σχολικό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται προς το σκοπό αυτό από τον Περιφερειακό 
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Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από σχετική εισήγηση του οικείου προϊσταμένου ΕΠΚ. Σε 

περίπτωση κατά την οποία παρουσιάζεται αδυναμία οιασδήποτε μορφής να ορισθεί 

Σχολικός Σύμβουλος της ίδιας ειδικότητας, τότε ορίζεται Σχολικός Σύμβουλος 

συναφούς ειδικότητας ή τέλος σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ορίζεται ο Σχολικός 

Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί ο 

εκπαιδευτικός». 

2. Για τους διευθυντές σχολικών μονάδων (Πίνακας 4) προβλεπόταν πέντε 

κατηγορίες παραμέτρων αναλυόμενες σε οκτώ κριτήρια με τους ανάλογους 

συντελεστές 

Πίνακας 4. Κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

Κριτήρια Διευθυντών Σχολικών Μονάδων 

α) Κατηγορία Ι Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η 

οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 

1,5 

  αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου. 

 
 

  ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου 

διδασκόντων. 

 

 

β) Κατηγορία 

ΙΙ 

Άσκηση του έργου της εποπτείας και της 

αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 

κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1 

  αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.  

  ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-

αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, υλοποίηση 

των προγραμματισθέντων δράσεων και 

τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.  

 

γ) Κατηγορία 

ΙΙΙ 

Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής 

μονάδας ή του Σ.Ε.Κ., που περιλαμβάνει το 

ομώνυμο κριτήριο  

Συντελεστής 

βαρύτητας: 

0.50 

 

δ) Κατηγορία 

IV 

Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή 

διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών, η οποία 

ενσωματώνει τα κριτήρια των  κατηγοριών ΙΙ 

και ΙΙΙ της παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικών 

τάξης του παρόντος άρθρου 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1 

 

ε) Κατηγορία 

V 

Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η 

οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1 

 

  αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική 

ανάπτυξη. 

 

  ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.  
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3. Για τους εκπαιδευτικούς (Πίνακας 5) υπήρχαν πέντε κατηγορίες οι οποίες 

αναλυόταν σε δεκαπέντε κριτήρια: 

Πίνακας 5. Κατηγορίες και κριτήρια αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

Κριτήρια Εκπαιδευτικών  

α) Κατηγορία 

Ι 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 0,75 

  αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.  

  ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.  

  γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.  

β) Κατηγορία 

ΙΙ 

Σχεδιασμός, προγραμματισμός και 

προετοιμασία της διδασκαλίας, που 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

Βαρύτητας: 

0,50 

  αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και 

αναγκών των μαθητών για τη διαμόρφωση του 

σχεδιασμού της διδασκαλίας. 

 

  ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.  

  γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά 

μέσα. 
 

γ) Κατηγορία 

ΙΙΙ 

Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση 

των μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 

κριτήρια 

Συντελεστής 

Βαρύτητας: 

1,25 

  αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.  

  ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά 

μέσα. 
 

  γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία 

μάθησης. 
 

  δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και 

αξιολόγηση των μαθητών. 

 

 

δ) Κατηγορία 

IV 

Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία 

περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας: 1,50 

  αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.  

  ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής 

μονάδας και στην αυτο – αξιολόγησή της. 

 

  γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και 

φορείς. 

 

ε) Κατηγορία 

V 

Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα 

εξής κριτήρια 

Συντελεστής 

βαρύτητας 1 

  αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική 

ανάπτυξη. 

 

  ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.  

Το Άρθρο 17 προβλέπει τα στάδια της διοικητικής και της εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης. Ο εκπαιδευτικός έχει το δικαίωμα να ασκήσει ένσταση έναντι των 



- 69 - 

 

αποτελεσμάτων και των δύο αξιολογήσεων, η οποία θα εξεταστεί από δευτεροβάθμιο 

όργανο. Για την διοικητική αξιολόγηση η διαδικασία είναι η ακόλουθη: 

α) Οι αξιολογητές πριν από την έναρξη της αξιολόγησης προσκαλούν εγγράφως τους 

αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε συνάντηση συζήτησης 

αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η πρόσκληση κοινοποιείται στον 

αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημέρα της συνάντησης. Η 

παράλειψη πρόσκλησης του αξιολογούμενου επιφέρει ακυρότητα της έκθεσης 

αξιολόγησης. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της συνάντησης καθώς και οι 

υπογραφές του αξιολογητή και του αξιολογούμενου σημειώνονται στον οικείο χώρο 

του εντύπου της έκθεσης αξιολόγησής του.  

β) Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις αξιολόγησης. 

Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων 

ημερών από την ημερομηνία σύνταξή τους, στους αξιολογούμενους. Σε περίπτωση 

νόμιμης απουσίας του αξιολογούμενου από την υπηρεσιακή μονάδα που υπηρετεί ή 

πραγματοποιεί το μεγαλύτερο μέρος του υποχρεωτικού του ωραρίου η έκθεση 

αξιολόγησης αποστέλλεται στην κατοικία του ταχυδρομικά επί αποδείξει ή με κάθε 

άλλο νόμιμο μέσο. Οι εκθέσεις αξιολόγησης γνωστοποιούνται εντός της αξιολογικής 

περιόδου ή το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της. 

2. α) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αρχίζει με την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης 

του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο. Σε περίπτωση που η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση κινείται κατόπιν έγγραφης αίτησης του αξιολογούμενου προς τον 

αξιολογητή, για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, ο τελευταίος οφείλει να 

απαντήσει εντός 15ημέρου ορίζοντας ενδεικτική ημερομηνία πραγματοποίησης της 

αξιολόγησης. 

 β) Η εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:  

αα) Προγραμματισμού και προετοιμασίας της παρακολούθησης διδασκαλιών. 

Στο στάδιο αυτό ο αξιολογητής παρέχει διευκρινίσεις στον αξιολογούμενο 

σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία της αξιολόγησης και ο 

αξιολογούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνει τον αξιολογητή για τα 

κοινωνικοπολιτισμικά και μαθησιακά δεδομένα της τάξης του. Στη συνέχεια ο 

αξιολογητής και ο αξιολογούμενος προγραμματίζουν την παρακολούθηση 

διδασκαλιών του αξιολογούμενου σε χρόνο που ορίζει ο αξιολογητής. Ο 
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αξιολογητής μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις προτιμήσεις του αξιολογούμενου 

ως προς τα μαθήματα και τις τάξεις στα οποία επιθυμεί να γίνει η 

παρακολούθηση.  

ββ) Παρακολούθησης δύο (2), τουλάχιστον, διδασκαλιών.  

γγ) Μετα–αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού. Στο στάδιο αυτό, 

πραγματοποιείται προφορική συζήτηση μεταξύ του αξιολογητή και του 

αξιολογούμενου, στην οποία παρέχεται και ανατροφοδότηση από τον 

αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση των διδασκαλιών. Μέσα σε μία 

εβδομάδα από την πραγματοποίηση της συζήτησης, ο αξιολογούμενος 

υποβάλλει στον αξιολογητή την έκθεση εκπαιδευτικής αυτοαξιολόγησής του 

και τον τυχόν συνοδευτικό ατομικό φάκελο που προβλέπεται στην παράγραφο  

3. 3. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της οικείας έκθεσης. 

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αξιολογηθείς εκπαιδευτικός έχει κριθεί ως 

«ελλιπής» σε κάποιο κριτήριο, ο αξιολογητής οφείλει να προτείνει κατάλληλες 

μορφές επιμόρφωσης, ενδοσχολικής κυρίως φύσης. Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο 

κριτήριο επαναλαμβάνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα και όχι σε διάστημα 

μεγαλύτερο του έτους. Οι εκθέσεις αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται, προαιρετικά, από 

ατομικό φάκελο στον οποίο κάθε αξιολογούμενος μπορεί να περιλαμβάνει τα κάθε 

είδους δικαιολογητικά και παραστατικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγησή του.  

4. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο ατομικός φάκελος αποσκοπούν στην πληρέστερη 

ενημέρωση του αξιολογητή και δεν τον δεσμεύουν στην αξιολογική του κρίση.  

4.4.4 Το χρονικό πλαίσιο της υλοποίησης  

Το κύριο χαρακτηριστικό της υλοποίησης του Π.Δ., στο βαθμό που αυτό 

επετεύχθη, ήταν το εξαιρετικά ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο στο οποίο έπρεπε να 

ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες και μάλιστα οι αξιολογητές να έχουν ήδη 

επιμορφωθεί στην αξιολόγηση (όπως προέβλεπε το Π.Δ.) αλλά να αξιολογηθούν και 

οι ίδιοι. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση.2156/5-3-2014, ορίστηκε το 

χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης των στελεχών εκπαίδευσης. Τα υψηλόβαθμα στελέχη 

της εκπαίδευσης (Περιφερειακοί Διευθυντές, Προϊστάμενοι Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, Διευθυντές Δ/νσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, 

Γενικοί Διευθυντές και οι  Διευθυντές Σπουδών) θα έπρεπε να επιμορφωθούν σε ένα 
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μόνο διήμερο (15-16/3/2014) για τους βασικούς στόχους της αξιολόγησης και να 

μπορέσουν, με την σειρά τους να αξιολογήσουν τους ιεραρχικά κατωτέρους τους. Οι 

σχολικοί σύμβουλοι θα παρακολουθούσαν τριήμερο σεμινάριο σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων μετά τα προηγούμενα στελέχη. 

Οι διευθυντές σχολικών μονάδων, σε περίπτωση που ολοκληρωνόταν η 

επιμόρφωση τους, διάρκειας δώδεκα ωρών και η αξιολόγηση τους εντός του 

καλοκαιριού του 2014 (η καταληκτική ημερομηνία ήταν 30 Ιουνίου) θα έπρεπε εντός 

τριμήνου να ολοκληρώσουν και τις διαδικασίες Α.Ε.Ε. της σχολικής τους μονάδας 

αλλά και της αξιολόγησης που θα έκαναν οι ίδιοι στους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς 

τους. Συγκεκριμένα: 

i. Μέχρι 10/11/2014 κάθε Διευθυντής σχολικής μονάδας καταχωρίζει και 

επιβεβαιώνει στην πλατφόρμα αξιολόγησης (https://www.iep.edu.gr/evaluation)τα 

στοιχεία της οικείας σχολικής μονάδας, του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης και 

των Σχολικών Συμβούλων 

ii. Από 12/11/2014 έως και 27/11/2014 ο κάθε αξιολογούμενος  καταχωρίζει στην 

πλατφόρμα αξιολόγησης εκείνα τα στοιχεία που θεωρεί ότι θα πρέπει να θέσει 

υπόψη των αξιολογητών του (portfolio) 

iii. Από 10/11/2014 έως και 27/12/2014 οι αξιολογητές είτε δια ζώσης είτε εξ 

αποστάσεως επικοινωνούν με όσους αξιολογούν και ανταλλάσσουν απόψεις 

σχετικά με την επικείμενη αξιολόγηση των δευτέρων   

iv. Από 28/11/2014 έως και 31/12/2014 οι αξιολογητές καταχωρίζουν στην 

πλατφόρμα αξιολόγησης τις αξιολογήσεις τους. 

Το Π.Δ. από την αλλαγή της κυβέρνησης στις 25-1-2015 είναι ουσιαστικά 

αδρανές καθώς καμία από τις πρότερες διαδικασίες δεν συνεχίστηκε. Τον Ιούνιο του 

ίδιου έτους δημιουργήθηκε και στάλθηκε για έγκριση από τον πρωθυπουργό το 

Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ανώτατη εκπαίδευση, την έρευνα και άλλες 

διατάξεις», στο οποίο προβλεπόταν η κατάργηση του Διατάγματος και μία ακόμη 

σειρά αλλαγών στην γενικότερη διαδικασία της αξιολόγησης. Το νομοσχέδιο αυτό 

δεν κατατέθηκε ποτέ για ψήφιση από τη Βουλή. Αν και δεν τίθενται σε εφαρμογή 

τυπικά το νομοσχέδιο είναι σε ισχύ, τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές. 
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4.5 Το Επιμορφωτικό Υλικό για την αξιολόγηση στελεχών και 

εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το 2014, εξέδωσε έναν ογκώδη τόμο 

(314 σελίδων) με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος 

αξιολόγησης», ο οποίος περιέχει το επιμορφωτικό υλικό για τους αξιολογητές, 

προκειμένου να κατανοήσουν την φιλοσοφία του Π.Δ. 152/2013 και να βοηθηθούν 

στην εφαρμογή του. Την συντακτική ομάδα του πονήματος αποτελούσαν οι Ηλίας Γ. 

Ματσαγγούρας, Παρασκευάς Γιαλούρης και  Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση8. Η 

σημαντικότητα αυτού του έργου έγκειται στο γεγονός ότι αποτέλεσε την βάση (αν όχι 

το μοναδικό εργαλείο) για την επιμόρφωση των σχολικών συμβούλων που 

πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2013, ώστε να είναι έτοιμοι να 

επιμορφώσουν με την σειρά τους τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και για να 

αξιολογήσουν τους εκπαιδευτικούς. 

Οι σκοποί του, χωρίς να είναι νομικό κείμενο και δεσμευτικό κείμενο, ήταν α) 

να βοηθήσει τους επιμορφούμενους αξιολογητές να εξοικειωθούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό με το Π.Δ. 152/2013 και β) να αποτελέσει βάση προβληματισμού, ανταλλαγής 

απόψεων και εξάσκησης σε τομείς που ενδεχομένως θα απασχολήσουν τους 

αξιολογητές Προσδιορίζει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο κινείται το Π.Δ. το οποίο  

«λαμβάνει υπόψη του τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις εκπαιδευτικές 

έρευνες που διεξήχθησαν στο θετικιστικό, στο γνωστικό και στο εποικοδομιστικό 

“παράδειγμα”»  (Ματσαγγούρας κ.α., 2014:4).  

Στο πρώτο μέρος του έργου παρατίθενται, εκτενώς, οι θεωρητικές αρχές, οι 

διαδικασίες και τα εργαλεία τα οποία στοιχειοθετούν την φιλοσοφία του Π.Δ. τα 

θεωρητικά πεδία από το οποίο αντλούν, σύμφωνα με τις σχετικές παραπομπές, είναι η 

Κριτική Παιδαγωγική (με αρκετές αναφορές στον Michael Apple), οι σύγχρονες 

αντιλήψεις για τον ρόλο του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνάρτηση με το 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (όπως η έρευνα Poverty and Potential: Out of School 

Factors and School Success), τα κριτήρια του Isore για την αποτελεσματική 

                                                           
8 Ο Ηλίας Ματσαγγούρας είναι ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Ο Παρασκευάς Γιαλούρης και  η 

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση συμμετείχαν στην επιστημονική ομάδα που εισηγήθηκε τα Π.Δ. 

152/2013. 
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διδασκαλία κ.α. Αξιοποιούνται πρότερες προσπάθειες του για την διαμόρφωση ενός 

αξιολογικού πλαισίου, όπως εκείνη του καθηγητή Χ. Κωνσταντίνου στο Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο το 2002. 

Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί το σημαντικότερο 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο έτερος εκπαιδευτικός παράγοντας, ο 

οποίος θεωρείται ισάξιος με τον εκπαιδευτικό για την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας είναι η «ουσιαστική και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» 

(Ματσαγγούρας, όπ.π.:7). Αναγνωρίζεται, όμως, ότι δεν μπορεί ο μεμονωμένος 

εκπαιδευτικός να επωμιστεί τις συνέπειες ενός ελλιπούς εκπαιδευτικού συστήματος, 

από πλευράς υποδομών, πόρων κτλ αλλά και τις υπόλοιπες κοινωνικές παραμέτρους, 

όπως είναι οι γεωγραφικές ανισότητες, οι κοινωνικές διαφοροποιήσεις κ.ά. δεν 

λαμβάνεται υπόψη στο προτεινόμενο αξιολογικό πλαίσιο η επίδοση των μαθητών.  

Ιδιαίτερο εύρος καταλαμβάνουν οι ορισμοί της καλής, της αποτελεσματική και 

της ποιοτικής διδασκαλίας, με τα χαρακτηριστικά της καθεμίας. Γίνεται ανάλυση των 

μορφών και των τύπων αξιολόγησης, οι ιδιάζουσες πλευρές τους, τα πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν. Επίσης, τονίζεται η σημαντικότητα των 

επιμορφωμένων αξιολογητών οι οποίοι θα έχουν κατανοήσει το πλαίσιο αξιολόγησης. 

Στο δεύτερο, και μεγαλύτερο, μέρος προσδιορίζονται, εξονυχιστικά, τα 

κριτήρια για κάθε κατηγορία αξιολογούμενου, οι προϋποθέσεις και η αριθμητική 

κλίμακα την οποία μπορεί να χρησιμοποιεί ο αξιολογητής. Ακόμη υπάρχουν 

παραδείγματα περιπτώσεων για να βοηθήσουν τους αξιολογητές να κατανοήσουν 

κάποιες σχολικές πρακτικές και να διαμορφώσουν τις κρίσεις τους με μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην έννοια της «ρούμπρικας», δηλαδή 

στις «περιγραφικές κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων ποιότητας στην εκτέλεση ενός 

έργου». Αιτιολογεί την επιλογή αριθμητικών κλιμάκων στο πλαίσιο ποιοτικών 

κριτηρίων το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαιτέρως δύσκολη 

συνεπώς: «Η ανάλυση μιας πολυπλοκότατης διαδικασίας σε επιμέρους δομικά στοιχεία 

και ο προσδιορισμός των σχέσεων που συνδέουν αυτά τα στοιχεία αποτελεί αναγκαία 

συνθήκη για τη συστηματικότερη μελέτη τους. Χωρίς αυτή τη διαδικασία, που με πρώτη 

ματιά μπορεί να φαντάζει ως πολυκερματισμός, δεν είναι δυνατή η συστηματική μελέτη 

πολύπλοκων καταστάσεων» (Ματσαγγούρας, όπ.π.:23). 
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Παρά τα πλεονεκτήματα της ρούμπρικας στη διαμόρφωση σαφών μετρήσιμων 

αποτελεσμάτων και τη δημιουργία «κοινού πλαισίου» και «κοινής γλώσσας» μεταξύ 

αξιολογητή και αξιολογούμενου ιδιαίτερο λόγος γίνεται και για δύο, μάλλον 

προβληματικές, στον προσδιορισμό τους έννοιες: την «ειδημοσύνη» (βαθιά γνώση του 

αντικειμένου) και τη «διακριτικότητα» (ικανότητα οξυδερκούς κατανόησης λεπτών 

διαφορών και ορθής κρίσης) του αξιολογητή. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά δεν 

μπορούν να διαμορφωθούν σε κάποια επιμορφωτική διαδικασία αλλά είναι 

απαραίτητα για την ορθή εφαρμογή των κλιμάκων αξιολόγησης και είναι κάτι που 

πρέπει να επιδιωχθεί «με εμμονή». 

Δύο σημεία που πρέπει να σημειωθούν είναι ότι η βιβλιογραφία που 

παρατίθεται είναι ιδιαιτέρως εκτενής και συμπεριλαμβάνει μεγάλο αριθμό ελληνικών 

και ξενόγλωσσων συγγραμμάτων. Σε αυτή την ενδεικτική βιβλιογραφία βασίζεται η 

θεωρητική τεκμηρίωση, όμως, η πλειονότητα των αναφορών δεν παρουσιάζονται 

μέσα στο κείμενο καθιστώντας το θεωρητικό υπόβαθρο στενότερο. Επίσης, τα 

συγγράμματα αυτά είναι ποικίλων θεωρητικών προσανατολισμών και «αφηγημάτων» 

για την εκπαιδευτική πολιτική ώστε είναι μάλλον δύσκολο να αξιοποιήθηκαν στο ίδιο 

επιστημονικό πόνημα. Το δεύτερο σημείο είναι η αναγνώριση και εκ μέρους των 

συγγραφέων των προβλημάτων που δημιουργούσε η σύνδεση του Π.Δ. 152/2013 «ως 

χρονικά μεταγενέστερο και νομικά ασθενέστερο» με τον νόμο 4024/2011, ο οποίος 

προέβλεπε συγκεκριμένες ποσοστώσεις στην βαθμολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. 

Η ποσόστωση αυτή είναι βέβαιο ότι θα εισήγαγε στην διαδικασία της αξιολόγησης 

στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με τους παιδαγωγικούς στόχους (π.χ. ανταγωνισμό 

για την επαγγελματική εξέλιξη). 

4.6 Η «υποβρύχια χρήση» της αξιολόγησης. Αντιδράσεις και κριτική στο 

Π.Δ. 152/2013 

Η υποδοχή που έτυχε το Π.Δ. 152 ήταν σφοδρότερη σε αντιδράσεις από ότι 

κατά τις προηγούμενες προσπάθειες αξιολόγησης από το 1982 και έπειτα. Η Δ.Ο.Ε 

και η Ο.Λ.Μ.Ε. επιδόθηκαν σε μία σειρά κινητοποιήσεων οι οποίες έλαβαν ακόμη και 

ακραίες μορφές παρεμπόδισης των διαδικασιών επιμόρφωσης. Είχε προηγηθεί η 

δημιουργία ενός ιδιαιτέρως αρνητικού κλίματος από το 2010-11 και το 2011-12 με 

την πιλοτική εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου σε 500 σχολικές 

μονάδες, οι οποίες συμμετείχαν εθελοντικά. Όταν ψηφίστηκε η γενίκευση της Α.Ε.Ε. 
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οι αντιδράσεις έγιναν ακόμη εντονότερες, δημιουργώντας ένα νεφελώδες τοπίο για 

την εφαρμογή τους, σε μία, μάλιστα, ιστορική συγκυρία, μεσούσης της οικονομικής 

κρίσης, που δεν ευνοούσε αλλαγές. Το Π.Δ. κατηγορήθηκε για «μεθοδολογικό 

ατομικισμό» (Καλημερίδης, 2014) καθώς θέτει ως μοναδική μεταβλητή για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου τον εκπαιδευτικό, μάλλον αποκομμένο από τα 

έτερα στοιχεία που το καθορίζουν (αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικοί στόχοι, 

χρηματοδότηση κ.ά.). 

Οι συνδικαλιστικοί φορείς των δασκάλων και των καθηγητών εξάντλησαν κάθε 

μέσο για την αποτροπή της εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης, με την 

εξαγγελία και την πραγματοποίηση απεργιακών κινητοποιήσεων έως πιο δραστικές 

μεθόδους παρακώλησης των διευθυντών σχολικών μονάδων να μπουν στους χώρους 

των επιμορφώσεων με αποτέλεσμα να ανασταλεί η διαδικασία και να προκριθεί από 

το Υπουργείο η λύση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.  

Η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ στην 83η συνεδρίαση της αποφάσισε μέχρι την 

διαγραφή όσων θα συμμετείχαν στην διαδικασία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται ότι «θεωρούμε ότι δεν έχουν θέση, δηλαδή δεν μπορεί να είναι μέλη του 

Συλλόγου, οι περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Π.Ε. των Νομών και οι 

σχολικοί σύμβουλοι, οι οποίοι είναι τα πρώτα βιολιά και οι οποίοι έχουν πιάσει 

δουλειά. Στο βαθμό που οι διευθυντές σχολείων γίνουν αξιολογητές και συνδεθεί ο 

ρόλος τους με τις απολύσεις των εκπαιδευτικών εκ των πραγμάτων αντιστρατεύονται 

τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του καταστατικού του συλλόγου και επίσης εκ των 

πραγμάτων, ως αξιολογητής δεν μπορεί να έχουν θέση στα σωματεία» (Γ.Σ. Δ.Ο.Ε., 

2014:1). 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. το οποίο δηλώνει 

την αντίθεσή του στο σύστημα αξιολόγησης που είχε προσφάτως ενταχθεί στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα τονίζοντας (με έντονα γράμματα και υπογράμμιση) ότι 

«η αξιολόγηση επιχειρεί να μεταφέρει τα ταξικά αποτελέσματα της πολιτικής της Ε.Ε.-

επιχειρήσεων-κυβέρνησης στο μαθητή, στον εκπαιδευτικό, στο γονιό, στη σχολική 

μονάδα» (Ο.Λ.Μ.Ε., 2014:1). Κάνει έκκληση στις Ε.Λ.Μ.Ε .να προβούν στη λήψη 

όλων των αναγκαίων μέτρων ώστε να καταστεί σαφής η έντονη αντίθεση του κλάδου 

στα τεκταινόμενα της αξιολόγησης και στους συλλόγους εκπαιδευτικών να απέχουν 

από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Προτείνει: «το μπλόκο (sic) στην 
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αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών με μέτωπο 

εκπαιδευτικών, γονιών, μαθητών, εργαζομένων, να μην υπάρξει κανένας αξιολογητής 

στην τάξη, μπλόκο (sic) στα σεμινάρια για την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση, 

ενιαίο χαρακτήρα εκπαίδευσης, καμία διαφοροποίηση, την αύξηση δαπανών για την 

Παιδεία, να δοθούν στην εκπαίδευση τα 3,5 εκατομμύρια που θα ξοδευτούν για την 

εφαρμογή της αξιολόγησης, έξω οι αξιολογητές από τα συνδικάτα και τα σωματεία, 

διαγραφή από τις Ε.Λ.Μ.Ε. των Περιφερειακών Διευθυντών, των Διευθυντών 

Εκπαίδευσης και των Σχολικών Συμβούλων που θα εμπλακούν στην αξιολόγηση» 

(Ο.Λ.Μ.Ε., όπ.π.: 4). 

Πέραν των έντονων αντιδράσεων και κινητοποιήσεων για την επιμόρφωση των 

διευθυντών σχολικών μονάδων, όταν επρόκειτο να ξεκινήσουν οι διαδικασίες εξ 

αποστάσεως επιμόρφωσης, τέθηκε και το ζήτημα νομιμότητάς τους καθώς δεν 

υπήρχε υπουργική απόφαση που να επιβάλει την υποχρέωση συμμετοχής στους 

επιμορφούμενους. Σε οικείο ερώτημα στο νομικό τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. η 

γνωμοδότηση ήταν η εξής: «εκ των ανωτέρω καθίσταται προφανές, ότι (α) η 

συμμετοχή των διευθυντών στις διενεργούμενες επιμορφωτικές δράσεις του Ι.Ε.Π. δεν 

είναι υποχρεωτική με μόνη την απόφαση του Ι.Ε.Π. (β) Οι αποφάσεις των 

Περιφερειακών Διευθυντών και Διευθυντών Εκπαίδευσης για την πραγματοποίηση των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων με βάση την απόφαση του Ι.Ε.Π. είναι νομικά έωλες (γ) Οι 

Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ουδεμία υποχρέωση έχουν να συμμετάσχουν σε 

οποιαδήποτε διαδικασία εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης» (Τσίπρα, 2014). 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι αποτελούσαν ένα βασικό πυλώνα για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το Π.Δ. και θα έπρεπε να αναλάβουν το 

ήμισυ, μαζί με τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, το έργο της αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών εξέφρασαν εξ αρχής τον έντονο προβληματισμό τους. Το συλλογικό 

τους όργανο, η Π.Ε.Σ.Σ., εξέδωσε ένα έτος πριν το ξεκίνημα των διαδικασιών την 

κριτική της για το νομοσχέδιο (έγγραφο 7/12-10-2013). Σε αυτό εκφράζεται η 

«απογοήτευση» για τον αποκλεισμό των Σχολικών Συμβούλων από τον σχεδιασμό του 

νομοθετήματος και δηλώνει ότι «δεν κινείται στο πλαίσιο αρχών που η Π.Ε.Σ.Σ. είχε 

δημοσιοποιήσει και αποστείλει στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ενώ η εφαρμογή του αναδεικνύει ως 

κυρίαρχη την γραφειοκρατική – διοικητική διάσταση των στελεχών εκπαίδευσης και 

υποβαθμίζει τον καθοδηγητικό, επιμορφωτικό και παιδαγωγικό – επιστημονικό ρόλο 

των Σχολικών Συμβούλων» (Π.Ε.Σ.Σ., 2013:1). Από την πλευρά των αξιολογητών θα 
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πρέπει να τονιστεί και η εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία να παρακολουθήσει με 

συνέπεια το σύνολο των παραμέτρων που ορίζουν το εκπαιδευτικό περιβάλλον (τον 

σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της διδασκαλίας, την αξιολόγηση 

των μαθητών, την επιστημονική κατάρτιση κ.ά.) για τους εκπαιδευτικούς της 

αρμοδιότητάς του «μία, τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού 

διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος» 

(Αναστασίου, 2014:66-67). 

Πιο σκληρή είναι η κριτική για την επιστημονικότητα του Π.Δ. καθώς το 

χαρακτηρίζει «πρόχειρο», και οι διατάξεις του πέρα από «αποσπασματικές» είναι και 

«άδικες» ενώ στο σύνολό του «χαρακτηρίζεται από ουσιώδεις ελλείψεις και 

ασάφειες». Τονίζεται η σύνδεσή του με τον Ν.4024/2011, που αναφέρεται στις 

ποσοστώσεις των προαγωγών και προβλέπει ότι θα η εφαρμογή του στην παρούσα 

μορφή θα οδηγήσει «σε αδιέξοδο για ουσιαστικούς και λειτουργικούς λόγους» 

(Π.Ε.Σ.Σ., 2013). 

Σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας 

Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., κρίνει τα επί μέρους 

στοιχεία του Π.Δ. αλλά προβαίνει και στην συνολική αποτίμησή του 

χαρακτηρίζοντας το ως «αντιεπιστημονικό» και ζητάει την «έναρξη διαλόγου από 

μηδενική βάση» όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό: α) 

τον επακριβή και σαφή καθορισμό των κριτηρίων λειτουργίας όλων στων 

συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία για την αποτελεσματικότερη 

λειτουργία των σχολικών μονάδων και την αναβάθμιση του παραγόμενου 

εκπαιδευτικού έργου και β) τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος αξιολόγησης 

διαμορφωτικού χαρακτήρα το οποίο μέσα από την ανάληψη δράσεων εκπαιδευτικού 

και σχολικής μονάδας θα μπορέσει να επιτύχει την βελτίωση της ποιότητας της 

εκπαίδευσης και δεν θα συνδέεται με τις ποσοστώσεις του υπάρχοντος σχεδιασμού 

(Π.Ε.Ε.Δ.Σ.Μ.Π.Ε., 2013). 

Η στάση της επιστημονικής κοινότητας ήταν επίσης ιδιαιτέρως επικριτική 

έναντι του νομοσχεδίου εντοπίζοντας σωρεία επιστημολογικών και μεθοδολογικών 

σφαλμάτων. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Μπ. Νούτσος αναφέρει σε 

σχετικό άρθρο του ότι τα κριτήρια αλληλεπικαλύπτονται (με σειρά παραδειγμάτων) 

μειώνοντας ή εξαλείφοντας την όποια ερευνητικής και αποτιμητική τους αξία. Τα 
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όμοια κριτήρια καλούνται να βαθμολογήσουν, σε διαφορετικές κατηγορίες, και ο 

Σχολικός Σύμβουλος και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, δημιουργώντας εύλογα 

θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα. Συνεπώς το χαρακτηρίζει «παιδαγωγικά 

ατελέσφορο» και «πολιτικά απορριπτέο» (Νούτσος, 2014). 

Η διαδικασία αξιολόγησης, όπως προκύπτει από το Π.Δ. και από το 

Επιμορφωτικό Υλικό μπορεί να διεκδικήσει με επιτυχία τον χαρακτηρισμό 

«δαιδαλώδης», τόσο για τον αριθμό των κριτηρίων όσο και για τον υπολογισμό της 

τελικής βαθμολόγησης. Δεν μπορεί να μην σχολιαστεί και το εξής παράδοξο: ο 

αριθμός των κριτηρίων αξιολόγησης να μειώνεται όσο αυξάνεται το ιεραρχικό 

επίπεδο. Η φύση αυτών των κριτηρίων, όπως για παράδειγμα «η έκδοση ενός 

τουλάχιστον βιβλίου με ISBN, να έχει συμμετοχή σε δύο τουλάχιστον συλλογικούς 

τόμους ή να έχει δημοσιεύσει ένα τουλάχιστον άρθρο σε περιοδικό κριτές» δεν ανήκουν 

στη σφαίρα της αποτελεσματικής διδασκαλίας, είναι μάλλον δύσκολο να τα καλύψει 

η πλειονότητα των εκπαιδευτικών και είναι αμφίβολη η αξία τους στην 

καθημερινότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής. Επίσης για την ίδια υποκατηγορία 

ένας σχολικός σύμβουλος για να κατακτήσει τον χαρακτηρισμό «πολύ καλός» πρέπει 

να πληροί δύο κριτήρια ενώ ο απλός εκπαιδευτικός τρία (Αθανασιάδης, 2013). 

Η όλη διαδικασία της παρατήρησης της διδασκαλίας στην τάξη έχει επίσης μία 

διάσταση, εν πολλοίς, αμφιλεγόμενη, καθώς ο αξιολογητής-παρατηρητής είναι ξένος 

ως προς την διαδικασία και δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση του στην ομάδα της 

τάξης, λαμβανομένης υπόψη και της ιεραρχικής σχέσης αξιολογητή-εκπαιδευτικού. 

Ούτε μπορεί να παραλειφθεί και η διάσταση της δημιουργίας κάποιας μορφής 

αλληλεγγύης εκ μέρους των μαθητών προς τον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό τους, 

στρεβλώνοντας ακόμη περισσότερο την «αλήθεια» μίας διδακτικής διαδικασίας 

(Μαυρογιώργος, 2014). Είναι, σχεδόν βέβαιο, ότι οι προγραμματισμένες επισκέψεις 

ευκαιριακού χαρακτήρα διαμορφώνουν έναν «εικονικό χώρο» στον οποίο δεν είναι 

εύκολο να αποτυπωθούν οι ουσιαστικές σχέσεις και να διαφανούν τα όποια σημεία τα 

εκπαιδευτικής πρακτικής χρήζουν βελτίωσης ή αναγνώρισης. 

Το συνοδευτικό Επιμορφωτικό Υλικό επικρίθηκε σφόδρα για το εξαιρετικά 

πολύπλοκο σύστημα αξιολόγησης που εισαγάγει και για τις θεωρητικές βάσεις 

τεκμηρίωσης του. Μία ακόμη παράμετρος που συγκέντρωσε την πολεμική είναι η 

έκδηλη αντιστοιχία που παρατηρείται μεταξύ των ρουμπρικών αξιολόγησης του 
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υλικού και της μεθόδου αξιολόγησης της Charlotte Danielson (του Danielson Group 

το οποίο παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στις ΗΠΑ, 

https://www.danielsongroup.org/). Ελλείψει σαφών παραπομπών τίθεται υπό 

αμφισβήτηση η επιστημονική ακεραιότητα του β΄ μέρους του υλικού. Σε περίπτωση, 

όμως, που είναι συνειδητή η μη παραπομπή τα ερωτήματα που απευθύνονται στην 

Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. είναι αν έχουν εκχωρηθεί δικαιώματα διαμόρφωσης του πλαισίου 

αξιολόγησης σε αυτή την εταιρεία, αν συνεργάζεται το Ι.Ε.Π. με την ανωτέρω 

εταιρεία και, αν ναι, με ποιο χρηματικό αντίτιμο; (Καλημερίδης, 2014). Ο Young και 

οι συνεργάτες του (2015)  υποστηρίζουν ότι οι διευθυντές σχολικών μονάδων που 

χρησιμοποιούν το σύστημα Danielson σε γενικές γραμμές πιο θετικοί για την 

αντικειμενική εκτίμηση των συμπεριφορών των εκπαιδευτικών από ότι οι διευθυντές 

που χρησιμοποιούν άλλες μεθόδους αξιολόγησης. 

Στην ετήσια έκθεση της η Ανεξάρτητη Αρχή για την Διασφάλιση της 

Ποιότητας  (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) αναγνωρίζει ότι η χρονική συγκυρία υπήρξε «όλως 

ακατάλληλη» για την υλοποίηση των διαδικασιών της αξιολόγησης. Η συνύπαρξη 

«αρκετών και διαφορετικών νομοθετικών ρυθμίσεων οδήγησε σε αντιφάσεις, 

ερμηνευτικά κενά ή και επικαλύψεις ανάμεσα στα υποσυστήματα αξιολόγησης», το Π.Δ. 

152/2013, σε συνδυασμό με τον Υπαλληλικό Κώδικα (Ν.3528/2007), παρά την 

σκοποθεσία για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου παρέχει τη δυνατότητα της 

επαγγελματικής στασιμότητας ή και της απόλυσης του εκπαιδευτικού. Αυτή είναι μία 

παράμετρος που τονίζεται συνεχώς και από τους συνδικαλιστές και από τον 

επιστημονικό κόσμο καθώς η συνυποδήλωση «υποβρύχια χρήση» της αξιολόγησης 

(Μαυρογιώργος, 2014) διατυπώνει τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθεί ως όχημα για την 

νομιμοποίηση κατάληψης των περιορισμένων ανωτέρων θέσεων στην ιεραρχία ή για 

τις τόσο προβεβλημένες (από τα ΜΜΕ της εποχής) απολύσεις στον δημόσιο τομέα. 

Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι σχολικές μονάδες χωρίζονται 

σε αυτές που πλεονεκτούν και σε όσες βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές και 

οι πρώτες έχουν μεγαλύτερους οικονομικούς πόρους με συνέπεια να διευρύνεται έτι 

περαιτέρω η ανισότητα. Η υποστελέχωση των μειονεκτούντων σχολικών μονάδων 

και η συχνή αλλαγή δεν ευνοούν ζητήματα συνεργασίας και μακροπρόθεσμου 

σχεδιασμού, η πρόταση είναι να γίνει δικαιότερη κατανομή πόρων. Αναφορικά με την 

στάση της εκπαιδευτικής κοινότητας: 
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i. Η καθιέρωση του συστήματος αξιολόγησης, παρότι ήταν αναγκαία, εκδηλώθηκε 

σε ένα περιβάλλον καθόλου ευνοϊκό εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  

ii. Η οικονομική συγκυρία δημιούργησε αρνητικό κλίμα υποδοχής της αξιολόγησης 

εκ μέρους των Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών. Μάλιστα αντέδρασα ακόμη και στις 

μορφές αξιολόγησης για τις οποίες ήταν θετικές στο παρελθόν (π.χ. 

αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου). 

iii. Η νομική ρύθμιση του Ν. 4024 (Φ.Ε.Κ. Α/226/27-10-2011), η οποία προέβλεπε 

μία σειρά οικονομικών μέτρων, έτσι οι εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στις 

ποσοστώσεις της μισθολογικής εξέλιξης παρά στην παιδαγωγική και 

ανατροφοδοτική λειτουργία του Π.Δ. 152. 

iv. Ο Ν. 4024 (Φ.Ε.Κ. Α’ 226/27-10-2011) προέβλεπε την άμεση νομοθετική 

ρύθμιση για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εντός δύο μηνών αυτή ήρθε μετά 

από δύο έτη, τον Νοέμβριο του 2013. 

v. Αναδείχθηκε η δυσκολία των διαδοχικών κυβερνήσεων να προχωρήσουν στις 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις για την αποτίμηση και την βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου μέσω της επαγγελματικής ανάπτυξης και όχι κάποιας 

μορφής τιμωρίας. Αυτό επέτεινε η έλλειψη διαλόγου μεταξύ Υπουργείου και 

Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών. 

vi. Η εκπαίδευση των στελεχών πρώτης γραμμής για την αξιολόγηση έγιναν εντός 

ασφυκτικού χρονικού πλαισίου (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε, 2015).  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

5.1 Αφετηρία της έρευνας 

Η θεωρητική ανασκόπηση που προηγήθηκε κατέδειξε την ιστορική πορεία της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από τις απαρχές του εκπαιδευτικού 

συστήματος μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν. Εκείνο που προκύπτει από την μελέτη 

των νομοθετημάτων και των άλλων νομοθετημάτων είναι η αναγκαιότητα 

δημιουργίας και εφαρμογής ενός πλαισίου αξιολόγησης που να αποτυπώνει τις 

εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε εποχής. Λαμβάνοντας υπόψη και το μεγάλο χρονικό 

κενό έλλειψης αξιολόγησης στην εκπαίδευση  (1982 έως 2014) το οποίο δημιούργησε 

και το εμφανές έλλειμμα κουλτούρας αξιολόγησης έχει ιδιαίτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον η καταγραφή και η μελέτη όλων των παραμέτρων που μπορούν να 

οδηγήσουν σε ένα αξιολογικό σύστημα σύγχρονο, με αναφορές στις εκπαιδευτικές 

ανάγκες της ψηφιακής εποχής χωρίς να παραγνωρίζεται η σημαντικότητα και ο 

κεντρικός ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα.  

Ακόμη, για πρώτη φορά, στη διάρκεια της ύπαρξης του θεσμού των Σχολικών 

Συμβούλων, αυτοί κλήθηκαν να εκπληρώσουν, σε μεγάλη κλίμακα, τον ρόλο τους ως 

αξιολογητές όπως αυτός προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Αυτό δημιουργεί 

και ένα επιπλέον κενό στην βιβλιογραφία όπου στα ανάλογα ερευνητικά ερωτήματα 

οι απαντήσεις ήταν περισσότερο θεωρητικές και υποθετικές (π.χ. Παπαβασιλείου, 

2008 Φουρκιώτη, 2012).  

Ο γενικότερος προβληματισμός που μας ώθησε στην διεξαγωγή της παρούσας 

έρευνας αφορμάται από τις εξής διαπιστώσεις, οι οποίες συγκεκριμενοποιούν και τον 

ερευνητικό μας προσανατολισμό: 

i. Η αναγνώριση της βαρύνουσας σημασίας που κατέχει η καθιέρωση αξιολογικών 

συστημάτων για την δημιουργία αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών. 

ii. Η διερεύνηση του βαθμού διατήρησης της διττής φύσης της αξιολόγησης (ως 

ανατροφοδοτικό εργαλείο και ως μηχανισμός επιβολής ελέγχου) η οποία είναι 

πανταχού παρούσα σε όλες τις προσπάθειες αξιολόγησης του παρελθόντος. 

iii. Την ουσιαστική απουσία γενικευμένης αξιολόγησης για πάνω από 30 χρόνια τόσο 

των διδακτικών πρακτικών όσο και του εκπαιδευτικού έργου. Αυτή η έλλειψη 
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προβάλει εντονότερη ώστε να αποτελέσει εφαλτήριο για την βελτίωση της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

iv. Η έντονη αντίφαση της καθολικής συμφωνίας αναφορικά με την αναγκαιότητα 

της αξιολόγησης εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων μερών και των υπέρμετρων 

αντιδράσεων όταν δημιουργείται ακόμη και η σκέψη αξιολόγησης από την 

εκάστοτε πολιτική ηγεσία. 

v. Η ανάγκη να καλυφθεί ένα ερευνητικό κενό για την τελευταία προσπάθεια 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην Ελλάδα. 

Προσπάθεια η οποία ακολούθησε, εν πολλοίς, τα βήματα των προηγούμενων 

προσπαθειών και είχε, ουσιαστικά, την ίδια κατάληξη. 

vi. Το έντονο προσωπικό και επαγγελματικό ενδιαφέρον για τον θεσμό της 

αξιολόγησης στην εκπαίδευση.  

5.2 Σκοπός της έρευνας 

Βασικός σκοπός της έρευνας είναι να εντοπιστούν οι δυσκολίες στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, όπως αυτές 

προκύπτουν μέσα από την εμπειρία των Στελεχών της εκπαίδευσης στην τελευταία 

προσπάθεια αξιολόγησης το 2013-2014 με το Π.Δ. 152/2013. Επιπλέον, να 

διερευνηθούν οι ενστάσεις και οι προβληματισμοί τους απέναντι στο συγκεκριμένο 

αξιολογικό πλαίσιο το οποίο αποδείχτηκε ατελέσφορο καθώς και κάποιες, 

ενδεχόμενες, προτάσεις βελτίωσής του. 

5.2 Ερευνητικά ερωτήματα 

Από μία πρώτη ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, προκύπτουν τα εξής 

ερωτήματα: 

 Υπήρξε επαρκής ενημέρωση-επιμόρφωση στα στελέχη της εκπαίδευσης για να 

αντεπεξέλθουν ικανοποιητικά στην εν λόγω διαδικασία; 

 Πώς βίωσαν τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιμόρφωσης για τους ίδιους;  

 Πώς υλοποίησαν τις αντίστοιχες διαδικασίες ως αξιολογητές και επιμορφωτές; 

 Ποιά ήταν τα σημεία, στο εν λόγω νομοσχέδιο, που τους προκάλεσαν τις 

περισσότερες ενστάσεις και με ποιά ταυτιζόταν; 
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 Ποιές θα μπορούσαν να είναι οι αλλαγές/τροποποιήσεις/προσθέσεις σε ένα 

μελλοντικό νέο νομοθετικό πλαίσιο; 

5.3 Αναμενόμενα οφέλη 

Τα οφέλη που αναμένονται από την παρούσα ερευνητική μελέτη τοποθετούνται 

σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εξ όσον είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και μέχρι τη στιγμή 

που γράφεται η παρούσα ερευνητική εργασία, είναι η πρώτη προσπάθεια 

επιστημονικής αποτύπωσης των τρόπων υλοποίησης και πρόσληψης, από τα Στελέχη 

Εκπαίδευσης στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

με βάση την τελευταία νομοθετική ρύθμιση του Π.Δ. 152. Δεύτερον, από την 

ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δεν εντοπίστηκε κάποια άλλη περίπτωση 

κατά την οποία τα ίδια στελέχη να βρεθούν από την θέση του αξιολογούμενου σε 

εκείνη του αξιολογητή, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ακόμη, είναι 

σπανιότερες οι φορές όπου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα κινούνται γύρω από τους 

αξιολογητές με τρόπο που να μπορούν να εκφράσουν τις θέσεις και τις απόψεις τους 

για την πολιτική αξιολόγησης που καλούνται να υλοποιήσουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

6.1 Μεθοδολογία της παρούσας ερευνητικής εργασίας  

Για την εκπόνηση της συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας προκρίθηκε η 

ακόλουθη διαδικασία: για την συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ημι-δομημένες 

συνεντεύξεις σε υψηλόβαθμα στελέχη σε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

και κατόπιν κωδικοποιήθηκαν με την μέθοδο της θεματικής ανάλυσης.  

6.1.1 Η ημι-δομημένη συνέντευξη 

Η διαδικασία των συνεντεύξεων αποτελεί, εν πολλοίς, «μία μορφή διαλόγου 

μεταξύ των συνομιλητών» η οποία συνομιλία όμως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως 

αθώα διαδικασία καθώς απαιτεί «πολιτισμικά κοινές και συχνά άρρητες υποθέσεις περί 

του τρόπου έκφρασης και κατανόησης πεποιθήσεων, εμπειριών, συναισθημάτων και 

προθέσεων» (Mishler, 1996). Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αναδειχθεί σε ένα ισχυρό 

ερευνητικό εργαλείο των κοινωνικών επιστημών και έχει τύχει πλήθους μελετών 

τόσο για την φύση της όσο και για τα μεθοδολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται 

για την επεξεργασία των δεδομένων που προκύπτουν. 

Οι Verma & Mallick (2004:246-247) ταξινομούν τις συνεντεύξεις σε τρεις 

διακριτές κατηγορίες α) την δομημένη, στην οποία κυριαρχεί ο προκαθορισμός των 

ερωτήσεων και ο συνεντευκτής δεν έχει κανένα περιθώριο παρέκκλισης από αυτές, τη 

χαρακτηρίζουν μάλιστα «επικουρικό ερωτηματολόγιο», β) τη μη-δομημένη ή ανοιχτή 

συνέντευξη στην οποία προκαθορισμένοι είναι μόνο οι ερευνητικοί στόχοι ενώ οι 

ερωτήσεις προκύπτουν από την ροή της. Ο ερωτώμενος έχει μεγάλη ελευθερία στο 

εύρος των απαντήσεων του και, ενδεχομένως και στην θεματική. Δίνει την ευκαιρία 

στον συνεντευκτή και στον ερωτώμενο να δημιουργήσουν μία μάλλον στενή σχέση η 

οποία δεν θα μπορούσε να αναδυθεί με κάποια άλλη μέθοδο και γ) την ημι-δομημένη 

συνέντευξη η οποία ενώ περιέχει ένα προκαθορισμένο σχέδιο δεν απορρίπτει και ένα 

ποσοστό ελευθερίας, διαφορετικό ωστόσο κατά περίπτωση  

Προκρίθηκε η ερευνητική τεχνική της ημι-δομημένης συνέντευξης καθώς 

εξυπηρετεί διττά τους ερευνητικούς στόχους (Cohen & Manion, 2000:374): 

i. είναι ένας τρόπος για τη συλλογή πληροφοριών, οι οποίες σχετίζονται με το 

υπό εξέταση θέμα,  
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ii. είναι ένα εργαλείο με το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στον έλεγχο ή στη 

διατύπωση υποθέσεων όπως και στην ερμηνεία σχέσεων.  

Η ημι-δομημένη συνέντευξη στηρίζεται στα ερευνητικά ερωτήματα αλλά και σε 

δίνει τη δυνατότητα να αναδυθούν θεματικές ευρύτερου περιεχομένου, προσφέροντας 

την δυνατότητα πληρέστερης ανίχνευσης των απόψεων των συμμετεχόντων (Mishler, 

1996). Ο ανοικτός χαρακτήρας των ερωτήσεων μπορεί να επιτρέψει τον σχολιασμό 

και την ανάδειξη των επιμέρους πτυχών του υπό εξέταση θέματος και την σύνδεση 

μεταξύ τους (Mason, 2003). Επίσης, μπορεί να διαγράψει αρκετά ξεκάθαρα τις 

σχέσεις μεταξύ των θεματικών όπως τις αντιλαμβάνονται τα άτομα τα οποία 

απαντάνε (Cohen & Manion, όπ.π.), στην συγκεκριμένη περίπτωση με άλλους άξονες 

της οργάνωσης, της διοίκησης και της λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Επίσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως εντοπισμένη συνέντευξη καθώς η 

κύρια επιδίωξη ήταν να εστιαστεί το ενδιαφέρον σε μία συγκεκριμένη εμπειρία των 

ερωτώμενων και στα αποτελέσματα της στην συγκεκριμένη περίπτωση σε εκείνη της 

αξιολόγησης. Φυσικά και υπάρχει μεγαλύτερο πλαίσιο ελευθερίας από την αυστηρή 

δομημένη συνέντευξη αλλά εδώ οι πληροφορίες θα δημιουργηθούν από τις 

«υποκειμενικές αντιδράσεις» των  ατόμων στις ερωτήσεις (Φίλης, 1991). 

Η ημι-δομημένη συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με ερωτήσεις που 

διαμορφώθηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του 

θέματος (μελέτη αξιολόγησης και επιμόρφωσης) δεν προκρίθηκε η αυτούσια 

μεταγραφή κάποιου άλλου ερευνητικού εργαλείου από αυτά που εντοπίστηκαν στην 

βιβλιογραφική ανασκόπηση. Οι ερωτώμενοι είχαν έτσι την δυνατότητα να 

αναπτύξουν τις θέσεις τους σε ένα πλαίσιο αρκετά ελεύθερο και να διατυπώσουν τις 

απόψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Για την δημιουργία του Οδηγού 

Συνέντευξης (και του πιλοτικού και των μεταγενέστερων μορφών) καθώς και των 

θεματικών που θα συμπεριλαμβανόταν βασιστήκαμε στη γενικότερη βιβλιογραφία 

για τις συνεντεύξεις και, κυρίως, ακολουθήθηκε το μοντέλο της Agee (2009).  

Πριν την διατύπωση των τελικών ερωτημάτων του Οδηγού Συνέντευξης 

λήφθηκαν, πιλοτικά, δύο συνεντεύξεις για να οριοθετήσουν το θεματικό πλαίσιο στο 

οποίο θα κινηθεί η έρευνα και να ελεγχθεί η ποιότητα των ερωτημάτων (κατά πόσο 

είναι κατανοητά, αν δημιουργούν επιπλέον επιφυλάξεις στους ερωτώμενους κτλ.). 
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Από αυτές και από το γενικότερο ερευνητικό πλαίσιο προέκυψαν πέντε ευδιάκριτες 

ενότητες ερωτημάτων που σχετιζόταν με: 

i. Την εμπειρία των ερωτώμενων από την δική τους αξιολόγηση με το Π.Δ. 152, 

καθώς ήταν και η μόνη αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε. 

ii. Την εμπειρία των ερωτωμένων από την επιμόρφωση που παρακολούθησαν 

προκειμένου να αξιολογήσουν τους διευθυντές σχολικών μονάδων 

iii. Το μεσοδιάστημα από την επιμόρφωση τους μέχρι την αρχή της διαδικασίας 

αξιολόγησης 

iv. Την εμπειρία τους ως αξιολογητές των διευθυντών σχολικών μονάδων (στο 

βαθμό που αυτή υλοποιήθηκε) 

v. Την διερεύνηση των στάσεων τους απέναντι στο σύνολο της διαδικασίας και τις 

προσωπικές τους κριτικές και προτάσεις9. 

6.1.2 Η θεματική ανάλυση 

Μία από τις ποιοτικές μεθόδους ταξινόμησης υλικού, κυρίως γραπτού και 

προφορικού λόγου, είναι η θεματική ανάλυση (thematic analysis)10. Ο ορισμός της 

κατά τους Braun και Clarke (2006) είναι ότι: «αποτελεί μία μέθοδο για την 

αναγνώριση, ανάλυση και έκθεση προτύπων (θεμάτων) εντός ενός σώματος δεδομένων. 

Οργανώνει και περιγράφει τα δεδομένα αναλυτικά». Η θεματική ανάλυση «διευκολύνει 

τη σταχυολόγηση του νοήματος του υπό μελέτη φαινομένου από τους ερευνητές και 

παρέχει τα κατάλληλα θεμέλια για την ανάπτυξη έγκυρων μοντέλων της ανθρώπινης 

σκέψης, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών» (Joffe, 2012:210). 

 Το θέμα (theme) ως συστατικό στοιχείο της μεθόδου αναφέρεται σε 

συγκεκριμένα νοηματικά πρότυπα που αναδύονται από το σώμα των δεδομένων μετά 

                                                           
9 Ο πλήρης Οδηγός Συνέντευξης που δημιουργήθηκε παρατίθενται στο Παράρτημα 

10 Σε πρόσφατο άρθρο τους οι Braun και Clarke (2013) υπεραμύνονται της αυτονομίας της θεματικής 

ανάλυσης καθώς πολλοί ερευνητές την θεώρησαν ως μία φαινομενολογική μέθοδο (όπως η 

θεμελιωμένη θεωρία (grounded theory) ή η ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση (interpretative 

phenomenological analysis). Οι ίδιοι τονίζουν με έμφαση την θεωρητική ελαστικότητα της θεματικής 

ανάλυσης και την ταυτοποιούν ως μία μέθοδο ανάλυσης περισσότερο παρά ως μεθοδολογία, όπως 

χαρακτηρίζονται οι λοιπές ποιοτικές προσεγγίσεις. Την αντιμετωπίζουν θεωρητικά ευέλικτη καθώς η 

αναζήτηση και η μελέτη προτύπων εντός της γλώσσας (language) δεν απαιτεί και την υιοθέτηση ενός 

θεωρητικού μοντέλου για την γλώσσα ή κάποιο ερμηνευτικό πλαίσιο για τις ανθρώπινες εμπειρίες και 

πρακτικές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ θεωρητικό πεδίο από τον υπαρξισμό 

έως τον εποικοδομισμό. 
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την πολλαπλή ανάγνωση τους από τον ερευνητή. Τα θέματα μπορεί να είναι εμφανή 

και να επαναλαμβάνονται συχνά στις αποδελτιωμένες συνεντεύξεις ή μπορεί, σε 

άλλες περιπτώσεις να είναι λανθάνοντα (latent) τα οποία μεταφέρουν το στίγμα ενός 

θέματος με έμμεσο τρόπο. Η παραγωγή ενός λανθάνοντος μηνύματος που ενυπάρχει 

στα φανερά λεγόμενα απαιτεί ερμηνευτική προσέγγιση (Joffe & Yardley,2004∙  

Alhojailan, 2012). Τα θέματα είναι δυνατόν να δημιουργούνται είτε από κάποιο 

θεωρητικό πλαίσιο που χρησιμοποιεί ο ερευνητής (παραγωγική διαδικασία) είτε από 

το ίδιο το σώμα των δεδομένων (επαγωγικός τρόπος). Στην πράξη όμως ο 

διαχωρισμός είναι μάλλον δύσκολος γιατί ο ερευνητής είναι πολύ πιθανόν να 

προσεγγίσει τα δεδομένα με κάποιες προκαθορισμένες κατηγορίες αλλά σε κάθε 

περίπτωση να παραμένει ανοιχτός για τα νέα θέματα που μπορεί να προκύψουν από 

τα δεδομένα (Joffe, 2012). 

Τα πλεονεκτήματα της θεματικής ανάλυσης μπορούν να συνοψιστούν στα εξής 

(Braun & Clarke 2006:97): 

i. είναι μία μέθοδος ευέλικτη, 

ii. σχετικά εύκολη μέθοδος στην εκμάθηση και στην εφαρμογή της, 

iii. είναι αρκετά προσβάσιμη σε ερευνητές με μικρή ή ελάχιστη εμπειρία στις 

ποιοτικές μεθόδους, 

iv. τα αποτελέσματα είναι γενικώς κατανοητά στο μορφωμένο κοινό, 

v. είναι χρήσιμη μέθοδος εργασίας σε παραδείγματα συμμετοχικής έρευνας, με τους 

συμμετέχοντος ως συνεργάτες, 

vi. μπορεί, επαρκώς, να συνοψίσει σημαντικά χαρακτηριστικά ενός μεγάλου 

σώματος δεδομένων και/ή να προσφέρει μία «ικανοποιητική περιγραφή» του 

συνόλου των δεδομένων, 

vii. μπορεί να υπογραμμίσει ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του συνόλου των 

δεδομένων, 

viii. επιτρέπει κοινωνιολογικές και ψυχολογικές ερμηνείες των δεδομένων, 

ix. μπορεί να είναι χρήσιμη στην παραγωγή ποιοτικής ανάλυσης, κατάλληλης για την 

ανάπτυξη πολιτικής  

 Η θεματική ανάλυση είναι συγγενής με την ανάλυση περιεχομένου με την 

οποία μοιράζονται αρκετές μεθοδολογικές αρχές και διαδικασίες (Joffe, 2012). Ο 

σκοπός της ανάλυσης περιεχομένου είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά ενός 
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κειμένου με το να εξετάσει ποιος λέει τι, σε ποιον και με ποιο αποτέλεσμα ενώ η 

θεματική ανάλυση έχει ως κύριο στόχο την ανάδειξη θεμάτων τα οποία να 

κωδικοποιούν τα φανερά και τα λανθάνοντα νοήματα του κειμένου (Vaismoradi, 

Turunen, & Bondas, 2013).   Αναλυτικά τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο 

αποτυπώνονται στον Πίνακα 6: 

Πίνακας 6. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θεματικής ανάλυσης και της ποιοτικής ανάλυσης 

περιεχομένου στο συνεχές της ποιοτικής μεθοδολογίας (Vaismoradi, Turunen, & Bondas, 2013:399) 

 

 Η θεματική ανάλυση έχει μη γραμμικό χαρακτήρα, και όπως και στις 

περισσότερες ποιοτικές μεθόδους έρευνας ο μελετητής δεν είναι υποχρεωμένος να 

ακολουθήσει με αυστηρότητα κάποια προκαθορισμένα βήματα καθώς έχει την 

ελευθερία να επανέρχεται και να επαναξιολογεί προηγούμενα στάδια. Η ίδια η 

ανάλυση είναι μία διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται από αναδρομές και 

ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟ             ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΜΈΘΟΔΟΙ      ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΑΚΡΟ 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Αναλύει αφηγηματικό 

υλικό ιστοριών ζωής  
 

ΣΤΟΧΟΙ 

Αναλύει ευαίσθητα 

φαινόμενα, παράγει 

ερμηνευτικό έργο σε ένα 

άγνωστο φαινόμενο 

Ρεαλιστική/υπαρξιακή και 

εποικοδομιστική 

πραγματιστική προοπτική  

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Θεωρίες επικοινωνίας, 

πραγματιστική προοπτική 

Περιγραφή και ερμηνεία 

παραγωγική και 

επαγωγική, έμφαση στο 

περιεχόμενο, 

ενσωμάτωση φανερών 

και λανθανόντων 

περιεχομένων, 

σχεδιασμός θεματικού 

χάρτη, μη γραμμική 

διαδικασία ανάλυσης 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Περιγραφική και 

περισσότερο ερμηνευτική, 

παραγωγική και επαγωγική, 

κίνδυνος να χαθεί 

περιεχόμενο, πιθανότητα 

εξεύρεσης ενός θέματος 

βασισμένο στη συχνότητα 

της εμφάνισης του, 

διαχωρισμός του φανερού 

και του λανθάνοντος 

νοήματος, μη γραμμική 

διαδικασία ανάλυσης  
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επαναλήψεις. Η τυπική αλλά όχι δεσμευτική πορεία που ακολουθείται στην θεματική 

ανάλυση περιλαμβάνει έξι στάδια τα οποία έχουν περιγραφεί από τις Brawn και 

Clarke το 2006:87  και εκτενέστερα το 2013:123-124. Αυτά είναι: 

1. Η εξοικείωση με τα δεδομένα: είναι κοινός τόπος σε όλες της μορφές  

ποιοτικής ανάλυσης ότι ο ερευνητής πρέπει να «βυθιστεί» σε αυτές και να 

εξοικειωθεί σε μεγάλο βαθμό με τα δεδομένα. Να διαβάζει και να 

ξαναδιαβάζει τα δεδομένα (και να ακούει τις σχετικές μαγνητοφωνήσεις) και 

να σημειώνει τις όποιες αρχικές παρατηρήσεις. 

2. Η κωδικοποίηση: Επίσης ένα κοινό στοιχείο πολλών προσεγγίσεων στις 

ποιοτικές αναλύσεις. Η κωδικοποίηση συνεπάγεται την δημιουργία μεστών 

νοήματος ετικετών για τα σημαντικά χαρακτηριστικά των σχετικών 

δεδομένων αναφορικά, πάντα, με τα ευρύτερα ερευνητικά ερωτήματα της 

ανάλυσης. Η κωδικοποίηση δεν είναι απλώς μία επαγωγή των δεδομένων 

είναι επίσης και μία αναλυτική διαδικασία, οι κώδικες καταγράφουν τόσο την 

σημασιολογική όσο και την εννοιολογική ανάγνωση των δεδομένων. Ο 

ερευνητής κωδικοποιεί κάθε δεδομένο και ολοκληρώνει αυτή την φάση με την 

συλλογή όλων των κωδίκων και των σχετικών αποσπασμάτων από τα 

δεδομένα. 

3. Η αναζήτηση των θεμάτων. Το θέμα είναι συνεκτικό και ουσιαστικό μοτίβο 

των δεδομένων σχετικό με τα ερευνητικά ερωτήματα. αν οι κώδικες είναι 

τούβλα και κεραμίδα σε ένα τούβλινο σπίτι με κεραμίδια τότε τα θέματα είναι 

οι τοίχοι και οι οροφές. Η αναζήτηση των θεμάτων είναι κάπως σαν την  

κωδικοποίηση των κωδίκων για να εντοπιστούν ομοιότητες μεταξύ των 

δεδομένων. Αυτή η «αναζήτηση» είναι μία ενεργητική διαδικασία, τα θέματα 

δεν βρίσκονται κρυμμένα στα δεδομένα και περιμένουν να τα ανακαλύψει 

ένας γενναίος ερευνητής αλλά μάλλον ο ερευνητής κατασκευάζει τα θέματα. 

Ο ερευνητής ολοκληρώνει αυτή τη φάση με τη συλλογή όλων των 

κωδικοποιημένων δεδομένων που έχουν σχέση με το κάθε θέμα. 

4. Η ανασκόπηση των θεμάτων. Εδώ γίνεται ο έλεγχος για το αν τα θέματα 

λειτουργούν σε σχέση και με τα κωδικοποιημένα αποτελέσματα και με το 

σύνολο των δεδομένων. Ο ερευνητής θα πρέπει να αποτυπώσει πρέπει να 

αποτυπώσει το αν τα θέματα λένε μια πειστική και ενδιαφέρουσα ιστορία και 

να ξεκινήσει να καθορίζει τη φύση του κάθε θέματος και τις σχέσεις μεταξύ 
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των θεμάτων. Μπορεί να καταστεί αναγκαίο να συνενώσει δύο θέματα μαζί ή 

να χωρίσει ένα θέμα σε δύο ή περισσότερα θέματα ή ακόμη και να διαγράψει 

όλα τα υποψήφια θέματα και να αρχίσει από την αρχή την διαδικασία 

δημιουργίας θεμάτων. 

5. Καθορισμός και ονοματοθεσία των θεμάτων. Απαιτεί από τον ερευνητή να 

συντάξει και να γράψει μία λεπτομερή ανάλυση του κάθε θέματος (ο 

ερευνητής θα πρέπει να αναρωτηθεί: «Ποια ιστορία αφηγείται αυτό το θέμα;» 

και «Πως αυτό το θέμα ταιριάζει στην γενικότερη ιστορία των δεδομένων;» 

αναγνωρίζει την «ουσία» του κάθε θέματος και δίνει ένα συνοπτικό, 

«ζωντανό» και πληροφοριακό όνομα σε κάθε θέμα.  

6. Η συγγραφή. Η συγγραφή είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο της αναλυτικής 

διαδικασίας στην θεματική ανάλυση (και στις περισσότερες ποιοτικές 

έρευνες). Η συγγραφή περιλαμβάνει την εξύφανση των αφηγήσεων της 

ανάλυσης με τα (αυτούσια) αποσπάσματα των δεδομένων για να μεταφέρουνε 

στον αναγνώστη μία κατανοητή και πειστική ιστορία για τα δεδομένα 

προσδιορίζοντας, παράλληλα και την σχέση τους με την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία. 

Για να οργανωθούν και να παρουσιαστούν με εύληπτο τρόπο τα δεδομένα μίας 

θεματικής ανάλυσης μετά την κωδικοποίηση χρησιμοποιείται ένα θεματικό δίκτυο. 

Το θεματικό δίκτυο προσφέρει μία ιστώδη δικτύωση ως οργανωτική αρχή και ως 

αναπαραστατικό μέσο για να δηλωθούν οι διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά τη 

μετάβαση από το κείμενο προς την ερμηνεία. Δεν στοχεύει στην ανακάλυψη των 

επιχειρημάτων ή της λογική πίσω από τα δεδομένα αλλά επιδιώκει τον χωρισμό του 

κειμένου και την αποτύπωση των φανερών και κρυφών σημασιοδοτήσεων τους 

(Attride-Stirling, 2001).  Οι τάξεις θεμάτων που αποτυπώνονται στον τελικό θεματικό 

χάρτη χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες (Attride-Stirling, 2001:388-389): 

1. Βασικό Θέμα (Basic Theme): είναι το πρώτο από τα θέματα που προέρχονται 

από τα στοιχεία του κειμένου, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως 

υποθέμα, με την έννοια ότι κινείται γύρω από μία κεντρικότερη ιδέα, σε μία 

υπερ-συντεταγμένη. Τα βασικά θέματα αποτυπώνουν τα απλούστερα 

χαρακτηριστικά των δεδομένων και από μόνα τους προδίδουν πολύ λίγα για 

τα νοήματα των κειμένων ως σύνολο. Για να κατανοηθούν τα βασικά θέματα 
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θα πρέπει να αναγνωστούν στο πλαίσιο και των υπόλοιπων βασικών θεμάτων. 

Πολλά μαζί αποτελούν το Οργανωτικό Θέμα. 

2. Οργανωτικό Θέμα (Organizing Theme): είναι ένα θέμα μεσαίας τάξης το 

οποίο οργανώνει τα βασικά θέματα σε ομάδες παρόμοιων ζητημάτων. Είναι 

ομάδες σημασιοδότησης που συνοψίζουν βασικές παραδοχές των βασικών 

θεμάτων, έτσι είναι πιο αφαιρετικά και πιο αποκαλυπτικά για τα νοήματα των 

κειμένων. Ο ρόλος τους είναι να συνενώσουν το νόημα και την 

σημαντικότητα ενός ευρύτερου θέματος που συνενώνει τα οργανωτικά 

θέματα. Έτσι τα οργανωτικά θέματα συγχρόνως ομαδοποιούν τις κεντρικές 

ιδέες των βασικών θεμάτων και ανατέμνουν τις κύριες παραδοχές που 

βρίσκονται σε ευρύτερα θέματα. Μία ομάδα οργανωτικών θεμάτων συνιστά 

ένα Καθολικό Θέμα 

3. Καθολικό Θέμα (Global Theme): είναι θέματα ανώτερης τάξης τα οποία 

αποτυπώνουν τις κύριες αρχές των δεδομένων ως σύνολο. Λειτουργούν ως 

ομπρέλες που καλύπτουν όλα τα επιμέρους νοήματα. Τα καθολικά θέματα 

είναι σύνολα οργανωτικών θεμάτων που στο σύνολο τους παρουσιάζουν ένα 

επιχείρημα, μία θέση για μία πτυχή της πραγματικότητας. Λειτουργούν, 

επίσης, και ως μακρο-θέματα τα οποία νοηματοδοτούν ομάδες θεμάτων 

κατώτερης τάξης που έχουν προκύψει από τα δεδομένα. Είναι μία περίληψη 

των κύριων θεμάτων και αποκαλύπτουν την ερμηνεία εντός των κειμένων. 

Ένα σύνολο κειμένων μπορεί να ενέχει πάνω από ένα καθολικό θέμα, γεγονός 

που εξαρτάται από την πολυπλοκότητα των δεδομένων, σε κάθε περίπτωση 

όμως είναι λιγότερα από τα οργανωτικά και τα βασικά θέματα. 
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Εικόνα 2. Δομή ενός θεματικού δικτύου (Attride-Stirling, 2001:388). 

 Η θεματική ανάλυση, μέσα από την επαγωγική δημιουργία των θεμάτων δίνει 

και μία προστιθέμενη αξία στις απόψεις των ερωτηθέντων, αν πρόκειται για 

συνέντευξη αναφορικά με το υπό εξέταση ζήτημα. Κάθε σχόλιο μπορεί να 

συνεισφέρει στην κατανόηση μίας πτυχής του θέματος ή να βοηθήσει σε συνδυασμό 

με τα σχόλια των υπολοίπων,  γεγονός που οδηγεί στην εκτίμηση της μεγαλύτερης 

εικόνας. Οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των απόψεων των συμμετεχόντων 

μπορεί να προσδώσουν μια καθολικότερη οπτική στον αναγνώστη (Joffe & Yardley, 

2004 ∙  Alhojailan, 2012).  

6.2 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η επιλογή των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν η 

σκόπιμη δειγματοληψία (purposive, συναντάται και ως judgmental, selective or 

subjective sampling) καθώς έπρεπε το δείγμα να πληροί τα κριτήρια που 

παρατίθενται παρακάτω. Η σκόπιμη δειγματοληψία είναι ένας μη τυχαίος τρόπος 

επιλογής μίας κατηγορίας πληθυσμού που φέρει τα επιθυμητά για την έρευνα κύρια 

χαρακτηριστικά. Η λογική της κινείται στο ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός έχει 

σημαντικές για το υπό εξέταση θέμα πληροφορίες και εμπειρίες και συνήθως ο 

αριθμός τους είναι πολύ μικρός (Robinson, 2014). Αν πρέπει να ενταχθεί σε μία από 

τις υπο-κατηγορίες της σκόπιμης δειγματοληψίας, τότε πρόκειται για τυπική σκόπιμη 
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δειγματοληψία (typical, συναντάται και ως emblematic ή paradigmatic) καθώς το 

σύνολο των συμμετεχόντων επιλέχθηκε γιατί αποτελούν «τυπικά, κανονικά 

παραδείγματα» (Robinson, όπ.π.) όσων έλαβαν μέρος στην διαδικασία της 

αξιολόγησης 

Το δείγμα που επιλέχθηκε αντιπροσωπεύει κάποια από τα κύρια 

χαρακτηριστικά του ευρύτερου πληθυσμού των σχολικών συμβούλων και 

υψηλόβαθμων στελεχών (επαγγελματική εμπειρία, ανώτατο μορφωτικό επίπεδο). 

Σαφώς και υπόκειται σε όλους τους περιορισμούς γενίκευσης που ισχύουν για τις 

σκόπιμες δειγματοληψίες καθώς δεν προσφέρονται για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

για το σύνολο του πληθυσμού αλλά χρησιμοποιούνται για να διαφωτίσουν ενδεικτικά 

τις απόψεις του (Φίλιας, 1991) 

Στην έρευνα συμμετείχαν 11 Σχολικοί Σύμβουλοι και υψηλόβαθμα Στελέχη της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αποτέλεσαν μέρος της μοναδικής πληθυσμιακής υπο-

ομάδας εκπαιδευτικών οι οποίοι ολοκλήρωσαν όλα τα προβλεπόμενα στάδια της 

αξιολόγησης σύμφωνα με το Π.Δ. 152. Κατά τη διαδικασία βρέθηκαν, σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα, τόσο στη θέση του αξιολογούμενου όσο και του 

αξιολογητή, συνεπώς οι απόψεις τους έχουν ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον και 

είναι ιδιαίτερης βαρύτητας τόσο για το σύνολο της διαδικασίας, για την οποία είχαν 

συνολική εικόνα όσο και για το είδος της αξιολόγησης που εφαρμόστηκε, στον βαθμό 

που ολοκληρώθηκε. Τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθησαν ήταν τα εξής: 

ѵ Αξιολογήθηκαν οι ίδιοι σύμφωνα με το πλαίσιο κριτήριων του Π.Δ. 152 

ѵ Επιμορφώθηκαν μία ή δύο φορές από επίσημο φορέα για τις διατάξεις και τα 

κριτήρια του ανωτέρω νομοθετήματος 

ѵ Επιμόρφωσαν (κάποιοι ολοκληρωμένα και κάποιοι ημιτελώς) τους υφισταμένους 

τους όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία 

ѵ Αξιολόγησαν τους διευθυντές σχολικών μονάδων αρμοδιότητας τους.  

Επειδή υπήρχαν πολλές επιφυλάξεις και δισταγμοί αναφορικά με την 

«φωτογραφική αποτύπωση» των συμμετεχόντων, κρίθηκε σκόπιμο τα δημογραφικά 

στοιχεία τους να περιοριστούν στο ελάχιστο, ώστε να καθίσταται επισφαλής η 

ταυτοποίηση των συμμετεχόντων με τα φυσικά πρόσωπα. Στον παρακάτω Πίνακα 7 

αποτυπώνονται τα στοιχεία των συμμετεχόντων, στην πρώτη στήλη είναι και ο 

κωδικό όνομα με το οποίο εμφανίζονται τα αποσπάσματα των απαντήσεων τους 
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Πίνακας 7. Στοιχεία Στελεχών Εκπαίδευσης 

 Φύλο Έτη προϋπηρεσίας Μορφωτικό 

Επίπεδο 

Έτη σε θέση 

ευθύνης 

Σ.Ε.1 Άρρεν 31 Διδακτορικό 14 

Σ.Ε.2 Θήλυ 35 Διδακτορικό 11 

Σ.Ε.3 Άρρεν 34 Διδακτορικό 9 

Σ.Ε.4 Άρρεν 31 Διδακτορικό 5 

Σ.Ε.5 Άρρεν 34 Διδακτορικό 21 

Σ.Ε.6 Άρρεν 29 Διδακτορικό 13 

Σ.Ε.7 Θήλυ 30 Διδακτορικό 16 

Σ.Ε.8 Άρρεν 32 Διδακτορικό 17 

Σ.Ε.9 Θήλυ 29 Διδακτορικό 12 

Σ.Ε.10 Θήλυ 28 Διδακτορικό 14 

Σ.Ε.11 Άρρεν 29 Διδακτορικό 11 

6.3 Διαδικασία συνεντεύξεων 

Ο χρόνος υλοποίησης της ερευνητικής διαδικασίας ήταν από τον Μάρτιο του 

2016 έως και τον Ιούλιο του ιδίου χρόνου. Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο λήφθησαν οι 

δύο πιλοτικές συνεντεύξεις από σχολικούς συμβούλους διαφορετικής ειδικότητας. 

Μετά την επεξεργασία των δύο πρώτων συνεντεύξεων προέκυψαν οι θεματικές 

ενότητες του τελικού Οδηγού Συνέντευξης και καθορίστηκε το προσδοκώμενο 

χρονικό διάστημα για την κάθε συνέντευξη (από 35 έως 40 λεπτά). Από τον Μάιο έως 

τον Ιούλιο λήφθησαν οι έντεκα συνεντεύξεις της έρευνας.  Οι περισσότερες ήταν 

μετά το τέλος του σχολικού έτους και έτσι υπήρχε η δυνατότητα πιο άνετης 

επικοινωνίας με τους συμμετέχοντες.  

Η αρχική επαφή με τους συμβούλους έγινε τηλεφωνικά ή διαδικτυακά, με 

όσους υπήρχε η δυνατότητα ώστε να ενημερωθούν για την διαδικασία και να 
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διαπιστωθούν οι προθέσεις τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία. 

Επιπλέον, ήταν και η φύση του θέματος που τους δημιουργούσε άγχος και μάλιστα 

ενόψει των κρίσεων συμβούλων που είχαν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 

2016. Το νομοσχέδιο δεν έχει ακόμη αποσυρθεί ή αντικατασταθεί από κάποιο 

νεότερο και έτσι υπήρχε πάντα η καχυποψία για το τι μπορεί να συμβεί. Εδώ πολλοί 

εξέφρασαν και τους έντονους προβληματισμούς τους ότι θα μπορούσε να αρθεί η  

συνθήκη της ανωνυμίας τους από τα συμφραζόμενα ή από τα δημογραφικά και να 

καθορίσει κάποιος ποιος είναι ο λέγων, ειδικά στις ειδικότητες που δεν είναι πολλοί 

ή/και μόνο ένας στην ίδια περιοχή. Δεν πρέπει να παραλειφθεί και το γεγονός ότι σε 

κάποιες περιπτώσεις υπήρξαν και ενστάσεις εναντίον των αποτελεσμάτων με 

συνέπεια να είναι ακόμη μερικοί σε μία ανοικτή διαμάχη με αποτέλεσμα να είναι 

ακόμη πιο απρόθυμοι να αναφερθούν στο θέμα.  

Στα Στελέχη που ανταποκρίθηκαν θετικά έγινε μεγάλη προσπάθεια να 

καλλιεργηθεί ένα συνεργατικό πνεύμα και να δοθούν όλες οι διαβεβαιώσεις για την 

προστασία των προσωπικών τους δεδομένων. Σε τηλεφωνική επικοινωνία έγινε, στον 

καθένα ξεχωριστά, αναλυτική επεξήγηση των σκοπών της έρευνας, δόθηκαν όλες οι 

διευκρινήσεις που ζητήθηκαν και ενημερώθηκαν ότι θα ηχογραφηθεί και θα 

απομαγνητοφωνηθεί η συνέντευξη. 

Ο τόπος των συνεντεύξεων ήταν σε μερικές περιπτώσεις το γραφείο του 

Στελέχους, σε τρεις περιπτώσεις ήταν ουδέτεροι χώροι που ήταν χωροταξικά 

προσβάσιμοι και για τον Σύμβουλο και για την ερευνήτρια. Άλλες τρεις περιπτώσεις 

ήταν δια τηλεφώνου η συνέντευξη και μία μέσω skype. Σε κάθε περίπτωση τα κύριο 

μέλημα ήταν η διευκόλυνση του ερωτώμενου, να βρίσκεται ει δυνατόν σε οικείο 

περιβάλλον και σε χρόνο που θα εξυπηρετούσε καλύτερα το πρόγραμμα του ώστε να 

μην λειτουργεί υπό την πίεση διακοπών ή παρεμβάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η επεξεργασία των δεδομένων ακολούθησε τα έξι στάδια της θεματικής 

ανάλυσης των Brawn και Clarke όπως αυτά παρουσιάστηκαν παραπάνω. Επίσης, 

τηρήθηκαν και τα κριτήρια για καλή θεματική ανάλυση των ίδιων όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8.  

Πίνακας 8. Τα 15 κριτήρια για μία καλή θεματική ανάλυση (Brawn & Clarke, 2006:36) 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Νο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ 

Απομαγνητοφώνηση 1 Τα δεδομένα έχουν απομαγνητοφωνηθεί σε ένα 

κατάλληλο επίπεδο λεπτομέρειας και έχουν ελεγχθεί 

ξανά με τις ηχογραφήσεις για να επιτευχθεί η 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια 

Κωδικοποίηση 2 Δίνεται ίση προσοχή σε κάθε δεδομένο κατά την 

διαδικασία κωδικοποίησης  

3 Τα θέματα δεν δημιουργούνται από μερικά 

παραδείγματα αλλά, αντιθέτως, από μία ενδελεχή 

διαδικασία κωδικοποίησης η οποία είναι περιεκτική 

και κατανοητή 

4 Αντιπαραβάλλονται  όλα τα σχετικά αποσπάσματα 

για κάθε θέμα  

5 Τα θέματα ελέγχονται μεταξύ τους και σε συνδυασμό 

με το αρχικό σώμα δεδομένων 

6 Τα θέματα έχουν εσωτερική συνοχή, συνέπεια και 

διακριτότητα 

Ανάλυση 7 Τα δεδομένα αναλύονται και ερμηνεύονται, 

νοηματοδοτούνται περισσότερο παρά απλώς 

παραφράζονται και περιγράφονται 

8 Η ανάλυση και τα δεδομένα συνταιριάζονται, τα 

αποσπάσματα διασαφηνίζουν τους ισχυρισμούς της 

ανάλυσης  

9 Η ανάλυση λέει μία πειστική και καλά οργανωμένη 

ιστορία για τα δεδομένα και το εξεταζόμενο ζήτημα 

10 Δημιουργείται μία ισορροπία μεταξύ της αναλυτικής 

αφήγησης και τα των ενδεικτικών αποσπασμάτων 

Συνολική θεώρηση 11 Δίνεται αρκετός χρόνος για να ολοκληρωθούν όλες οι 

φάσεις της ανάλυσης, χωρίς να υπάρχει πίεση σε 
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κάποιο στάδιο ή να αντιμετωπίζεται επιφανειακά 

Συγγραφή 12 Οι παραδοχές της συγκεκριμένης προσέγγισης και η 

θεματική ανάλυση εξηγούνται με σαφήνεια 

13 Υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ των λεγομένων και των 

πεπραγμένων π.χ. η περιγραφόμενη μέθοδος και η 

ανάλυση ταυτίζονται  

14 Η γλώσσα και οι απόψεις που χρησιμοποιούνται στην 

έκθεση είναι συνεπής ως προς την επιστημολογική 

θέση της ανάλυσης  

15 Ο ερευνητής συμμετέχει ενεργητικά στην ερευνητική 

διαδικασία. Τα θέματα δεν «προκύπτουν απλώς» 

  

7.1 Τα πρώτα στάδια επεξεργασίας 

7.1.1 1ο στάδιο: Εξοικείωση με τα δεδομένα 

Σε αυτό το στάδιο έγινε η απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων με κάθε 

δυνατή λεπτομέρεια και προέκυψε ένα αρκετά εκτενές σώμα κειμένων. Έγινε 

αντιπαραβολή των τελικών κειμένων με τις ηχογραφήσεις για τυχόν αβλεψίες και 

διορθώσεις. Τα δεδομένα μελετήθηκαν και ξαναμελετήθηκαν, χωρίς να γίνει κάποια 

προσπάθεια κωδικοποίησης ώστε να γίνει οικείο το περιεχόμενο και νοήματα τους.  

7.1.2 2ο στάδιο: Κωδικοποίηση των δεδομένων   

Σε αυτό το στάδιο ξεκίνησε η κωδικοποίηση των δεδομένων σε ένα αρκετά 

μεγάλο αριθμό πινάκων. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός μεθόδων 

κωδικοποίησης στη βιβλιογραφία (βλ. Brawn & Clarke ∙ Clarke et al., 2003) από 

χρωματιστούς υπογραμμιστές έως εξελιγμένα λογισμικά πακέτα (όπως το QSR 

NVivo) και ο κάθε ερευνητής επιλέγει αυτό που ανταποκρίνεται περισσότερο στις 

ανάγκες, στις γνώσεις και στους διαθέσιμους πόρους του. Στην συγκεκριμένη 

περίπτωση δημιουργήθηκαν πίνακες στον ηλεκτρονικό κειμενογράφο που 

κωδικοποιούσαν το διαθέσιμο υλικό ανά στήλες. 

Για την πρώτη κωδικοποίηση ακολουθήθηκε η επαγωγική/παραγωγική μέθοδος 

κωδικοποίησης δεδομένων που θα αναλυθούν με θεματική ανάλυση που 

περιγράφεται στους Fereday & Muir-Cochrane (2006). Ξεκίνησε με την δημιουργία a 
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priori γενικών κωδίκων οι οποίοι εξειδικεύτηκαν κατά την πορεία επεξεργασίας των 

δεδομένων των συνεντεύξεων.  

 Δόθηκε ιδιαίτερη μέριμνα στην αξιοποίηση του συνόλου του υλικού και σε 

πολλές περιπτώσεις το ίδιο απόσπασμα χρησιμοποιήθηκε σε παραπάνω από έναν 

πίνακα, γεγονός που έχει υπογραμμιστεί και από τη βιβλιογραφία (Green et al., 2003), 

Ήταν μία αρκετά χρονοβόρα διαδικασία καθώς τα στοιχεία ελέγχθηκαν για την 

συνάφεια τους με την κωδικοποίηση και αρκετές φορές χρειάστηκε να εξαλειφθούν 

κάποιες ετικέτες ή να δημιουργηθούν νέες. Αναφορικά με την δημιουργία των 

θεμάτων: δύο καθολικά θέματα ήταν από την φύση των ερευνητικών ερωτημάτων 

προκαθορισμένα, η αξιολόγηση και η επιμόρφωση. Από την επεξεργασία των 

κωδίκων προέκυψαν, επαγωγικά, τα βασικά θέματα της ανάλυσης και από αυτά τα 

οργανωτικά.  

7.2 Ανάλυση των δεδομένων 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν δύο Θεματικά Δίκτυα, παρότι 

ο αρχικός στόχος ήταν μία ενιαία διαχείριση των στοιχείων. Ωστόσο, από την 

θεματοποίηση τους προέκυψαν δύο ευδιάκριτες ενότητες οι οποίες υποδιαιρούνταν με 

τέτοιους τρόπους που κατέστησε την διπλή επεξεργασία αναγκαιότητα. Αυτές οι δύο 

θεματικές ήταν η αξιολόγηση και η επιμόρφωση. Η καθεμιά από αυτές υποδιαιρείται 

σε δύο υποενότητες αναλόγως του ρόλου των στελεχών: σε αυτή κατά την οποία 

υπήρξαν οι ίδιοι αξιολογούμενοι και επιμορφούμενοι και σε εκείνη που είχαν τον 

ρόλο του αξιολογητή και του επιμορφωτή στους ιεραρχικά κατωτέρους τους. Ο 

κοινός παρονομαστής και το σημείο αναφοράς  σε όλες τις πτυχές της ανάλυσης και 

στα δεδομένα είναι πάντα το Π.Δ. 152 και το Επιμορφωτικό Υλικό. Σχηματικά τα 

θέματα κάθε τάξης και τα υποθέματα αποτυπώνονται στο Θεματικό Δίκτυο 1. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

7.3 Τα στελέχη εκπαίδευσης ως αξιολογούμενοι 

 Οι διαδικασίες κρίσεως δεν είναι κάτι άγνωστο για τα στελέχη της 

εκπαίδευσης καθώς για να ανέλθουν στην  ιεραρχική δομή  διέρχονται από διάφορες 

αξιολογήσεις οι οποίες  συνήθως ενέχουν και   συνέντευξη.  Οι διαδικασίες του Π.Δ. 

152 ήταν μάλλον πρωτόγνωρες ακόμα και για τους ίδιους και διαγραμματικά 

αποτυπώνονται στο Θεματικό Δίκτυο 1.  
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Εικόνα 3. Θεματικό Δίκτυο 1. Τα ΣΕ ως αξιολογούμενοι και ως αξιολογητές 
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7.3.1 Διαδικασία της αξιολόγησης των Σ.Ε. με το Π.Δ. 152/13 

Η διαδικασία ήταν, εν πολλοίς, πρωτόγνωρη λόγω του πλήθους των κριτηρίων 

και των ρουμπρικών. Τα κύρια σημεία ενδιαφέροντος αφορούν στην υλοποίηση της 

αξιολόγησης, η χρονική διάρκεια, η στάση των αξιολογητών κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης τους και τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν από αυτήν. 

6.3.1.1 Υλοποίηση της αξιολόγησης 

Η διαδικασία της αξιολόγηση προέβλεπε πρόσκληση από τον αξιολογητή στον 

αξιολογούμενο για να προσέλθει στην διαδικασία. Ο αξιολογούμενος θα έπρεπε πριν 

την αξιολόγηση να ανεβάσει σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα το βιογραφικό του και 

όσα στοιχεία θα θεωρούσε ότι θα συνεισέφεραν στην πληρέστερη αποτίμηση του 

έργου του και της πορείας του (portfolio). Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσε να τα 

προσκομίσει και σε ηλεκτρονική μορφή. Βασικό χαρακτηριστικό της ήταν μάλλον ο 

εσπευσμένος χαρακτήρας της διαδικασίας γιατί αποφεύχθηκαν οι πολλές 

λεπτομέρειες και οι περισσότεροι προτίμησαν τον ουδέτερο χαρακτηρισμό «τυπική» 

ενώ κάποιοι χρησιμοποίησαν το «πρόχειρη». 

Σ.Ε.1:  «Δεν θυμάμαι ακριβώς τι είχαμε κάνει. Απλώς, αποτυπώσαμε τον εαυτό 

μας και μετά περάσαμε μία συνέντευξη, δηλαδή πήραμε τα στοιχεία αυτά που 

θέλαμε. Αποτυπώσαμε με λίγα λόγια όλα τα χαρακτηριστικά» 

Σ.Ε.2: «Σε ηλεκτρονική μορφή, τους τα δώσαμε τους τα στείλαμε, και μετά 

περάσαμε την συνέντευξη» 

Σ.Ε.3: «Τυπική και απλή διαδικασία». 

Σ.Ε.4: «Τυπικά, ήταν μία τυπική διαδικασία. Η συνέντευξη ήταν τυπική, 

ουσιαστικά καταθέσαμε τα χαρτιά μας». 

Σ.Ε.5: «Κοιτάξτε να δείτε για εμένα μου φάνηκε κάπως πρόχειρη». 

Όσον αφορά στα ανώτερα διοικητικά στελέχη η διαδικασία δεν ήταν ακριβώς 

έτσι καθώς υπήρξαν περιπτώσεις στις οποίες ήταν μία εξαιρετικά σύντομη και 

μάλλον τυπική, προαποφασισμένη διαδικασία. Δεν υπήρξε σε βάθος εξέταση για το 

έργο και την επαγγελματική τους καθημερινότητα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλλον 

λόγω αντικειμενικών δυσκολιών η συνέντευξη έγινε μέσω skype: 

Σ.Ε.5: «Να αξιολογηθούμε μέσω του skype από το Ι.Ε.Π. Θα αξιολογούσαν τόσο 

εμένα που ήμουν Προϊστάμενος Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης όσο και τον Προϊστάμενο της Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 
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Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ορίσαμε ένα ραντεβού αν θυμάμαι καλά γύρω στις 

12 η ώρα για να μιλήσουμε στο skype». 

6.3.1.2 Χρονική διάρκεια  

Σε άμεση συνάφεια με την ποιότητα της διαδικασίας και χαρακτηριστικό της 

πορείας της ήταν το χρονικό διάστημα που διατέθηκε για την αξιολόγηση. 

Θεωρήθηκε ότι ήταν ένα αστείο διάστημα για να προλάβουν να αξιολογηθούν σε 

βάθος και να γίνει μία ουσιαστική κριτική τους. Υπονοούν, σε αυτό το σημείο, και 

την διαφορά μεταξύ της δικής τους αξιολόγησης και εκείνης που έκαναν οι ίδιοι 

στους διευθυντές σχολείων «ούτε όπως αυτό που κάναμε εμείς μετά στους διευθυντές 

των σχολείων». Υπήρξαν και περιπτώσεις εντελώς προσχηματικής αξιολόγησης όπου 

η διαδικασία ήταν ωσεί παρούσα αλλά επί της ουσίας δεν έγινε κάτι ουσιαστικό.  

Σ.Ε.1 «Δεκατρία λεπτά!» 

Σ.Ε.8. «Ε, προφανώς, θα ήταν καλύτερα, να βγουν οι συνεντεύξεις με έναν 

προγραμματισμό, με άνεση χρόνου». 

Σ.Ε.9. «Ήταν μία διαδικασία, μπες δύο λεπτά να σε δούμε να πούμε ότι κάναμε 

συνέντευξη, δεν ήταν επί της ουσίας, η αξιολόγηση η οποία έγινε, ούτε όπως αυτό 

που κάναμε εμείς μετά στους διευθυντές των σχολείων». 

Σ.Ε.11. «Αν θέλανε να κάνουνε μία συνέντευξη ουσιαστική για το έργο που 

κάνανε τα προηγούμενα χρόνια οι Σύμβουλοι, αυτό θα τραβούσε σε μάκρος γιατί 

η δουλειά έγινε εσπευσμένα μες τον Αύγουστο του 14 …» 

Οι λόγοι για τους οποίους υπήρξε αυτή η επίσπευση ήταν όπως είπαν το 

ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο που είχε επιβληθεί από το Υπουργείο  για την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας και το ελάχιστο προσωπικό το οποίο υλοποιούσε τη 

διαδικασία. Δεν λείπουν και οι συμπαθείς χαρακτηρισμοί για τους ανωτέρους τους 

και η κατανόησή για την δύσκολη θέση τους.  

Σ.Ε.3. «Όταν αξιολογηθήκαμε εμείς ναι προφανώς και ήταν, το υπουργείο ζήτησε 

ξαφνικά τον Ιούλιο μήνα μέσα στον Αύγουστο να τελειώσουν όλοι οι σύμβουλοι». 

Σ.Ε. 8. «…έπεσε το βάρος σε δύο ανθρώπους βασικά τον περιφερειακό διευθυντή 

και τον προϊστάμενο παιδαγωγικής καθοδήγησης ήταν ανθρωπίνως αδύνατο να 

κάνουν κάτι καλύτερο». 
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6.3.1.3 Στάση αξιολογητών 

Βασικός παράγοντας της όλης διαδικασίας είναι ο αξιολογητής και οι τρόποι με 

τους οποίους διαχειρίζεται τον ρόλο του. Δεν αμφισβητούν τις καλές προθέσεις των 

αξιολογητών τους αλλά αναγνωρίζουν και το δεσμευτικό και περιορισμένο πεδίο 

ελευθερίας τους. 

Σ.Ε.2. «Οι σκοποί πάντοτε υποτίθεται ότι είναι καλοί, δηλαδή ο σκοπός ήτανε να 

αξιολογηθούν οι άνθρωποι με έναν τρόπο πολιτισμένο χωρίς να τους 

δημιουργείται άγχος αυτός ήτανε ο σκοπός, σύμφωνα με τα λεγόμενα, και να 

υπάρχει, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη, αντικειμενική διάσταση. Δεν νομίζω όμως 

ότι το 152 έτσι όπως ήταν δομημένο απάλλασσε τους ανθρώπους από φοβερό 

άγχος και είχε και αντικειμενικότητα». 

Κατά τη δική τους αξιολόγηση πίστευαν ότι  η έμφαση δόθηκε στα portfolios 

και στα τυπικά προσόντων των ατόμων και αποφεύχθηκαν οι ερωτήσεις που θα 

μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις. Η γενικότερη τάση ήταν εκείνη της 

«εξομάλυνσης» και της αποφυγής προστριβών. Συνέπεια αυτής της στάσης ήταν να 

δίδεται σημασία σε μετρήσιμα και παρατηρήσιμα στοιχεία, όμως  δεν έλειψαν και οι 

αιχμές για κάποια μεροληψία υπέρ κάποιων ειδικοτήτων (εδώ πιθανώς να αναφέρεται 

στην ειδικότητα του αξιολογητή, αν και δεν το αναφέρει ρητά). 

Σ.Ε.1. «Όπως κατάλαβα εγώ πρώτον δώσαν οι αξιολογητές έμφαση στην 

ειδικότητα και όχι στην εμπειρία στα χρόνια προϋπηρεσίας σε αυτήν τη θέση». 

Σ.Ε.1.  «Προσωπικά εμένα δεν με επηρέασε η αξιολόγηση αυτή, θεωρούσε 

κάποια στάνταρ δεδομένα και δε τα έδωσα πολύ σημασία όπως κάποιοι άλλοι 

από άλλες ειδικότητες εκεί παιζόταν, ίσως, και κάποια άλλα συμφέροντα, θέσεις ή 

δεν ξέρω τι άλλο …» 

Σ.Ε.3. «Ειδικά όμως αυτή που έγινε σε μας, το θέμα συνέντευξη δεν το έλαβε 

υπόψη γιατί προφανώς υπήρχαν ορισμένες, όπως να το πω τώρα αυτό εδώ, να 

εξομαλύνουμε τα πράγματα, μην πάμε σε βάθος δηλαδή και δημιουργήσουμε 

κόντρες μες τους Συμβούλους γιατί αυτό έγινε μετά, έγινε σε μεγάλη έκταση, ήταν 

(θα το δεις αυτό στην έρευνα σου αν μιλήσεις και με άλλους Συμβούλους) παρότι 

υπήρχε μία τάση εξομάλυνσης από τον Περιφερειακό Διευθυντή και τον 

Προϊστάμενο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης άρα δεν μπαίναμε σε ερωτήσεις σε 
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συνέντευξη προσωπική αρκούνταν στα portfolio που έχουν καταθέσει και μετά 

είχαν κάνει και ορισμένους συμβιβασμούς». 

ΕΤ. «Ο αξιολογητής σας σε ποια σημεία έδωσε έμφαση; Που εστίασε το 

ενδιαφέρον του; 

Σ.Ε.4. Ήταν γενικό. Τι είχαμε κάνει όλο αυτό τον καιρό». 

Σ.Ε.5. «Δεν υπήρχε τίποτα, αυτό ήταν που μου έκανε εντύπωση δηλαδή κοίτα 

πόσο πρόχειρο, ήταν πολύ πρόχειρο. Αν δεν μπορούσε εκείνος ο κύριος να 

αξιολογήσει θα μπορούσε να βάλει τον βοηθό του, κάποιον άλλον τέλος πάντων. 

Γινόταν μία αξιολόγηση, μία διαδικασία που θέλει και μία σοβαρότητα, αν 

θέλουμε να είμαστε σοβαροί». 

Σ.Ε. 9. «Από ότι φάνηκε στην μοριοδότηση να πάρουν όλοι από εκεί μέχρι εκεί, 

οπότε η διακύμανση να κινείται σε ένα μικρό εύρος, θα βάλω σε όλους, ξέρω ‘γω 

από το 90 μέχρι το 97-98, να βάλω μερικούς πολύ κακούς, κατά γενική ομολογία, 

κάτω από 90 αλλά ουσιαστικά όλοι άριστοι βγήκανε». 

6.3.1.4 Προβλήματα της διαδικασίας  

Η διαδικασία σαφώς παρουσίασε ένα πλήθος προβλημάτων σε επίπεδο 

οργανωτικό και συμπεριφορών. Θεώρησαν ότι για μία σοβαρή προσπάθεια 

αξιολόγησης τέσσερις δεκαετίες σχεδόν μετά την τελευταία γενικευμένη μορφή της 

έγινε με αδικαιολόγητη προχειρότητα και με πολλά προβλήματα, κάποια από τα 

οποία μπορούσαν να προληφθούν και κάποια ήταν εντελώς απρόσμενα. Σαφώς δεν 

είχαν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες του κλάδου των εκπαιδευτικών σε όλα τα 

επίπεδα της ιεραρχίας του.  

Σ.Ε.4. «Μια απαξίωση της αξιολόγησης γενικά… 

ΕΤ. Για το αποτέλεσμα; 

Σ.Ε.4. Ναι». 

Σ.Ε.10. «Βέβαια, είναι ένα πρόβλημα γιατί ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι ένα 

σώμα που εμπεριέχει πολλές ιδιορρυθμίες, δηλαδή δεν μπορείς να εύκολα να τον 

πείσεις τον άλλον να μετατοπιστεί, βέβαια εντάξει εγώ θα μπορούσα, ναι, θα 

μπορούσα αλλά βέβαια έτσι όπως είναι και δομημένη η εκπαίδευση ενδεχομένως 

κανείς να έβρισκε και τον μπελά του παρά να έφερνε αποτελέσματα». 
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Σ.Ε.11. «Ως διαδικασία δεν ήταν καλή και χρειάζεται στο σύνολο της 

διαφοροποίηση και ως προς τον σχεδιασμό της και ως προς την υλοποίηση της». 

Δεν πρέπει να υποτιμάται και ο κάπως εκβιαστικός χαρακτήρας της 

διαδικασίας, η οποία επέβαλε σε όλους όσοι επιθυμούσαν να διατηρήσουν ή να 

διεκδικήσουν κάποια θέση ευθύνης θα έπρεπε να αξιολογηθούν. Αυτό δυσχέραινε το 

ήδη βεβαρημένο κλίμα των ημερών εφόσον δεν άφηνε περιθώρια επιλογής στους 

αξιολογούμενους. Ούτε έλειψαν οι πολιτικές αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο 

γίνονται οι διαδικασίες γενικότερα.  

Σ.Ε.5. «… δεν έχουμε σοβαρότητα στην αξιολόγηση δεν είμαστε σοβαροί. Δεν 

είμαστε σοβαροί (δις) έχουμε έλλειμα κουλτούρας έχουμε, πως το λέμε, μάλλον 

πολιτικά επηρεασμένοι, ξέρω γω ποιος θα βαθμολογήσει καλά, ας πούμε ποιος 

μέτρια κτλ. δεν .. δεν … εγώ δεν μπορώ να καταλήξω. Εκείνο, όμως  που μπορώ 

να ξέρω γιατί έχω αξιολογηθεί ξανά. Έχω ήμουν εκπαιδευτικός στην Γερμανία 

και έχει περάσει σχολικός σύμβουλος, 10 ώρες με αξιολογούσε μέσα στην σχολική 

τάξη που ήμουν». 

Σ.Ε.6. «Βέβαια αυτό γινόταν κάτω από μία πίεση ότι όσοι δεν συμμετέχετε στην 

αξιολόγηση, όσοι Διευθυντές σχολικών μονάδων δεν συμμετέχετε στην 

αξιολόγηση δεν θα έχετε και τη δυνατότητα να συμμετέχετε και σε κάποιες κρίσεις 

διευθυντών σχολικών μονάδων και σε άλλες θέσεις διοίκησης». 

Σ.Ε.7. «Αν μπαίνουμε σε μία διαδικασία, άντε άντε να τελειώσουμε και εμείς να 

επιλέξουμε τους ανθρώπους που θέλουμε, όπως επιλέγει κάθε φορά το κάθε 

πολιτικό σύστημα που βρισκόμαστε κάθε φορά,  εε τότε έχουμε πρόβλημα». 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα προέκυψαν από την ανακοίνωση των τελικών 

βαθμολογιών των συμβούλων. Υπήρξαν περιστατικά ακραία και συμπεριφορές που 

ήταν εντελώς απρόσμενες από κάποιους που διατηρούσαν θέση ευθύνης στον 

εκπαιδευτικό κλάδο. Δημιουργήθηκαν επεισόδια που έμοιαζαν με τις βαθμοθηρικές 

συμπεριφορές των μαθητών.  

Σ.Ε.1. «Υπήρξαν κάποια πράγματα, υπήρξαν κάποιες καταστάσεις, στις οποίες 

επενέβην και εγώ για να βοηθήσω κάποια άλλα, κάτι διαμορφούμενο, κάποιες 

ενστάσεις τις οποίες … εγώ δεν ήθελα να προβώ σε αυτή τη διαδικασία και 

μάλιστα προσπαθούσα να τις  μπλοκάρω … από τους άλλους». 
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Σ.Ε.2. «… αλλά θεωρώ ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε η ποσόστωση κάποιος θα 

έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν 

συνηθίσει στην αξιολόγηση, δηλαδή όλοι θα θέλανε να έχουν από 95 και πάνω, 

και αν για παράδειγμα όλοι παίρνανε από 95 και πάνω οι περισσότεροι θα ήταν 

εξαιρετικά δυσαρεστημένοι γιατί δεν θα είχανε πάρει το 100». 

Σ.Ε.4. «Παρόλη αυτή τη διαδικασία που έγινε και έγινε σε αρκετές περιφέρειες 

από όσο μπορέσαμε να διασταυρώσουμε, υπήρξαν αρκετές αντιδράσεις 

απίστευτες δηλαδή επιπέδου μαθητών του δημοτικού ή του γυμνασίου από 

Σχολικούς Συμβούλους. Αυτό σίγουρα θα το διαπιστώσετε αν το ψάξετε εγώ το 

είδα με τα μάτια μου, να ωρύεται Σύμβουλος, μία κυρία Σύμβουλος, στον 

Προϊστάμενο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης γιατί πήρα εγώ 98 και εκείνη πήρε 97 

… τέτοιο επίπεδο. Ήταν απαράδεκτο τελείως και ήταν και αποκαλυπτικό για το 

εστί αξιολόγηση και πως την αντιλαμβάνονται». 

Σ.Ε.7. «Δεν ξέρω, εγώ αυτό που είδα: Σύμβουλο να ωρύεται γιατί πήρε 95 και 

γνωστής της, η κολλητή της από το Πανεπιστήμιο, σε μία άλλη περιφέρεια, πήρε  

97 και να καταφέρετε με έναν απαράδεκτο τρόπο στην Προϊσταμένη 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης; Αυτό είναι αρρωστημένη κατάσταση, δεν μπορούσε 

να αποδεχτεί ότι κάποιος που πήρε 95 είναι άριστος, καλά δεν το συζητάμε. Πως 

κάνουν για παράδειγμα οι μαθητές στο σχολείο και κάθε μέρα έχουμε πρόβλημα 

με τη βαθμοθηρία; Δεν έχει διαφορά. Αυτό έπρεπε να καταγραφεί τότε και να 

ληφθεί υπόψη όταν έγινε και ήταν δεδομένο και έγινε γνωστή σε όλες τις 

περιφέρειες αυτή η κατάσταση, την αναρτήσανε στο διαδίκτυο. Τι είναι 

σύμβουλοι; Καταγγέλλουνε. Και τι καταγγέλλουνε; Ο ένας πήρε 95 και ο άλλος 

πήρε 97 για παράδειγμα».   

Σ.Ε.10. «Όχι εμένα προσωπικά, ενώ σε άλλες ειδικότητες είχαν σημειωθεί και 

παρατράγουδα, το ξέρω … να μην τα αναφέρουμε τώρα αυτά». 

Σ.Ε.4. «Και από τους συμβούλους. Έγιναν ενστάσεις». 

7.3.2 Αποτελέσματα της Διαδικασίας 

Τα Αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας  ήταν σε πολλαπλά επίπεδα: από το 

κλίμα της αξιολόγησης που διέφερε από τις πρότερες μορφές αξιολόγησης, μέχρι τις 

έντονες   συναισθηματικές κλιμακώσεις που προκάλεσε. Είναι ένα σημείο στο οποίο 



- 107 - 

 

παρατηρήθηκαν αρκετές αντιφάσεις και αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από τους 

ποικίλους τρόπους πρόσληψης της διαδικασίας από τον καθένα. Σε αυτό το ΟΘ 

δόθηκαν, συνολικά, οι πιο λιγόλογες απαντήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

οι ερωτήσεις απαντήθηκαν με μικρές φράσεις και πιο κατηγορηματικό τόνο. 

7.3.2.1 Τοποθέτηση των Σ.Ε. επί της αξιολόγησής τους 

 Αυτό το Βασικό Θέμα κινείται  μεταξύ της Διαδικασίας αξιολόγησης και των 

στάσεων που διαμόρφωσαν τα Σ.Ε. μετά το πέρας της υλοποίησης της. Οι κρίσεις 

τους απέναντι την διαδικασία παρότι διατυπώθηκαν με αρκετή λεπτότητα αφήνουν να 

διαφανεί μία απογοήτευση για αυτό που βίωσαν, για τους τρόπους με τους οποίους 

τους αντιμετώπισαν και για τις τελικές βαθμολογίες. Από τις συνεντεύξεις εκείνο που 

προέχει είναι η ποιότητα και το έργο των Σ.Ε. και όχι τα τυπικά προσόντα. 

Σ.Ε.4. «Να είναι ουσιαστική, θέλει ριζική αναμόρφωση». 

Σ.Ε.5. «Τώρα, κοιτάξτε να δείτε, το να πάω με ένα φουλάρι στην Αθήνα ή να 

φορέσω ένα κοστούμι και γραβάτα και να περάσω εκεί από τρεις ανθρώπους 

πέντε ανθρώπους, μπορεί να είναι και εφτά, τέλος πάντων, εξαρτάται κάθε φορά 

που οι δύο θα είναι συνδικαλιστές, οι δύο θα είναι καθηγητές πανεπιστημίου, ο 

ένας θα είναι, ξέρω γω κάποιος άλλος, δεν νομίζω ότι μπορεί … έχουμε φτάσει 

σε τέτοια σημεία, έχουμε εξαντλήσει όλα και δεν βλέπω να αξιολογούνε 

άνθρωποι. .. αλλά τι να αξιολογήσουν; να αξιολογήσουν, έναν σχολικό σύμβουλο 

έναν διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ένας πανεπιστημιακός που οι 

περισσότεροι δεν ξέρουν καν τι γίνεται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή στην 

πρωτοβάθμια». 

Σ.Ε.7. «Οι μισοί σύμβουλοι δεν πάνε καν στο σχολείο, αυτό δεν το ελέγχει κανείς. 

Μπορεί να ελεγχθεί, πολύ απλά, αλλά δεν το ελέγχει κανείς. Κοιτάνε μόνο … 

διάφορα, σε ποιο συνέδριο πήγες και τι…». 

Παρά τις πολύ υψηλές βαθμολογίες τους τα Σ.Ε. δεν θεώρησαν ότι αυτή ήταν η 

σωστή προσέγγιση εκ μέρους των αξιολογητών τους καθώς επήλθε μία ισοπεδωτική 

ισότητα, ένας συνωστισμός αρίστων χωρίς να προκύψει ούτε η στοιχειώδης 

αντικειμενική αξιολόγηση σε άτομα τα οποία, κατά κοινή ομολογία, δεν πληρούσαν 

τα ουσιαστικά κριτήρια για Σ.Ε. Ακόμη, έχει δημιουργήσει ένα αρνητικό 

προηγούμενο για τις μελλοντικές προσπάθειες αξιολόγησης. 
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Σ.Ε.3. «Ο καθένας θα έκανε  με βάση τα ζητήματα της εκπαίδευσης και κυρίως 

τα προβλήματα της εκπαίδευσης αν θες να δεις τα προβλήματα και επί της ουσίας 

πρέπει να συγκρουστείς δεν γίνεται αλλιώς». 

Σ.Ε.5. «… εγώ μπορεί να ήμουνα, να το πω απλά, εξαιρετικά αυστηρός σε 

ορισμένες περιπτώσεις και θα έπρεπε να ήμουνα εξαιρετικά αυστηρός γιατί 

έχουμε ένα σωρό περιστατικά εκπαιδευτικών  τόσα χρόνια που χρειάζεται μία 

αξιολόγηση για να τους βγάλει από την τάξη οριστικά, είναι τελείως απαράδεκτοι 

και αν το έκανα θα το έκανα εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και κάποια άλλη 

κατηγορία να τους έβρισκε ότι ήταν όλοι άριστοι με τη λογική αυτή δηλαδή να μη 

δημιουργούνται τριβές».  

Σ.Ε.10. «Επηρεάζει όχι τη δουλειά μας ως συμβούλους, επηρεάζει την 

αξιολόγηση που θα κάναμε την μελλοντική». 

Ένα μεγάλο κενό που εντοπίσανε ήταν ότι δεν αξιολογήθηκε επίσημα η 

αξιολόγηση των Σ.Ε. προτού αυτή γενικευτεί στους διευθυντές σχολικών μονάδων 

και στους εκπαιδευτικούς. Θα μπορούσε να λειτουργήσει πιλοτικά για την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που είχαν προκύψει πριν την ευρύτερη εφαρμογή 

της, να γίνει κάποιος διάλογος και να αποφευχθούν οι κλιμακώσεις των εντάσεων που 

ήδη υπήρχαν από τους συνδικαλιστές.  

Σ.Ε.3. «Αυτό που έγινε με τους περιφερειακούς και τους διευθυντές εκπαίδευσης 

τον Αύγουστο θα έπρεπε να το πάρουν σαν μελέτη περίπτωσης αυτοί που το είχαν 

σχεδιάσει, να το κάνουν μία αξιολόγηση, ήταν η πρώτη αξιολόγηση που 

εφαρμόστηκε. Αντικειμενικά, όμως, να καλέσουν όλους τους περιφερειακούς και 

όλους τους προϊσταμένους, σαράντα άτομα ήταν, σε ένα μέρος: ελάτε εδώ, εσείς 

αξιολογήσατε, τι κάνατε;» 

Σ.Ε.10. «Κάποιος έπρεπε να αξιολογηθεί αφού ήταν η πρώτη περίπτωση 

αξιολόγησης να αξιολογηθεί η πρώτη εφαρμογή της αξιολόγησης, δεν την 

αξιολόγησε κανένας. Να αξιολογηθεί η εφαρμογή της αξιολόγησης, σε πρώτο 

επίπεδο. Να βλέπανε τις διαδικασίες, θα το βλέπανε». 

7.3.2.2 Επαγγελματική διαφοροποίηση 

Ένας από τους βασικούς στόχους της αξιολόγησης είναι η βελτίωση της 

επαγγελματικής ταυτότητας του ατόμου και μέσω της ανατροφοδότησης ο 
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εντοπισμός και η αποτελεσματική διαχείριση των τυχόν αδυναμιών. Ο βεβιασμένος 

χαρακτήρας της υπό μελέτη αξιολόγησης φαίνεται ότι εμπόδισε την επίτευξη του 

παραπάνω στόχου. Επαγγελματικά δεν διαγράφεται στις απαντήσεις καμία επίδραση, 

μάλλον εκείνο που αποτυπώθηκε ήταν το συναισθηματικό κλίμα και οι συγκρούσεις 

οι οποίες δημιουργήθηκαν.  

Σ.Ε.1. «Όχι, εμένα προσωπικά ενώ σε άλλες ειδικότητες είχαν σημειωθεί και 

παρατράγουδα, το ξέρω … να μην τα αναφέρουμε τώρα αυτά». 

Σ.Ε.3. «Επαγγελματικά όχι αλλά ήταν αποκαλυπτική για το με τι ασχολούμαστε 

δηλαδή σε άλλους συμβούλους άλλων ειδικοτήτων ή τι να περιμέναμε όταν θα 

εφαρμοζόταν σε διευθυντές και εκπαιδευτικούς μελλοντικά». 

Σ.Ε.7. « Όχι ως αξιολογούμενη δεν την καθόρισε δεν είχα επαφή με τον 

αξιολογητή μου ήτανε μία απρόσωπη διαδικασία». 

Σ.Ε.8. «Ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν σίγουρο ότι δεν επρόκειτο να  

(ολοκληρωθεί)…» 

Σ.Ε.9. «Ήταν γραφειοκρατικές διαδικασίες όπως και οι αξιολογήσεις, όλες. Σε 

αυτή τη χώρα κοροϊδευόμαστε». 

7.3.2.3 Συναισθηματικές αντιδράσεις 

Όλες οι παραπάνω διεργασίες σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο αξιολόγησης θα 

ήταν αναμενόμενο να προκαλέσουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις όμως από 

τις απαντήσεις διαφαίνεται ότι κάποιοι διαμόρφωσαν μία ψύχραιμη, αν όχι 

αποστασιοποιημένη, συναισθηματική αποτίμηση της κατάστασης στην οποία είχαν 

βρεθεί.  

Σ.Ε.4. «Ήταν τέτοιο το κλίμα που ήταν σίγουρο ότι δεν επρόκειτο να  

(ολοκληρωθεί), άρα δεν … (αγχώθηκα)» 

ΕΤ. «Κάτι στη διαδικασία το οποίο σας δυσαρέστησε ή σας ευχαρίστησε 

περισσότερο; 

Σ.Ε.9. Α. τίποτα. Τυπική γραφειοκρατική διαδικασία 

ΕΤ. Δεν είχατε αγχωθεί καθόλου; 

Σ.Ε.9. όχι καθόλου» 
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Το κύριο στοιχείο για το οποίο εκφράστηκαν συναισθήματα άγχους ήταν το 

κατά πόσο θα μπορούσαν να αντεπεξέλθουν επαρκώς στον ρόλο τους ως αξιολογητές 

και αυτό όχι τόσο από προσωπική ανεπάρκεια αλλά εξαιτίας της μεγάλης ασάφειας 

και του χαώδους πλαισίου που είχε το Π.Δ. 152. Ένα μέρος της κριτικής τους 

στράφηκε και εναντίον της ελλιπούς επιμόρφωσης που δεν τους παρείχε την 

απαραίτητη θεωρητική θωράκιση για να λειτουργήσουν και στο πλαίσιο του 

αξιολογούμενου και του αξιολογητή.  

Σ.Ε.2. «Από το ίδιο το Π.Δ. 152, το οποίο είχε εξαιρετικές ασάφειες και ήδη 

δημιουργούσε ένα μεγάλο προβληματισμό και άγχος στον μελλοντικό 

επιμορφωτή» 

Σ.Ε.2 «Δεν νομίζω όμως ότι το 152 έτσι όπως ήταν δομημένο απάλλασσε τους 

ανθρώπους από φοβερό άγχος και είχε και αντικειμενικότητα». 

Ακόμη ένα στοιχείο που αναφέρθηκε ήταν η εκρηκτική ατμόσφαιρα που 

επικρατούσε από την πλευρά των συνδικαλιστών αν και κορυφώθηκε σε 

μεταγενέστερη φάση, είχαν ήδη βιώσει κάποιες εντάσεις. 

Σ.Ε.6. «Νιώσαμε μία απειλή και βέβαια τότε το κλίμα ήταν πολύ άσχημο γιατί 

γινότανε παρεμβάσεις από τα συνδικαλιστικά όργανα υπήρχε μία ένταση, μία 

αναστάτωση». 

7.4 Τα Στελέχη ως αξιολογητές 

Ο άλλος πόλος της αξιολόγησης στην παρούσα έρευνα αφορά στην αξιολόγηση 

που έγινε από τα ίδια τα Σ.Ε. στους ιεραρχικά κατωτέρους τους (σχολικούς 

συμβούλους και διευθυντές σχολικών μονάδων. Ο χρόνος στον οποίο κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους ήταν ασφυκτικά περιορισμένος. Για τους 

σχολικούς συμβούλους η διαδικασία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2014 ενώ για 

τους διευθυντές σχολικών μονάδων κατά τον Ιούλιο και Αύγουστο του 2014 (τελικά 

μετά από παρατάσεις η αξιολόγηση έφτασε μέχρι το φθινόπωρο του 2014). Όλοι οι 

αξιολογητές είχαν καταληκτική ημερομηνία για την ανάρτηση των αξιολογήσεων 

τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα στις 16/2/2015. 

Στο ίδιο χρονικό διάστημα οι αντιδράσεις εκ μέρους των συνδικαλιστικών 

παρατάξεων και μερίδας των εκπαιδευτικών κλιμακώθηκαν δημιουργώντας επεισόδια 

στους χώρους που θα γινόταν οι αξιολογήσεις. Όλοι οι συμμετέχοντες πάντως 
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ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση αλλά, δεν ανήρτησαν τις βαθμολογίες των διευθυντών 

σχολικών μονάδων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα γιατί σε εκείνο το σημείο η 

διαδικασία πάγωσε και δεν επανήλθε σε λειτουργία μέχρι σήμερα. 

Οι δύο κύριες θεματικές που δημιουργήθηκαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων ήταν η διαδικασία την αξιολόγησης των υφισταμένων τους και οι 

παράμετροι της και το κατά πόσο οι ίδιοι ένιωθαν έτοιμοι να προβούν σε έναν ρόλο, 

εκείνον του αξιολογητή που παραδοσιακά τις τελευταίες δεκαετίες τον εφήρμοζαν σε 

μικρό εύρος. 

7.4.1 Διαδικασία αξιολόγησης από τους ίδιους   

Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν ολοκληρώσει την διαδικασία αξιολόγησης των 

υφισταμένων τους, κυρίως διευθυντών σχολικών μονάδων. Παρότι το Π.Δ. 152 

προέβλεπε αξιολόγηση σε πέντε επίπεδα, τελικά από το Υπουργείο εκδόθηκε η 

οδηγία Α.Π.10940/20-10-2014 με την οποία οι διευθυντές σχολικών μονάδων θα 

αξιολογούνταν στην Κατηγορία Ι «Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου» με 

δύο κριτήρια: α) υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και β) οργάνωση του έργου 

του συλλόγου διδασκόντων, σε αυτά αξιολογητής ήταν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης. 

Στην Κατηγορία ΙΙ «Άσκηση του έργου της εποπτείας και της αξιολόγησης» στο 

κριτήριο: β) Οργάνωση της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, 

υλοποίηση των προγραμματισθεισών δράσεων και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων 

και στην Κατηγορία V «Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού» 

στα κριτήρια α) τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη και β) επαγγελματική 

ανάπτυξη, στις δύο τελευταίες κατηγορίες αξιολογήθηκε από τον Σύμβουλο 

Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου.  

Αυτό το ΟΘ χωρίζεται σε τέσσερα επιμέρους ΒΘ που αφορούν: στην 

υλοποίηση της διαδικασίας, στην προεργασία που είχαν κάνει τα Σ.Ε. προκειμένου να 

γίνουν αξιολογητές, κατά πόσο μονοπώλησε αυτή η διαδικασία το επαγγελματικό 

τους ενδιαφέρον και σε ποιο κλίμα έγινε η αξιολόγηση. 

7.4.1.1 Υλοποίηση της διαδικασίας 

Όλα τα Σ.Ε. ολοκλήρωσαν την διαδικασία αν και δεν ανήρτησαν τις 

βαθμολογίες τους. Το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε στα τυπικά στοιχεία περισσότερο, 

στα πιο «ανώδυνα» όπως τα χαρακτήρισαν. Το Υπουργείο λίγο πριν την αξιολόγηση 
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αφαίρεσε τα πιο υποκειμενικά εμποδίζοντας ουσιαστικά την όποια επιθυμία τους να 

κάνουν μία συνέντευξη αξιολόγησης αντίθετη «με τη δική μας κακή εμπειρία». 

Σ.Ε.1. «Ναι, είχαμε φτάσει στο σημείο να τους βαθμολογήσουμε». 

Σ.Ε.3. «Ναι, από την πλευρά μας ολοκληρώθηκε. Πήραμε συνεντεύξεις, τις 

οποίες προσπαθήσαμε να οργανώσουμε μετά τη δική μας κακή εμπειρία ήταν 

ουσιαστικές συνεντεύξεις των διευθυντών, πήραμε τα portfolio τους αλλά δεν 

καταθέσαμε το υλικό στην περίφημη τότε τράπεζα που είχε δημιουργηθεί για να 

καταθέτουμε τις εκθέσεις μας, εκεί πάνω πάγωσε η διαδικασία». 

Σ.Ε.4. «Εγώ την ολοκλήρωσα, την έστειλα κιόλας. Διότι έτσι έλεγε ότι πρέπει να 

κάνουμε». 

Σ.Ε.8. «Όταν τους αξιολογούσαμε τους διευθυντές.  Έπρεπε να αξιολογήσουμε 

πέντε αν θυμάμαι καλά επίπεδα. Απλώς μας δόθηκαν από το Υπουργείο τα πιο 

ανώδυνα, τα τρία για να αξιολογήσουμε δεν θα αξιολογούσαμε αν θυμάμαι καλά 

το παιδαγωγικό μέρος δεν τα αξιολογήσαμε. Βασικά αξιολογήσαμε τα τυπικά 

προσόντα, η διοικητική επάρκεια και η αυτοαξιολόγηση του σχολείου αυτά τα 

τρία πράγματα αξιολογήσαμε, αν θυμάμαι καλά». 

7.4.1.2 Προεργασία για την διαδικασία αξιολόγησης 

Όλα τα Σ.Ε. ανέφεραν ότι μελέτησαν πολύ και το Π.Δ. 152 και το 

Επιμορφωτικό Υλικό και κατέβαλαν κάθε προσπάθεια να το προσαρμόσουν στις 

ανάγκες της δικής τους αξιολόγησης. Αυτό παρατηρήθηκε και σε επίπεδο 

αξιολόγησης και σε επίπεδο επιμόρφωσης των διευθυντών σχολικών μονάδων όταν 

χρειάστηκε. Ο στόχος ήταν να γίνει μία κατανοητή κωδικοποίηση των κριτηρίων 

αξιολόγησης για να μην επιβαρύνουν τους ήδη αγχωμένους συναδέλφους τους ακόμη 

περισσότερο.  
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Σ.Ε.1. «Βέβαια, βεβαίως, είχαμε ετοιμάσει δικές μας … όχι ρούμπρικες, 

κομματάκια με ερωτήσεις μέχρι που θα φτάναμε, τι θα αξιολογούσαμε … βέβαια! 

Είχαμε κινητοποιηθεί πάνω σε αυτό, υπήρχαν συνεργασίες και οι μαθηματικοί 

και κατά ειδικότητα, ναι, είχε γίνει δουλειά». 

Σ.Ε.4. «Ναι, τους είχα πει αυτά και αυτά είναι τα κριτήρια». 

Σ.Ε.5. «Ναι, ένα μέρος της δουλειάς μας… σας το λέω πραγματικά, είμασταν 

επιφορτισμένοι με όλο αυτό το πρόγραμμα της αξιολόγησης και πολύ μεγάλο, 

θυμάμαι ήταν ένα ογκώδες βιβλίο … Ξέρετε έπρεπε να το γράψεις σε pp, να το 

ανέλυες, εγώ βρήκα τα κύρια σημεία που έπρεπε να εστιάζονται γιατί είχε και 

αριθμητικές παραμέτρους. Περισσότερο δώσαμε βάση σε αυτά εξάλλου ήταν και 

η πολιτική την οποία τότε της κυβέρνησης, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, που 

επιθυμούσε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα». 

Σ.Ε.10. «Όχι, σε ένα δισέλιδο, σε ένα δισέλιδο σε αυτά θα προετοιμαστείτε, αυτά 

θα συζητήσουμε». 

Σ.Ε.11. «… εγώ τους συνάντησα και κατ’ ιδίαν και όλους μαζί. Και κατ’ ιδίαν 

μέσα από προσωπική συνέντευξη και αφού είχα πρώτα από τα στοιχεία που είχα 

πρώτα, από τα στοιχεία που είχαν σημειώσει οι ίδιοι σε ηλεκτρονική μορφή τα 

είχα πρώτα εγώ, τα είχα μελετήσει». 

7.4.1.3 Μονοπώλιο επαγγελματικού ενδιαφέροντος 

Η προετοιμασία για την αξιολόγηση απασχόλησε ιδιαιτέρως τα Σ.Ε. εκείνη την 

περίοδο με αποτέλεσμα να λειτουργήσει σε βάρος των υπόλοιπων καθηκόντων τους, 

τουλάχιστον όσον αφορά στον χρόνο που διέθεταν. Επιχειρήθηκε κάποια προσπάθεια 

εξισορρόπησης αλλά και πάλι η αξιολόγηση ήταν το κύριο μέλημα γιατί ενείχε και 

αρκετές γραφειοκρατικές διαδικασίες. 

Σ.Ε.1.  «Όχι, […] μπορεί να ελαττώθηκαν κατά κάποιον τρόπο ή ατονήσανε 

κάποια πράγματα, αυτά που έπρεπε να γίνουν γινόντουσαν, εντάξει, κάποιες 

επιμορφώσεις, κάποιες επαφές, κάποιες συναντήσεις, μην ξεχνάμε και το εξής: 

πηγαίναμε και στα σχολεία γιατί έπρεπε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας». 

Σ.Ε.2. «Εννοείται! Βέβαια! Πέρα από εκεί μας έφαγε χρόνο». 
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Σ.Ε.3. «Είχαμε διάβασμα εμείς οι Σύμβουλοι καταρχήν, διαβάζαμε.[…] 

Μονοπώλησε το πρώτο διάστημα την επαγγελματική μας ενασχόληση όχι ότι 

αφήσαμε κατά μέρος το καθοδηγητικό έργο κτλ. το ελαχιστοποιήσαμε, για να 

ενημερωθούμε εμείς, για να ετοιμάσουμε το υλικό για να ενημερώσουμε τα 

σχολεία. Αυτό έγινε σκόπιμα για να εξομαλύνω ενώ  αντιδράσεις και τριβές, 

δηλαδή έρχομαι να σας ενημερώσω, δεν έρχομαι σαν αξιολογητής, έρχομαι να 

σας ενημερώσω τι εστί αξιολόγηση. Φωνάζανε οι περισσότεροι χωρίς να έχουνε 

διαβάσει, χωρίς να ξέρουνε τι γίνεται, το γνωστό». 

Η πίεση χρόνου είχε επιπτώσεις και στην ετοιμότητά τους ως αξιολογητές γιατί 

ειδικά για τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης τα περιθώρια ήταν ασφυκτικά. 

Ακόμη και αν προχωρούσε η διαδικασία θεωρούν ότι θα υπήρχαν σοβαρά 

προβλήματα σε μεταγενέστερα στάδια λόγω του υπερβολικού φόρτου 

γραφειοκρατικών διαδικασιών κει έλλειψης ουσιαστικής βοήθειας σε υπηρεσιακό 

επίπεδο. 

Σ.Ε.3. «Αν έμπαινε σε πλήρη εφαρμογή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των 

σχολείων το σύστημα θα κατέρρεε, δεν υπήρχε περίπτωση! Τη δουλειά που 

αναλάμβανε να κάνει ένας Σχολικός Σύμβουλος, πέρα από τη δουλειά πεδίου στα 

σχολεία, τη δουλειά τη γραφειοκρατική μετά, να συντάξει τις εκθέσεις δεν θα τα 

έβγαζε πέρα ο Σύμβουλος που δεν έχει καμία βοήθεια και υποδομή, θα κατέρρεε 

ήταν δεδομένο αυτό, ήταν σίγουρο ότι αν αυτό αναπτυχθεί ως σύστημα  

αξιολόγησης θα καταρρεύσει από την αδυναμία των στελεχών να ολοκληρώσουν 

όλα τα στάδια. Αυτό θέλει υποδομές, θέλει βοηθούς, θέλει γραμματείς θέλει 

υποστήριξη, πώς να το κάνουμε!» 

Σ.Ε.7. «Φυσικά, το έργο που είχα ήταν τεράστιο στη θέση που ήμουνα αυτό είχε 

σαν αποτέλεσμα να μην έχω… Βέβαια υπήρχαν και πολλές διαδικασίες, έγγραφα 

από δω από εκεί, στείλε πάρε κτλ. το χρονικό διάστημα υλοποίησης και 

εφαρμογής της αξιολόγησης ήτανε ελαχιστότατο. Εγώ είχα κάποιες χιλιάδες 

σελίδες από τα portfolios, χιλιάδες σελίδες γιατί γράφανε και πολλά οι 

άνθρωποι».  

7.4.1.4 Το κλίμα κατά τη διάρκεια αξιολόγησης 

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία στα οποία επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον 

των Σ.Ε. όταν χρειάστηκε να αξιολογήσουν ήταν η δημιουργία ενός κλίματος 
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εμπιστοσύνης μεταξύ των ιδίων και των αξιολογούμενων. Αυτό το κλίμα στηρίχθηκε, 

κατά κύριο λόγο, στην πρότερη σχέση εμπιστοσύνης που είχαν εδραιώσει και από την 

συνεργασία ετών που είχαν με τους διευθυντές σχολικών μονάδων κυρίως.  

Σ.Ε.1. «Μια χαρά, επειδή τους γνωρίζαμε, προσωπικά εγώ τους γνώριζα 

προσπάθησα να τους περιγράψω το θέμα πως έχει να τους ηρεμήσω και να 

βγάλουν ό,τι καλύτερο και ό,τι πολυτιμότερο διέθεταν για να αξιολογηθούν». 

Σ.Ε.4. «Πιο πολύ από την εμπειρία και από τη σχέση γιατί τους ήξερα καλά, 

πήγαινα στα σχολεία. Εάν δεν πας στα σχολεία τι αξιολόγηση να κάνεις;». 

ΕΤ. «Ήταν ήρεμοι. Τι κλίμα επικρατούσε κατά τη διάρκεια που εσείς 

αξιολογούσατε και αυτοί ήταν αξιολογούμενοι; 

Σ.Ε.8. Υπήρχε σχέση εμπιστοσύνης». 

Σ.Ε.10. «Βεβαίως, και αυτοί δεν είχαν θέμα, ούτε παράπονο». 

Σ.Ε.11. «Διατηρώ πολύ καλές σχέσεις και έχω άμεση επαφή με τους 

συναδέλφους,  στα σχολεία τους επισκέπτομαι και έχω και άμεση επαφή και με 

ημερίδες και τουλάχιστον τρεις φορές στο σχολείο τους όταν τους επισκέπτομαι 

[…]. Είναι πολύ καλό, το θέλουν αυτοί το θέλω και εγώ και γιαυτό έχουμε και 

καλές σχέσεις και έτσι νομίζω ότι πρέπει να είμαστε». 

Η στάση των αξιολογούμενων όταν προσήλθαν για να αξιολογηθούν ενείχε 

στοιχεία άγχους και επιφύλαξης παρότι δεν ήταν η πρώτη φορά που είχαν περάσει 

από επιτροπές κρίσης. Η κύρια αιτία για ανησυχίας τους δεν ήταν τόσο τα πρόσωπα ή 

η διαδικασία όσο τα αποτελέσματα της βαθμολογίας τους εφόσον από αυτή θα 

εξαρτώνταν σε μεγάλο βαθμό η μελλοντική τους πορεία. 

Σ.Ε.2. «Το ήξεραν, ήδη, ότι θα ακολουθούσαν μετά ως αξιολογητές στο κομμάτι 

που τους αφορούσε αλλά πρώτιστα, κι αυτό είναι ανθρώπινο, όσο στο τι θα 

εισέπρατταν οι ίδιοι από τον αξιολογητή τους». 

Σ.Ε.3. «Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, από την εμπειρία την προσωπική 

που είχα εγώ, τα γνωστά, μπορεί κάποιος να τα χάνει, να αγχώνεται και να 

αντιδρά σε κάποια κατάσταση όταν λες ότι κάτι δεν είναι έτσι από αυτό που λες. 

Είχαμε διάφορα αλλά αυτά είναι μέσα στη δουλειά δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο». 
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Σ.Ε.6. «Με άγχος ερχότανε μέσα οι άνθρωποι, ήταν αγχωμένοι αυτό είναι 

γεγονός αλλά και το άγχος έχουνε και τα στενά συμβούλια επιλογής για να γίνουν 

διευθυντές, κι εκεί το βλέπουμε». 

Το κλίμα βάρυνε όταν ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των σχολικών 

συμβούλων όπου υπήρξαν πολλές αντιδράσεις και έγιναν και ενστάσεις επί των 

αποτελεσμάτων. Κυριάρχησε ο φόβος της απώλειας ή, καλύτερα, της μισθολογικής 

καθήλωσης και ένα αίσθημα αδικίας απέναντι στους άλλους αξιολογούμενους. Δεν 

παρατηρήθηκαν τα ίδια φαινόμενα με τους διευθυντές σχολικών μονάδων γιατί οι 

βαθμολογίες δεν αναρτήθηκαν ποτέ λόγω των πολιτικών εξελίξεων και του 

παγώματος της διαδικασίας.  

Σ.Ε.3.  «Όχι, δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, εμείς δεν είχαμε φαινόμενα σαν αυτά που 

είχαμε στους συμβούλους να φωνάζουμε μετά ότι εγώ έτσι και αυτοί αλλιώς». 

Σ.Ε.4. «Εδώ είναι το τραγικό, άμα αξιολογηθούμε λέει θα χάσουμε μισθούς, μα 

έτσι κι αλλιώς χάθηκε ο μισθός και χωρίς να αξιολογηθούμε».  

Σ.Ε.5. «Ναι υπήρχε μια τέλος πάντων διαβάθμιση, κοιτάξτε μερικοί δεν την 

δέχτηκαν εντελώς … κάνα δύο μου κάνανε και ένσταση, η οποία φυσικά δεν 

προχώρησε». 

ΕΤ. «Πιθανώς επειδή δεν προλάβανε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 

Σ.Ε.9. Πιθανόν αν ανακοινωνόταν [οι βαθμολογίες των διευθυντών] να είχαμε 

[προβλήματα]» 

Σ.Ε.11. «… αυτοί κάναν ένσταση καταλαβαίνετε επειδή είχαν πιο χαμηλή 

βαθμολογία από τους άλλους αλλά από κάπου έπρεπε να αρχίσουμε». 

7.4.2 Ο ρόλος τους ως αξιολογητές  

Ο ρόλος του αξιολογητή είναι σε άμεση συνάφεια με την διαδικασία της 

αξιολόγησης ωστόσο από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψαν δύο θέματα με 

δική τους αυτονομία και κάπως πιο υποκειμενικό χαρακτήρα: η ετοιμότητά που 

ένοιωθαν τα Σ.Ε. για να αξιολογήσουν τους συναδέλφους τους καθώς και οι σχέσεις 

που προϋπήρχαν πριν την αξιολόγηση και κατά πόσο διαφοροποιήθηκαν κατόπιν 

αυτής. 
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7.4.2.1 Η ετοιμότητα τους ως αξιολογητές 

Αυτό το βασικό θέμα συγκέντρωσε τις πιο ποικίλες απαντήσεις από 

οποιοδήποτε άλλο καθώς παρουσιάστηκαν διαβαθμίσεις στο βαθμό που αισθανόταν 

επαρκής για να προχωρήσουν στην διαδικασία και αυτό συσχετιζόταν τόσο με τα 

χρονικά περιθώρια όσο και με το ίδιο το εργαλείο της αξιολόγησης. Το πόσο καλά 

γνώριζαν τους αξιολογούμενους ήταν ο καταλύτης για το κατά πόσο αισθανόταν ότι 

θα αξιολογήσουν επαρκώς. 

Σ.Ε.3. «Προσωπικά ναι. Εγώ αρκετά έτοιμος […] Οι διευθυντές εκπαίδευσης και 

οι σύμβουλοι αξιολογούσαν τους διευθυντές σχολείων, τους κάναμε συνεντεύξεις. 

Εγώ ήμουν προσωπικά έτοιμος αλλά δεν σημαίνει τίποτα αυτό. 

ΕΤ. « Ήσασταν έτοιμος να αξιολογήσετε; 

Σ.Ε.4. Ναι.  

ΕΤ. Λόγω της επιμόρφωσης, της εμπειρία, της σχέσης που είχατε δημιουργήσει; 

Σ.Ε.4. Πιο πολύ από την εμπειρία και από τη σχέση γιατί τους ήξερα καλά, 

πήγαινα στα σχολεία. Εάν δεν πας στα σχολεία τι αξιολόγηση να κάνεις; Εδώ 

έχουμε το άλλο πρόβλημα. Έχουμε σχολεία παιδαγωγικής ευθύνης και δεν 

ξέρουμε καλά καλά τους διευθυντές. Δηλαδή υπάρχει πολύ γενικότερο 

πρόβλημα». 

Σ.Ε.5. «Έτοιμος! Κοιτάξτε να δείτε εγώ επειδή προΐσταμαι […] ατόμων τους 

γνωρίζω, […] τους γνωρίζω τι κάνουν, γνωρίζω που πηγαίνουν, μαθαίνω τα 

πάντα …» 

Κάποιοι εξέφρασαν επιφυλάξεις γιατί η διαδικασία δεν ήταν γνωστή, λειτουργούσαν 

για πρώτη φορά ως αξιολογητές και αυτό τους δημιουργούσε μία κάποια ανασφάλεια 

όχι, όμως, σε βαθμό να μην μπορούν να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στο ρόλο 

τους.  

Σ.Ε.1. «Προσπαθούσαμε να είμαστε έτοιμοι, είπαμε ήτανε κάτι πρωτόγνωρο δεν 

το είχαμε ξανακάνει και προσπαθούσαμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο 

επιφυλακτικοί και προσπαθούσαμε να μην κάνουμε λάθη και προσπαθούσαμε 

να αναδείξουμε, τουλάχιστον εγώ αλλά και οι άλλοι συνάδελφοι, 
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προσπαθούσαμε να αναδείξουμε ό,τι καλύτερο είχαν οι διευθυντές, ό,τι 

καλύτερη πρακτική εφάρμοζαν να βγει προς τα έξω ή ό,τι καλύτερο…» 

Σ.Ε.6. «Εγώ και λόγω των σπουδών μου και της εμπειρίας μου ήμουνα 

[έτοιμος]. Βέβαια … η άποψη ας πούμε η επιστημονική της αξιολόγησης δεν 

είναι τιμωρητική. Δεν πρέπει να είναι τιμωρητική αλλά θα πρέπει να είναι μία 

επανατροφοδότηση δηλαδή να εντοπιστούν αδυναμίες και κενά που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, να μπούνε σε μία διαδικασία ουσιαστικής επιμόρφωσης και να τα 

καταφέρουν καλύτερα από ότι έκαναν πριν». 

Κάποιοι ήταν πιο ξεκάθαροι στις τοποθετήσεις τους δηλώνοντας ότι με το 

Π.Δ. 152 και το χρόνο που είχαν στη διάθεσή τους δεν υπήρχε η δυνατότητα να 

νιώσουν έτοιμοι και να προβούν στην αξιολόγηση με συνθήκες που θα επιθυμούσαν. 

Σ.Ε.2. «Όχι, ήταν πολύ μικρό το διάστημα αλλά, βέβαια, ένας σύμβουλος ήξερε 

τους διευθυντές των σχολικών μονάδων του». 

Σ.Ε.7. «Δεν νομίζω σε καμία περίπτωση να μπορούσα να είμαι έτοιμη με αυτό 

το εργαλείο και κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις». 

7.4.2.1 Σχέσεις με τους αξιολογούμενους 

Οι διαπροσωπικές σχέσεις με τους αξιολογούμενους υπέστησαν 

διαφοροποιήσεις καθώς οι προσδοκίες των δύο πλευρών δεν ταυτιζόταν. Οι 

προθέσεις, σύμφωνα με τα λεγόμενα των Σ.Ε. ήταν από την πλευρά τους οι καλύτερες 

αλλά καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι τελικές αποτυπώσεις των βαθμολογιών και το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε σημαντική εμπειρία αξιολογήσεων κατά το παρελθόν.  

Σ.Ε.2. «Θεωρώ ότι ακόμη κι αν δεν υπήρχε η ποσόστωση [στη βαθμολογική 

εξέλιξη] κάποιος θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί οι 

εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνηθίσει στην αξιολόγηση, δηλαδή όλοι θα θέλανε να 

έχουν από 95 και πάνω, και αν για παράδειγμα όλοι παίρνανε από 95 και πάνω 

οι περισσότεροι θα ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι γιατί δεν θα είχανε πάρει το 

100». 

Κάποιοι θεώρησαν τις εντάσεις ως μέρος της διαδικασίας και τα όποια 

προβλήματα πιθανώς αναμενόμενα και διαχειρίσιμα σε ένα επαγγελματικό 

περιβάλλον ακόμη και για τις περιπτώσεις που κάποιος θα αξιολογούσε έναν 

καινούργιο διευθυντή σχολικής μονάδας και δεν θα τον γνώριζε χρόνια.  
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Σ.Ε.3. «Δεν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, από την εμπειρία την προσωπική 

που είχα εγώ, τα γνωστά, μπορεί κάποιος να τα χάνει, να αγχώνεται και να 

αντιδρά σε κάποια κατάσταση όταν λες ότι κάτι δεν είναι έτσι από αυτό που λες. 

Είχαμε διάφορα αλλά αυτά είναι μέσα στη δουλειά δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο». 

Σ.Ε.11. «Βέβαια κάποιοι ήταν καινούργιοι διευθυντές όταν κάποιος είναι 

σύμβουλος π.χ. για τέσσερα χρόνια και βλέπει πως λειτουργεί ένας διευθυντής 

σχολείου περίπου το πλαίσιο το έχει». 

Η έλλειψη αντικειμενικότερων κριτηρίων είχε και αυτή τη δική της επίδραση 

στις σχέσεις τους καθώς η ασάφεια άφηνε μεγάλα περιθώρια αμφισβήτησης και από 

τις δύο πλευρές.   

Σ.Ε.7. «Δεν είναι μόνο η παρουσία στα σχολεία είναι όλα … Δεν ξέρω … ήταν 

όλα στον αέρα. Πήρα μία έκθεση ιδεών και δεν είχα στοιχεία στη διάθεσή μου να 

δω κατά πόσο αυτά που λέγονται ευσταθούν ή όχι και ούτε μπορούσα να τα 

αμφισβητήσω γιατί δεν υπήρχαν εργαλεία με βάση το σύνολο. Πέρα από τα 

αντικειμενικά, το να μου φέρει ένα πτυχίο και να το δω ότι είναι πτυχίο όλα τα 

άλλα ήτανε έκθεση ιδεών». 

Αυτό το θέμα που έρχεται και επανέρχεται στα λεγόμενα τους, και εκεί 

εντοπίζουν και το μερίδιο ευθύνης τους στην χρονική άνεση υλοποίησης της 

αξιολόγησης και στην βαθιά καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων.  

Σ.Ε.1. «Πρώτα πρέπει να ωριμάσει αυτό το πράγμα, να ωριμάσουν και οι 

εκπαιδευτικοί και οι αξιολογητές και να ωριμάσουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί 

δεν την έχουμε αποδεχτεί τόσα χρόνια ενώ έξω δουλεύει». 

Σ.Ε.4. «Αν δεν τον ξέρεις τον άλλο πως θα τον αξιολογήσεις. Και οι αξιολογητές 

δεν αξιολογήθηκαν αν μπορούνε. Πόσες φορές τον είδες τον τάδε διευθυντή;»  

Σ.Ε.5. «Ναι, ένα μέρος της δουλειάς μας… σας το λέω πραγματικά, είμασταν 

επιφορτισμένοι με όλο αυτό το πρόγραμμα της αξιολόγησης και πολύ μεγάλο, 

θυμάμαι ήταν ένα ογκώδες βιβλίο … Ξέρετε έπρεπε να το γράψεις σε pp, να το 

ανέλυες, εγώ βρήκα τα κύρια σημεία που έπρεπε να εστιάζονται γιατί είχε και 

αριθμητικές παραμέτρους. Περισσότερο δώσαμε βάση σε αυτά εξάλλου ήταν και 

η πολιτική της οποίας τότε της κυβέρνησης, δεν θυμάμαι τώρα ποιοι ήταν, που 

επιθυμούσε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση όσο το δυνατόν γρηγορότερα». 
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7.5  Το πλαίσιο αξιολόγησης Π.Δ. 152/2013 

Ως πλαίσιο αναφοράς το Π.Δ. 152 ανέδειξε, στις απαντήσεις των Σ.Ε., πολλές 

προβληματικές πλευρές εσωτερικές και εξωτερικές. Ως εσωτερικές χαρακτηρίζονται 

τα κριτήρια αξιολόγησης και οι ρούμπρικες του συνοδευτικού υλικού και οι 

οικονομικές παράμετροι που το συνόδευαν (επιδοτήσεις, Ε.Σ.Π.Α.). Η σημαντικότερη 

πτυχή που έφερε με πολλούς τρόπους και έντονες διαφοροποιήσεις στην επιφάνεια 

ήταν το σημαντικό έλλειμμα κουλτούρας αξιολόγησης που διακρίνει το σύνολο του 

εκπαιδευτικού κόσμου. 

7.5.1 Οι ρούμπρικες και τα κριτήρια αξιολόγησης 

Τα κριτήρια της αξιολόγησης και οι λεπτομερέστατες ρούμπρικες 

συγκέντρωσαν την μεγαλύτερη κριτική και τον πιο έντονο προβληματισμό των Σ.Ε. 

τόσο ως αξιολογητές όσο και ως επιμορφωτές. Ήταν ένα πλαίσιο εντελώς καινούργιο 

ακόμη  και για στελέχη με πολυετή εμπειρία και αχανές ως προς τις λεπτομέρειες του 

και τα περιθώρια ευελιξίας αρκετά περιορισμένα. Το μεγάλο πλήθος κριτηρίων και οι 

πολλαπλές ερμηνείες των περιγραφικών κριτηρίων δυσχέραιναν ακόμη περισσότερο 

την κατάσταση καθώς υπεισέρχονταν το υποκειμενικό στοιχείο και ο καθένας 

αξιολογούσε τον εαυτό του ως άριστο. 

Σ.Ε.2. «Ναι, ναι τις ρούμπρικες, οι οποίες βάζανε ένα πλαίσιο γιατί από μόνο του 

το 152 ήταν αρκετά…  πλατίαζε». 

ΕΤ. «Είχατε ξαναδουλέψει με ρούμπρικες στην καριέρα σας; 

Σ.Ε.2. Όχι. Παρόλο ότι υπήρξα έμπειρη εκπαιδευτικός και σχολική σύμβουλος 

πολλά χρόνια δεν είχα τη δυνατότητα, δεν μας είχε δοθεί η ευκαιρία να δουλέψω 

με ρούμπρικες ή να επιμορφωθώ πάνω σε ρούμπρικες». 

Σ.Ε.3. «Δεν υπήρχαν περιθώρια να αλλάξει, ήταν τόσο λεπτομερές και τόσο 

οργανωμένο. Πήγαν δηλαδή αυτοί επειδή έχουμε ένα χάσμα αξιολογικό 30, 40 

χρόνια στην Ελλάδα αυτοί με ένα Π.Δ. ακολουθούμενο με 350 σελίδες 

συνοδευτικό. Τι να αλλάξεις εκεί μέσα; Όλα μέχρι τελευταία λεπτομέρεια αλλά 

έγινε ουσιαστικά δυσκίνητο, υπερβολικά χρονοβόρο. Αν άλλαζε κάτι η πράξη θα 

το έδειχνε». 
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Σ.Ε.7.  «Δεν μπορούμε να δούμε την αξιολόγηση ως ένα εργαλείο αυτοβελτίωσης 

και επαγγελματικής ανάπτυξης. Οπωσδήποτε ο καθένας θέλει να πάρει το άριστα. 

Το συγκεκριμένο αξιολογικό εργαλείο βοηθούσε να απαιτήσεις το άριστα με την 

έννοια ότι ήταν όλα στον αέρα». 

Σ.Ε.9. «Θα αδικείτο εξαιρετικά … αν κάποιος, δηλαδή, το  εφάρμοζε το Π.Δ. και 

τις ρούμπρικες, οι οποίες βοηθούσαν την εφαρμογή έτσι όπως έπρεπε κατά τη 

γνώμη μου, κανένας άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να πάρει πάνω από 60». 

Το ζητούμενο της αντικειμενικότητας μέσω του συνδυασμού αριθμητικού και 

περιγραφικού δεν φάνηκε ότι μπορούσε να ικανοποιηθεί μέσα από το Π.Δ. 152. 

Κυριάρχησαν τα αριθμητικά κριτήρια και τα τυπικά προσόντα παραβλέποντας άλλες 

πτυχές παιδαγωγικού και διοικητικού χαρακτήρα που δεν μπορούσαν να διαφανούν 

στη συνέντευξη αλλά μόνο με την παρακολούθηση κάποιου επί το έργον για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Ακόμη η αριθμητική αποτίμηση δεν εκφράζει τον βαθμό 

καλλιέργειας και προσπάθειας που έχει ο κάθε αξιολογούμενος, μάλλον υποτιμάται 

το επιστημονικό και ερευνητικό έργο του με την χρήση ενός αριθμού αξιολόγησης. 

Σ.Ε.2. «Αν θα έπρεπε κανείς να λειτουργήσει το 152 έτσι όπως ήταν δεδομένο και 

έτσι όπως ζητούσαν τα κριτήρια,  μάλλον το 152 ήταν το 152, μετά είχαμε και τις 

ρούμπρικες, οι ρούμπρικες ήταν αυτές οι οποίες εξειδίκευαν το 152, και εκεί πέρα 

ήτανε η πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, δηλαδή εάν θα ήθελα να είμαι αντικειμενική 

απέναντι σε έναν άνθρωπο και να τον κατατάξω κατά το δυνατόν, με 

αντικειμενικότητα, στον εξαίρετο ή στον ανεπαρκή ή στον επαρκή θα ήθελα να 

τον παρακολουθώ από δίπλα έναν χρόνο». 

Σ.Ε.3. «Η αντικειμενικότητα  είναι, για μένα, στο ότι υπήρχε μεγάλη αστάθεια στα 

κριτήρια και στα υποκριτήρια, δηλαδή όταν θα έπρεπε κάποιος να χαρακτηριστεί 

για παράδειγμα επαρκής ή το θα έπρεπε να έχει για να είναι επαρκής ή να είναι 

εξαίρετος ήτανε πάρα πολύ δύσκολο αυτά να εντοπιστούν και ο ίδιος ο 

αξιολογούμενος να τα έχει αυτά τα οποία ζητούσε το 152 αλλά και ο αξιολογητής 

να τα διαγνώσει». 

Σ.Ε.5. «Δεν μου άρεσε ο τρόπος της αξιολόγησης, τώρα θα σας πω την αλήθεια 

ότι … σας το είπα μάλλον και από την αρχή, ότι αυτή η αριθμητική αξιολόγηση, 

να βάλω ξέρω γω 85 στον έναν και 87 στον άλλον …γιατί ο ένας είναι 87 και ο 

άλλος 85. Άντε ο ένας έχει δύο μάστερ και ο άλλος διδακτορικό κτλ. δεν νομίζω 
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ότι είναι σωστό αυτό για ανθρώπους οι οποίοι, τέλος πάντων, είναι 

καλλιεργημένοι, είναι διαβασμένοι, έχουν δημοσιευμένες εργασίες κτλ. αυτό δεν 

είναι σωστό, εγώ δεν το βλέπω σωστό».  

Σ.Ε.6. «Εξαρτάται, εξαρτάται αλλά και το ποσοτικό  είναι τόσο πολύ δύσκολο. 

Δηλαδή τι διαφορά έχει το 85 από το 85,4; Πως θα χαρακτηρίζεις; Αλλά και το 

περιγραφικό … πάλι. Αν έπρεπε να περιγράψω και κατ’ ανάγκη να κατατάξω 

έναν άνθρωπο, έναν διευθυντή σχολικής μονάδας, δεν θα μπορούσα να τον βάλω 

εξαίρετο παρότι θα ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική συνέπεια απέναντι στην 

πολιτεία, απέναντι στον εαυτό του και απέναντι στους μαθητές του». 

Σ.Ε.10. «Μόνο στο δημοκρατικό προφίλ αλλά … εντάξει».  

Σ.Ε.7.  «Τα κριτήρια ακόμη και τα αντικειμενικά που υποτίθεται ότι ήταν πιο 

μετρήσιμα είχαν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των κατηγοριών. Βεβαίως, πάρα 

πολύ μεγάλες ανισότητες. όποιος έχει συμμετάσχει σε αξιολογικές διαδικασίες 

[…] αμέσως έβλεπες στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποιος 

για να προσβάλει την αξιολόγηση»  

ΕΤ. «Ούτε και οι ρουμπρίκες από ότι διακρίνω μπορούν την ενσυναίσθηση να την 

αποτυπώσουν ουσιαστικά». 

Οι ασάφειες και τα στοιχεία που είναι δύσκολο να αποτιμηθούν με κάποιον 

τρόπο κοινά αποδεκτό δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερη δυσκολία στον τελικό 

απολογισμό του αξιολογούμενου. Παράμετροι όπως το «όραμα» υπερτονίστηκαν ενώ 

άλλα στοιχεία που δεν ήταν «καινοτόμα» ή «ρηξικέλευθα» δεν προσμετρήθηκαν στα 

θετικά, 

Σ.Ε.2. «Όχι μόνο, αλλά αν μιλήσουμε για τους διευθυντές των σχολικών μονάδων 

παλεύουνε, σε καθημερινή βάση, με άπειρα προβλήματα, τα οποία είναι πολύ πιο 

“ταπεινά” επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε εισαγωγικά το “ταπεινά” από την 

μεγάλη καινοτομία την οποία το 152 προσδοκούσε για να θεωρηθεί κάποιος 

εξαίρετος». 

Σ.Ε.7. «Δεν ήτανε εφαρμόσιμο ήτανε αόριστο, για παράδειγμα πως μετράς το 

όραμα του αλλουνού; Τρέχα βρες το όραμα του. Ή ξέρω γω λέει πρέπει να 

αξιολογήσεις το ότι προλαμβάνει τις δυσλειτουργίες. Μα άμα την προλάβει πώς 

να την αξιολογήσω εγώ; Που θα τη δω αφού την πρόλαβε; Και φυσικά και το 
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κομμάτι εκείνο που αφορούσε το αντικειμενικό μέρος ήταν εντελώς προβληματικό 

με τα κριτήρια … τέλος πάντων». 

Η μεγάλη απόκλιση από την εκπαιδευτική πραγματικότητα δημιουργούσε 

επιπλέον προβλήματα σε αξιολογικό και ηθικό επίπεδο. Αυτό που κυρίως 

αξιολογήθηκε ήταν τα τυπικά προσόντα με όλα τα προβλήματα που αυτό 

συνεπάγεται. Οι ίδιοι αναγνωρίζουν ότι τα τυπικά προσόντα από μόνα τους δεν 

αποδεικνύουν τίποτα.   

Σ.Ε.2. «Μπορεί όμως ένας άνθρωπος να είναι … ας πάρουμε έναν διευθυντή 

σχολείου, μπορεί να είναι διδάκτορας, μπορεί να είναι ευρυμαθέστατος, 

γλωσσομαθέστατος κτλ. κτλ. να του λείπει όμως η ενσυναίσθηση». 

Σ.Ε.3. «Αν κρίνεται [η αποτελεσματικότητα ενός διευθυντή] με τα κριτήρια των 

εξετάσεων όχι πιθανώς αυτό θα συνέβαινε, ειδικά στο Λύκειο, ειδικά μέσα σε 

περιοχές […],  η βαθμοθηρία χτυπάει κόκκινο από γονείς και μαθητές ενώ σε 

άλλες όχι».  

Σ.Ε.4. «Αυτό θα πήγαινε, στα τυπικά προσόντα. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι με 

πολλά τυπικά προσόντα οι οποίοι είναι παντελώς ανίκανοι να διοικήσουν ένα 

σχολείο, αυτό έχει φανεί πάρα πολλές φορές, βοά η κοινωνία. Αυτό ισχύει και για 

συμβούλους και για διευθυντές και για εκπαιδευτικούς». 

7.5.2 Οικονομική διάσταση  

Η οικονομική διάσταση της αξιολόγησης δεν μπορούσε να λείπει από την όλη 

προβληματική του ζητήματος. Η απορρόφηση των κονδυλίων του Ε.Σ.Π.Α. έχει ως 

προαπαιτούμενο την ολοκλήρωση των διαδικασιών που είχαν προβλεφθεί και αυτό 

ήταν κατά κύριο λόγο και η αιτία της χρονικής πίεσης που ασκήθηκε σε όλα τα 

στάδια.  

Σ.Ε.4. «Ε, βέβαια. Δηλαδή αυτό γινόταν και για τις οικονομικές συνθήκες. 

ΕΤ. Μιλάτε και για το Ε.Σ.Π.Α. που έπρεπε να απορροφήσει η αξιολόγηση; 

Σ.Ε.4. Και αυτό». 

Σ.Ε.6. «Και σκεφτότανε ο κόσμος ότι κάνει μία δουλειά επειδή του το επειδή του 

το … θέλουν να το κάνει το Υπουργείο και ενδεχομένως σκεφτήκανε ότι και το 

Υπουργείο δεν είχε κάποια μέσα να μπορέσει να υλοποιήσει κάποια πράγματα 
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απλούστατα φάνηκε ότι κάνει κάποια αξιολόγηση από εντολή της ΕΕ για να πάρει 

κάποια χρήματα από το Ε.Σ.Π.Α.». 

Σ.Ε.7. «Δεν έπασχε μόνο η επιμόρφωση έπασχε και το εργαλείο, όταν πάσχει το 

εργαλείο ότι επιμόρφωση και να κάνεις … όταν πάσχει το εργαλείο όση 

επιμόρφωση και να έχεις τι να γίνει με την επιμόρφωση, έτσι; Πέραν τούτου, οι 

διαδικασίες αυτές προκειμένου να λειτουργήσουν χρειάζονται και μία πιλοτική 

εφαρμογή. Εδώ εγώ θεωρώ ότι η διαδικασία ήταν εν πολλοίς προσχηματική ήταν 

ένα προαπαιτούμενο Ε.Σ.Π.Α. Πήρα πάρα πολύ χρόνο μέχρι να συγκροτηθεί το 

εργαλείο, όποιο και να ήταν αυτό ήταν προβληματικό σε πάρα πολλά επίπεδα». 

Πέρα από την απορρόφηση των κονδυλίων μία άλλη παράμετρος ήταν και η 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών που θα ήταν συνέπεια της ολοκλήρωσης της γενικευμένης 

αξιολόγησης. Ένα ποσοστό αυτών θα ανέβαινε ιεραρχικά, στα τότε κλιμάκια, και 

αυτό θα είχε ως συνέπεια την επιβάρυνση του προϋπολογισμού κάτι που δεν ήταν 

δυνατόν από τις τότε οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Αντιθέτως, φάνηκε ότι 

ήταν ένα ακόμη κομμάτι της πολιτικής των «χρυσών χαλιναριών»11 όπως την 

χαρακτήρισε ένα Σ.Ε.. 

Σ.Ε.1. «Προωθούμε καταβάλλοντας και χρήμα και διάφορα άλλα κίνητρα με τις 

ανταλλαγές φοιτητών, μαθητών, καθηγητών, αυτά είναι η πολιτική των “χρυσών 

χαλιναριών”. Χρυσώνουμε το χάπι για να αποδεχτούμε κάποια πράγματα για να 

περάσουν κάποια πράγματα, ακόμα και η αξιολόγηση ή οποία είναι μία 

μεταρρύθμιση, μία αλλαγή  θα πρέπει να υπάρχει και χρήμα, δεν γίνεται χωρίς 

χρήμα, πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή ο άλλος να είναι καλός και πρέπει και 

                                                           
11 Ολόκληρη η απάντηση και η τοποθέτηση για την πολιτική των «χρυσών χαλιναριών» είναι η εξής: 

«Σ.Ε.1. για να προωθήσουμε κάποιες εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές δημιουργούμε διάφορες 

καταστάσεις, δηλαδή πρώτον δημιουργούμε ας πούμε, το διαγωνισμό PISA τι ρόλο παίζει ο διαγωνισμός 

PISA; Βγαίνουν τα αποτελέσματα και τα παρουσιάζει η πολιτεία: κοιτάξτε να δείτε έχουμε αποτυχία εδώ 

πέρα άρα πρέπει να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να ‘το υπάρχει λόγος, ή για να φέρουμε μία αλλαγή μία 

καινοτομία τέλος πάντων τι κάνουμε; Προωθούμε καταβάλλοντας και χρήμα και διάφορα άλλα κίνητρα 

με τις ανταλλαγές φοιτητών, μαθητών, καθηγητών, αυτά είναι η πολιτική των “χρυσών χαλιναριών”. 

Χρυσώνουμε το χάπι για να αποδεχτούμε κάποια πράγματα για να περάσουν κάποια πράγματα, ακόμα 

και η αξιολόγηση ή οποία είναι μία μεταρρύθμιση, μία αλλαγή  θα πρέπει να υπάρχει και χρήμα, δεν 

γίνεται χωρίς χρήμα, πρέπει να υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή ο άλλος να είναι καλός και πρέπει και να 

αμειφθεί για αυτό που κάνει. Ναι, να πάρει την προαγωγή του αλλά δεν θέλουν να κάνουν τόσες 

προαγωγές γιατί δεν υπάρχουν λεφτά. Όχι, τώρα πως θα προχωρήσει, για μένα είναι αδιέξοδο μπροστά. 

Αξιολόγηση, με ποιον τρόπο; Τι θα τάξουμε; Ποια θα είναι τα κίνητρα; Οι καθηγητές, οι δάσκαλοι 

θυσιάζονται μες την τάξη και όλα γίνονται με το φιλότιμο εδώ στην Ελλάδα, ό,τι γίνεται, για να 

ολοκληρωνόμαστε σαν άτομα, σαν εκπαιδευτικοί μέσα στην τάξη αυτό μας μένει, τίποτα άλλο». 
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να αμειφθεί για αυτό που κάνει. Ναι, να πάρει την προαγωγή του αλλά δεν θέλουν 

να κάνουν τόσες προαγωγές γιατί δεν υπάρχουν λεφτά». 

Σ.Ε.3. «Αυτό που ήρθε μετά με το 152 ήταν τέτοιας τεράστιας κλίμακας και ήταν 

τόσο πιεστικό στην εφαρμογή του που δέθηκε με έναν νόμο, με την εξέλιξη την 

μισθολογική και όταν ολοκληρωνότανε θα βάλτωνε δεν υπήρχε περίπτωση». 

Σ.Ε.11. «Αλλά εγώ … η υποψία μου ήταν η εξής: δεν την θέλαν από κάτω γιατί 

δεν υπήρχαν λεφτά δεν θέλαν να τελειώσει. Γιατί ήταν μία αλλαγή μία καινοτομία 

που έπρεπε να εφαρμοστεί στην εκπαίδευση, δεν είχε λεφτά γιατί όσοι συνάδελφοι 

αξιολογιόντουσαν μετά θα άλλαζαν και κλιμάκιο, φυσιολογικό, πράγμα το οποίο 

το ξέραν οι κάτω και εγώ νομίζω ότι δεν το θέλανε κιόλας. Το είχαν 

προδιαγράψει, ξέραν την πορεία». 

7.5.3 Έλλειμμα κουλτούρας αξιολόγησης 

Όλοι οι συμμετέχοντες στις απαντήσεις τους είχαν ως κοινό παρονομαστή την 

έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης. Είναι μία έκφραση που αποτυπώνει το αξιολογικό 

κενό της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Μία ολόκληρη 

γενιά εκπαιδευτικών ολοκλήρωσε την σταδιοδρομία της χωρίς να αξιολογηθεί από 

κάποιον φορέα ούτε μία φορά. Άρα οι πολλαπλές αντιδράσεις ήταν και φόβος 

μπροστά στο άγνωστο. 

Σ.Ε.2. «Ο κόσμος αντέδρασε ακραία επειδή η αξιολόγηση έχει να εμφανιστεί στην 

εκπαίδευση από το 1981, δηλαδή μία ολόκληρη γενιά ανθρώπων μπήκαν στην 

εκπαίδευση και έφυγαν χωρίς να αξιολογηθούν ούτε μία ώρα από κανέναν. Οπότε 

είναι κάτι όλες αυτές τις δεκαετίες βολευόταν το εναντίον οποιασδήποτε 

αξιολόγησης. Η αξιολόγηση βγάζει άγχος είτε ο αξιολογητής είναι μαθητής είτε 

είναι εργαζόμενος, το άγχος δεν το θέλει κανείς οπότε, ένας άνθρωπος που έχει 

συνηθίσει 10, 15, 20 χρόνια να δουλεύει χωρίς τη δαμόκλειο σπάθη της 

οποιασδήποτε αμφισβήτησης είναι λογικό να μην την θέλει. Είναι ανθρώπινο δεν 

είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Εννοείται ότι οι σχολικοί σύμβουλοι περνούσαμε 

την έμμεση αξιολόγηση επειδή μπαίναμε σε διαδικασία κρίσεων». 

Σ.Ε.5. «Το θέμα μας είναι αυτό που σας είπα, δεν έχουμε σοβαρότητα στην 

αξιολόγηση δεν είμαστε σοβαροί. Δεν είμαστε σοβαροί (δις) έχουμε έλλειμα 

κουλτούρας έχουμε, πως το λέμε, μάλλον πολιτικά επηρεασμένοι, ξέρω γω ποιος 
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θα βαθμολογήσει καλά, ας πούμε ποιος μέτρια κτλ. δεν .. δεν … εγώ δεν μπορώ 

να καταλήξω. Είμαστε όλοι … έχουμε άλλη κουλτούρα άλλη μενταλιτέ που λένε 

με την εξής την έννοια ότι και όταν δεν έχουμε κουλτούρα αξιολόγησης και είναι 

δύσκολο να την αποκτήσουμε κιόλας». 

Σ.Ε.7. «Δεν έχουμε κουλτούρα αξιολόγησης. Υπήρχαν νομίζω και πάρα πολλές 

αντιδράσεις, έτσι; Και όταν   λέω ότι δεν έχουμε κουλτούρα αξιολόγησης ούτε ως 

αξιολογητές ούτε ως αξιολογούμενοι γιατί και ως αξιολογούμενοι όλοι θέλουμε 

να πάρουμε το άριστα». 

Σ.Ε.10. «Στην εκπαίδευση δεν έχουμε κουλτούρα αξιολόγησης». 

7.6 Κριτική αποτίμηση από τα Σ.Ε. 

Δύο χρόνια μετά από αυτή τη διαδικασία ήταν σε θέση να διατυπωθούν κάποιες 

κριτικές έναντι της αξιολόγησης και να υπογραμμιστούν τα σημεία στα οποία θα 

έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή. Το πρώτο ήταν η ασυμβατότητα μεταξύ του τι 

θεωρείται από το κοινωνικό σύνολο ως «καλός εκπαιδευτικός» και το τι ζητούσε το 

Π.Δ. 152 να χαρακτηρίζει μία αποτελεσματική διδασκαλία. Η ουσιαστική έλλειψη 

συνεπειών, θετικών και αρνητικών, λειτούργησε ως αντικίνητρο, το ίδιο το Π.Δ. δεν 

προέβλεπε επακριβώς το τι θα ακολουθούσε σε περίπτωση που κάποιος έπρεπε να 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια για να βελτιωθεί αλλά ούτε και καθόριζε 

την εξέλιξη, την οποία οριοθετούσαν άλλα νομοθετήματα. Τέλος, προέβησαν και σε 

μία συνολική αποτίμηση της εμπειρίας τους. 

7.6.1 Ο καλός «ανεπαρκής» εκπαιδευτικός 

Μία από τις σημαντικότερες ανακολουθίες που εντοπίστηκαν κατά την κριτική 

που άσκησαν τα Σ.Ε. στο Π.Δ. 152, στο Επιμορφωτικό Υλικό και στην τρέχουσα 

εκπαιδευτική πραγματικότητας ήταν ο ορισμός του «άριστου» εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τα κριτήρια και τις ρούμπρικες «εξαιρετικός» είναι ο εκπαιδευτικός που 

θα έχει ως στόχο την υιοθέτηση καινοτομιών και εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας 

ενώ η τρέχουσα κοινωνική αντίληψη για την αποτελεσματικότητά του σχετίζεται με 

το «φροντιστηριακό μάθημα», με την «επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις» και εν 

πολλοίς με την «βαθμοθηρία».  

Σ.Ε.1. […] Υπήρχε το εξής θέμα υπήρχαν πολλές ερωτήσεις και εκεί δεν 

μπορούσαμε… ένα απλό παράδειγμα θα σας πω: όταν θα πηγαίναμε να 
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χαρακτηρίσουμε έναν συνάδελφο, πέρα από την επάρκεια και από την 

αποτελεσματική διδασκαλία. Σύμφωνα με τις ρούμπρικες αποτελεσματική 

διδασκαλία ή μάλλον η σωστή διδασκαλία είναι η ελευθερία η οποία έχει κάποια 

στάνταρ ας το πούμε έτσι, που την καθορίζουν ενώ η κοινωνία ή η αγορά έξω σε 

ένα  καλό δάσκαλο ή έναν καλό καθηγητή βλέπει το φροντιστηριακό μάθημα και 

εκεί θα υπήρχε θέμα, δηλαδή ένας συνάδελφος, ένας καθηγητής που θα έκανε 

μάθημα, αυτό που θέλει η αγορά, ένα φροντιστηριακό μάθημα για να πετύχει το 

παιδί στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα στάνταρ των ρουμπρικών κτλ. θα έβγαινε 

ανεπαρκής, υπήρχε ένα θέμα εκεί, αυτό το συζητήσαμε. 

Σ.Ε.3. Ο άριστος είχε ένα σωρό στοιχεία. Του λέω το ερώτημα: Ξέρετε ποιος 

θεωρείται άριστος σε μία τοπική κοινωνία η οποία έχει ένα Λύκειο, ποιος 

θεωρείται άριστος καθηγητής; Αυτός που κάνει τον καλό φροντιστή στο δημόσιο 

σχολείο. Αν έρθετε να δείτε πως πηγαίνουνε τα κουτιά και οι ανθοδέσμες και τα 

δώρα όταν γράφει καλά ο μαθητής και πως όταν δεν γράφει καλά στις 

πανελλαδικές. Αυτός είναι ο άριστος, όχι τοπικά, σε όλη την Ελλάδα, αυτός είναι 

ο άριστος για την κοινωνία. Αν πάρουμε τα στοιχεία [του Π.Δ.]  του 

περιγραφικού άριστου, τι πρέπει να κάνει από πλευράς κατάρτισης διδακτικής, 

παιδαγωγικής, μέσων τα οποία χρησιμοποιεί θα βγει ανεπαρκής ή οριακά 

επαρκής, υπάρχει μια άμεση σύγκρουση. Το ξέρανε κουνούσαν το κεφάλι οι 

άνθρωποι [οι υπεύθυνοι για το Π.Δ.152, στην επιμόρφωση του Υπουργείου] πες 

μας κάτι που δεν το ξέρουμε αλλά τι να κάνουμε; Αυτό να υιοθετήσουμε ως 

κριτήριο αξιολόγησης; Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. 

Σ.Ε.6. «Αν κρίνεται [ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα] με τα κριτήρια των 

πανελληνίων εξετάσεων ειδικά στο Λύκειο, η βαθμοθηρία από γονείς και μαθητές 

είναι δεδομένη». 

Σ.Ε.10. «Δηλαδή όταν ζητούσε προτάσεις καινοτομίας, μέσα στο άγχος της 

καθημερινότητας, της αντιμετώπισης των προβλημάτων και του υποβάθρου και 

της μόρφωσης και της δυναμικής και της δυνατότητας που έχει ένας άνθρωπος 

ήτανε πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτός ο στόχος». 

Το ίδιο ισχύει και για τους διευθυντές σχολικών μονάδων όταν αξιολογούνται 

και για το διοικητικό και για το παιδαγωγικό τους έργο. Τα αναμενόμενα τυπικά, 

«απλά» δεν ήταν αυτά που θα του εξασφάλιζαν μία υψηλή κατάταξη στην κλίμακα 
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αξιολόγησης ακόμη και αν διεκπεραίωνε τα καθήκοντα του με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο. 

Σ.Ε.2. «Όχι μόνο, αλλά αν μιλήσουμε για τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων παλεύουνε, σε καθημερινή βάση, με άπειρα προβλήματα, τα οποία είναι 

πολύ πιο «ταπεινά» επιτρέψτε μου την έκφραση, μέσα σε εισαγωγικά το 

«ταπεινά» από την μεγάλη καινοτομία την οποία το 152 προσδοκούσε για να 

θεωρηθεί κάποιος εξαίρετος. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος θα μπορούσε να 

είναι πολύ καλός διεκπεραιωτής της καθημερινότητας, να μην δημιουργούσε ποτέ 

προβλήματα  προς τους ανωτέρους του, να είχε ένα δημοκρατικό προφίλ 

διοίκησης, να ήταν αγαπητός από το πλείστο των συναδέλφων του, επειδή στη 

διοίκηση δεν μπορεί να λατρεύεσαι από όλους, κάποιοι είναι … εντάξει υπάρχουν 

και διαφορές, διαφορές προσωπικοτήτων, θα μπορούσε να είναι ένας άνθρωπος 

γνώστης του αντικειμένου του, μέσα στην διαδικασία της τάξης, στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορούσε να αντιμετωπίζει με απέραντη ευγένεια 

και σεβασμό τους γονείς, να έχει άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία να είναι 

Παιδαγωγός, με κεφαλαίο Π, και παρόλα αυτά να μην εκπληρώνει κατά κανένα 

τρόπο αυτά τα οποία το 152 ζητούσε για να χαρακτηριστεί εξαίρετος». 

7.6.2 Απουσία συνέχειας 

Ένα άλλο σημείο το οποίο ξεκάθαρα διαφάνηκε από τις απαντήσεις είναι η 

απουσία ουσιαστικών συνεπειών μετά την αξιολόγηση, συνέπειες όχι μονάχα 

αρνητικές αλλά και θετικές οι οποίες θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρα για 

την ουσιαστική αποτελεσματικότητα της αξιολόγησης. Το θέμα αυτό σχετίζεται πάρα 

πολύ και με τις οικονομικές επιπτώσεις που συζητήθηκε παραπάνω. Κυρίως 

αναφέρθηκαν στην ελάχιστη δυνατότητα που τους παρείχε αυτό το πλαίσιο να 

επιτευχθεί κάτι που θεωρούσαν εξαιρετικά σημαντικό, την απομάκρυνση των 

εκπαιδευτικών, σε όλες τις βαθμίδες, που είναι ακατάλληλοι για αυτή την εργασία. 

Σ.Ε.3. «Εγώ μπορεί να ήμουνα, να το πω απλά, εξαιρετικά αυστηρός σε 

ορισμένες περιπτώσεις και θα έπρεπε να ήμουνα εξαιρετικά αυστηρός γιατί 

έχουμε ένα σωρό περιστατικά εκπαιδευτικών  τόσα χρόνια που χρειάζεται μία 

αξιολόγηση για να τους βγάλει από την τάξη οριστικά, είναι τελείως απαράδεκτοι 

και αν το έκανα θα το έκανα εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και κάποια άλλη 

κατηγορία να τους έβρισκε ότι ήταν όλοι άριστοι με τη λογική αυτή δηλαδή να μη 
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δημιουργούνται τριβές. Επηρεάζει όχι τη δουλειά μας ως συμβούλους, επηρεάζει 

την αξιολόγηση που θα κάναμε την μελλοντική». 

Σ.Ε.4. «Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή, τι θα γίνει στην περίπτωση εκείνη [τα 

παραδείγματα του συνοδευτικού υλικού]. Αλλά τα ουσιώδη που συμβαίνουν στην 

πραγματικότητα δεν τα συζητάει κανείς. Αν έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος 

έχει σοβαρά θέματα… για αυτό δεν μίλησε κανείς. Υπάρχει ένα 5%, 6% μη 

σοβαρών, γιαυτό δεν μίλησε κανείς. 

ΕΤ. Πιστεύαν ότι με τις ρούμπρικες και όλους αυτούς του δείκτες θα έβγαιναν 

αυτά τα άτομα;  

Σ.Ε.4. Όχι 

ΕΤ. Ή απλώς το αποσιώπησαν; 

Σ.Ε.4. Το αποσιώπησαν. Η αξιολόγηση δεν έγινε για να φύγουν άνθρωποι οι 

οποίοι δεν κάνουν για την εκπαίδευση. Έγινε για κάποιους άλλους λόγους ποιοι 

θα πάνε στα άνω κλιμάκια». 

Σ.Ε.9. «Βέβαια, ή σε βγάζει από την τάξη, αυτό που πρέπει πάραυτα να γίνει γιατί 

έχουμε μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών που είναι εγκληματικό που είναι σε τάξη 

μέσα, το ότι κάνουν σε παιδιά μάθημα, μεγάλο αριθμό, και το ξέρει το υπουργείο 

καλύτερα από όλους και μόνο αυτό αν μπορούσε να κάνει η αξιολόγηση θα ήτανε 

μεγάλο επίτευγμα». 

Ούτε για τους πάρα πολύ καλούς εκπαιδευτικούς υπήρχε κάποιος σχεδιασμός 

για την εξέλιξη τους και την περαιτέρω κινητοποίησή τους για να γίνουν καλύτεροι. 

Τα οικονομικά και εξελικτικά κίνητρα θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα και όχι κάπως 

θολά στο γενικότερο πλαίσιο που επικρατούσε το 2014. Για ακόμη μία φορά το 

οικονομικό μέρος συνδέεται με την επίδοση και τονίζεται η ανεπάρκεια του 

υπάρχοντος πλαισίου για να τα προβλέψει και να τα παρέχει. 

Σ.Ε.1. «Δηλαδή ο άλλος να είναι καλός και πρέπει και να αμειφθεί για αυτό που 

κάνει. Ναι, να πάρει την προαγωγή του αλλά δεν θέλουν να κάνουν τόσες 

προαγωγές γιατί δεν υπάρχουν λεφτά» 

ΕΤ. «Δηλαδή πιστεύετε ότι η αξιολόγηση πρέπει οπωσδήποτε να συνδέετε με 

μισθολογικά ή εξελικτικά κίνητρα; 
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Σ.Ε.4. Αλλάζει άμα έχει πίεση και κίνητρα, τότε αλλάζει ο άνθρωπος. Βέβαια, 

άμα ο άλλος ξέρει ότι θα φύγει και θα κάνει κάτι άλλο». 

Σ.Ε.8. «Εδώ συνάδελφοι κάνουν θαύματα, τζάμπα κάνουν θαύματα γιατί; Γιαυτό 

λέμε όχι επαρκείς αλλά είναι και πολύ επαρκείς και φιλότιμοι είναι και 

αγωνίζονται ελάχιστες εξαιρέσεις υπάρχουν τις οποίες έχω επισημάνει κάποιες, 

φαίνονται». 

Η απουσία πολιτικής βούλησης για την αξιοποίηση των όποιων αποτελεσμάτων 

της αξιολόγησης (τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών όσο και σχολικών μονάδων) 

διαφαίνεται και από την μάλλον αδιάφορη στάση του υπουργείου για τη διαχείριση 

τους. Δεν επέδειξαν κάποια «λεπτότητα» στους χειρισμούς ούτε «αγκάλιασαν» τα 

δεδομένα τα οποία προέκυψαν για να τα αξιοποιήσουν για μελλοντικές μορφές 

αξιολόγησης, δεν το αντιμετώπισαν καν ως μελέτη περίπτωσης. 

Σ.Ε.3 « Αυτό που έγινε με τους περιφερειακούς και τους διευθυντές εκπαίδευσης 

τον Αύγουστο θα έπρεπε να το πάρουν σαν μελέτη περίπτωσης αυτοί που το είχαν 

σχεδιάσει, να το κάνουν μία αξιολόγηση, ήταν η πρώτη αξιολόγηση που 

εφαρμόστηκε. Αντικειμενικά, όμως, να καλέσουν όλους τους περιφερειακούς και 

όλους τους προϊσταμένους, σαράντα άτομα ήταν, σε ένα μέρος: ελάτε εδώ, εσείς 

αξιολογήσατε, τι κάνατε;» 

Σ.Ε.6. «Νομίζω ότι έγινε μία φασαρία, κατά κάποιο τρόπο δημιουργήθηκε μία 

ένταση δεν δημιουργήθηκε … δεν το χειρίστηκαν με έναν τρόπο θα έλεγα με 

κάποια λεπτότητα ή με κάποια συναίνεση, δημιουργήθηκε μία ένταση μια έτσι μία 

διχαστική στάση ανάμεσα διοίκησης της εκπαίδευσης του υπουργείου δηλαδή   

και στους εκπαιδευτικούς και στο τέλος δεν έγινε και τίποτα. Στο τέλος δεν 

νομίζω ότι κέρδισε κάτι η εκπαίδευση, μάλιστα χάθηκε πολύς χρόνος, 

δημιουργήθηκαν προβλήματα, εντάσεις νομίζω ότι ήταν αδέξιοι ότι χειρισμοί της 

κυβέρνησης. Θα μπορούσε ίσως να κάνει κάποια πράγματα με μία άλλη 

δεξιότητα». 

Σ.Ε.7. «Πέραν τούτου, οι διαδικασίες αυτές προκειμένου να λειτουργήσουν 

χρειάζονται και μία πιλοτική εφαρμογή». 

Σ.Ε.9. «Τα συμπεράσματα εντάξει βγήκανε, υπήρχανε, από εκεί και πέρα δεν 

είδαμε κάποιον να ασχολείται η διεύθυνση εκπαίδευσης ή το Υπουργείο να τα 
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πάρει, ας πούμε, να τα επεξεργαστεί, να τα αγκαλιάσει να δει πως θα τα 

προωθήσει και φάνηκε ότι ήταν και μία διαδικασία η οποία φάνηκε ότι γινότανε 

γιατί κάποιοι αποφάσισαν να γίνει». 

7.6.2 Συνολική αποτίμηση  

Ο τελικός απολογισμός της όλης διαδικασίας δημιούργησε ποικίλα 

συναισθήματα και λειτούργησε ως καταλύτης σε επαγγελματικό επίπεδο. Τα θετικά 

στοιχεία που αναδείχτηκαν ήταν ότι κινήθηκε κάπως το εκπαιδευτικό τοπίο και 

υπήρξε κάποια προσπάθεια πλήρωσης του αιτήματος της αξιολόγησης που τελικά 

είναι ανάγκη. Η μονομέρεια, βέβαια, του σχεδιασμού και της εφαρμογής του δεν 

άφησε πολλά περιθώρια για την επίτευξη των στόχων του. Ακόμη δεν 

αμφισβητήθηκαν και οι προθέσεις των σχεδιαστών και η προσπάθειά τους, παρά τις 

αδυναμίες του τελικού αποτελέσματος. 

Σ.Ε.1.  «Για εμένα θα έπρεπε να προχωρήσει έστω και κουτσουρεμένα ειδάλλως 

δεν μπορούμε να έχουμε άποψη τώρα». 

Σ.Ε.2. «Οι σκοποί πάντοτε υποτίθεται ότι είναι καλοί, δηλαδή ο σκοπός ήτανε να 

αξιολογηθούν οι άνθρωποι με έναν τρόπο πολιτισμένο χωρίς να τους 

δημιουργείται άγχος αυτός ήτανε ο σκοπός, σύμφωνα με τα λεγόμενα, και να 

υπάρχει, κατά το δυνατόν, μεγαλύτερη, αντικειμενική διάσταση. Δεν ήτανε κακές 

οι ερωτήσεις, κατά τη γνώμη δεν ήτανε κακές, έδιναν πράγματα απλά αυτά τα 

οποία ζητούσανε για να μπορέσει κάποιος να χαρακτηριστεί για παράδειγμα 

εξαίρετος ήτανε υπερβολικά δύσκολα για να τα έχει ένας άνθρωπος». 

Σ.Ε.3. «Με τρεις λέξεις: ήταν ελπιδοφόρο να αλλάξει κάτι σε σχέση με την 

εκπαίδευση, ήταν χρονοβόρο σίγουρα, ήταν και αποκαλυπτικό, δηλαδή αυτό … η 

μελέτη που κάναμε των portfolios των διευθυντών που προχώρησε η αξιολόγηση, 

η συζήτηση μαζί τους ήταν αποκαλυπτική μάθαμε πολλά πράγματα, πολλές φορές 

θετικά πράγματα για όλους αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα ξέραμε. Τρεις 

λέξεις ήταν ελπιδοφόρο γενικότερα αν θεωρεί κανείς ότι η αξιολόγηση είναι 

ελπιδοφόρος, εγώ έτσι το βλέπω, αν βρεθεί ένα σύστημα αξιολογικό είναι 

αποδεκτό και αρχίσει να περπατάει, το συγκεκριμένο ήτανε πολύ χρονοβόρο και 

ουσιαστικά αυτό θα βάλτωνε, θα βάλτωνε κυριολεκτικά στην πλήρη εφαρμογή 

του, θα ήταν γενικά καθοδική και ήταν και αποκαλυπτικό δηλαδή αποκαλύπτει 
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όλη αυτή η διαδικασία, η επαφή που αποκτάς με τον αξιολογούμενο είναι 

αποκαλυπτική ενός ανθρώπου». 

ΕΤ. «Η δική σας προσωπική άποψη για το νομοθέτημα, το συνοδευτικό υλικό και 

για τη διαδικασία ποια ήταν; 

Σ.Ε.4 Σε θετική κατεύθυνση». 

Σ.Ε.5.  Να το χαρακτηρίσω έτσι; Ήτανε, κοιτάξτε να δείτε … ήτανε αρκετή 

δουλειά, κάποιοι κόπιασαν, απλούστατα εμένα δεν με εύρισκε σύμφωνο όλη αυτή 

λεπτομέρεια. 

Σ.Ε.9. «Φαινόταν χρήσιμη, ό,τι γινότανε χρήσιμο ήτανε, δεν ήταν το ιδανικό 

προφανώς αλλά ήτανε χρήσιμο».  

Σ.Ε.11. «Κοιτάξτε, να μην τώρα και απόλυτοι. Πρώτη φορά έγινε, δεν είχε γίνει 

ποτέ αξιολόγηση». 

Εντονότερη υπήρξε η αρνητική κριτική για την διαδικασία και τα 

αποτελέσματα της. Ήταν μία «πικρή» εμπειρία η οποία δεν βοήθησε ούτε την 

βελτίωση του εκπαιδευτικού τοπίου ούτε τις σχέσεις με τους συναδέλφους που 

θεώρησαν ότι ήταν ένα πρόσφορο πεδίο να επιδείξουν οι ανώτεροι την εξουσία τους. 

Η απώλεια σημαντικών οικονομικών πόρων χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα ενέτεινε 

τα συναισθήματα απογοήτευσης. 

Σ.Ε.2. «Μεγάλη απογοήτευση από πολλές απόψεις…» 

Σ.Ε.3. «Και το 152 μετά ήρθε σαν ουρανοκατέβατος κεραυνός, καταιγίδα». 

Σ.Ε.4. «Σπατάλη χρήματων, αναποτελεσματικότητα αλλά αυτό που έμεινε είναι 

ότι υπάρχει κάτι μία ανάμνηση αξιολόγησης. 

ΕΤ. Κακή, εφιάλτης, όνειρο;  

Σ.Ε.4. Μία πρώτη … ένα πρώτο βήμα. 

ΕΤ. Θα γίνει δεύτερο; 

Σ.Ε.4. Δεν μπορεί να μη γίνει δεύτερο, όσο βρισκόμαστε στην ΕΕ θα γίνει». 

Σ.Ε.5. «Μία πικρή γεύση να σου πω την αλήθεια γιατί με έφερε αντίθετα, 

απέναντι στους συναδέλφους που δεν είχα κανέναν λόγο να βρεθώ και απέναντι 
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στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που θεωρούσαν ότι εγώ εξασκούσα την 

εξουσία, την αρμοδιότητα κτλ. εγώ δεν είχα και ούτε έχω πρόθεση να βλάπτω 

συναδέλφους κτλ. κοιτάξτε να δείτε από τη θέση που είσαι έρχεσαι καμιά φορά σε 

αντιπαράθεση με τους άλλους λόγω της θέσης και λόγω των αρμοδιοτήτων που 

έχεις, δυστυχώς». 

Σ.Ε.7. «Για μένα ήτανε ελάχιστο το χρονικό διάστημα. Εκείνο που θέλω να πω 

εγώ ήτανε αν μπορώ να πω βεβιασμένη, προσχηματική, εξαιρετικά αγχωτική». 

Σ.Ε.10. «Δηλαδή ποτέ δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα αξιολόγηση, κριτική, 

αποτίμηση, δεν την θέλει κανείς. Οι δύο απαγορευμένες λέξεις σε αυτή τη χώρα 

είναι αξιολόγηση και απόδοση ευθυνών». 

Το σημείο στο οποίο στάθηκαν ήταν το αναπάντεχο του θέματος καθώς 

δημιουργήθηκαν τα κριτήρια χωρίς οι αξιολογούμενοι να έχουν πρότερη γνώση και 

να διαμορφώσουν αναλόγως την διδασκαλία τους.  

Σ.Ε.7. Αυτό το πράγμα έπασχε από παντού. Καταρχάς κλήθηκαν οι άνθρωποι 

…κληθήκαμε να αξιολογηθούμε σε ένα εργαλείο ή μάλλον χρησιμοποιήθηκε για 

την αξιολόγηση μας ένα εργαλείο που δεν το γνωρίζαμε όταν λειτουργούσαμε 

έτσι; Δηλαδή είναι σα να πας να δώσεις εξετάσεις. Σου λένε έλα εδώ να δώσεις 

εξετάσεις χωρίς να ξέρεις ποια είναι η ύλη, εντάξει; Όταν λειτουργούσαμε δεν 

ξέραμε ότι αυτό είναι το πλαίσιο. Ξαφνικά το έβγαλαν. Από εκεί και πέρα ήταν 

τόσο αόριστο, ασαφές, ατεκμηρίωτο.  

Ένα μεγάλο μειονέκτημα επίσης ήταν η απουσία οργανωμένου σχεδιασμού για 

την κατάσταση μετά το πέρας της αξιολόγησης. Όσοι αξιολούμενοι κρινόταν ότι 

έπρεπε να επιμορφωθούν σε κάποιον τομέα δεν υπήρχε μέριμνα για την δημιουργία 

επιμορφωτικών προγραμμάτων (είτε μέσω Π.Ε.Κ. είτε άλλων δομών) για να μπορέσει 

να λειτουργήσει η αξιολόγηση ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά.  

Σ.Ε.4. «Έγινε μόνο για λόγους εξέλιξης και σταδιοδρομίας. Είναι η μία πλευρά 

της αξιολόγησης. Η ουσιώδες, όμως, είναι η άλλη, είναι ποιοι δεν κάνουν 

καθόλου για την εκπαίδευση, ποιοι μπορούν να βελτιωθούν με κάποια σεμινάρια 

κτλ.» 

Σ.Ε.6. «…και κάπου δεν υπήρχε και ένας μηχανισμός που να λέει εντάξει, τα 

σημεία εκείνα που εντοπίζεις ότι χρειάζονται ενίσχυση εγώ έχω εξασφαλίσει έναν 
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μηχανισμό που αν πράγματι έτσι είναι τα πράγματα εγώ θα βρω έναν τρόπο να σε 

βοηθήσω να τα βελτιώσεις. Αυτός ο μηχανισμός δεν υπήρχε». 

Σ.Ε.7. Ένα πάρα πολύ βασικό, κατά την άποψή μου, που έλειπε από αυτή τη 

διαδικασία, όταν προβαίνεις σε ΄μία αξιολογική διαδικασία δεν την βάζεις στο 

τέλος, σαν επιστέγασμα έχεις μεριμνήσει να δημιουργήσεις εργαλεία τα οποία θα 

αξιοποιήσεις μετά κατά την αξιολόγηση προκειμένου να έχεις μία κατά το 

δυνατόν στοιχειοθετημένη και αντικειμενική προσέγγιση. Δηλαδή εγώ ως 

αξιολογήτρια όταν λειτούργησα πήρα εκθέσεις ιδεών ο καθένας ότι ήθελε έγραφε, 

δεν υπήρχαν συγκεκριμένα εργαλεία, για παράδειγμα να υπάρχει μία διαδικασία 

που να «βλέπει» ξέρω γω την παρουσία του συμβούλου στα σχολεία, έτσι; Ο 

καθένας μου λέει εγώ πήγα 800 φορές, μπορώ να το αμφισβητήσω εγώ ότι πήγε 

800 φορές; 

7.7 Προτάσεις για το μέλλον αναφορικά με την αξιολόγηση από τα Σ.Ε. 

Το μέλλον της εκπαίδευσης πρέπει να ενέχει την αξιολόγηση και του 

εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου. Δύο είναι οι πτυχές που θα πρέπει να 

προσεχθούν στους μελλοντικούς σχεδιασμούς γιατί ήταν αυτοί που συγκέντρωσαν τις 

περισσότερες βολές στην παρούσα φάση. Πέραν του προσεκτικού σχεδιασμού του 

εργαλείου αξιολόγησης το σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι φορείς που θα 

υλοποιήσουν την όποια μορφή και το ενδεδειγμένο χρονικό πλαίσιο γιατί ο 

ασφυκτικός χρόνος της τελευταίας προσπάθειας δημιούργησαν επιπρόσθετα 

προβλήματα και αντιδράσεις που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν το διάστημα 

επώασης ήταν κάπως μεγαλύτερο. 

7.7.1 Κατάλληλοι φορείς αξιολόγησης 

Το πρώτο θέμα το οποίο ανέκυψε ήταν το ζήτημα της αποδοχής του αξιολογητή 

από τον αξιολογούμενο. Αυτό είναι συνάρτηση τόσο της ωρίμανσης των συνθηκών 

όσο και της επιστημονικής κατάρτισης του συγκεκριμένου ατόμου.  

Σ.Ε.1. «Πρώτα πρέπει να ωριμάσει αυτό το πράγμα, να ωριμάσουν και οι 

εκπαιδευτικοί και οι αξιολογητές και να ωριμάσουμε σε αυτή τη διαδικασία γιατί 

δεν την έχουμε αποδεχτεί τόσα χρόνια ενώ έξω δουλεύει…» 

Σ.Ε.8. «Νομίζω ότι πολύ πιο εύκολα για να αξιολογήσει κάποιος κάποιον θα 

πρέπει να τον αποδεχτεί, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά για να τον αποδεχτεί να τον 
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αξιολογήσει ο σύμβουλος τον εκπαιδευτικό πρέπει ο εκπαιδευτικός να αποδεχτεί 

τον σύμβουλο σε όλα τα επίπεδα και στο γνωστικό αντικείμενο». 

Βεβαίως δεν έλλειψαν και οι παρατηρήσεις για το γενικότερο πλαίσιο 

καχυποψίας, πολιτικών διασυνδέσεων και ισοπεδωτικής αντιμετώπισης ακόμη και 

ατόμων που έχουν υψηλά τυπικά προσόντα. 

Σ.Ε.4. «Να είναι επαγγελματίες, οι οποίοι να μην έχουν καμία σχέση με 

συνδικαλισμό, με κόμματα και κυβερνήσεις κτλ.» 

Σ.Ε.6. «Εδώ φτάνουν και σε σημεία δηλαδή που σαν κοινωνία να πούνε ότι 

επειδή έκανες διδακτορικό δηλαδή τι θέλεις να κάνουμε;  Και αρχίζουν να 

συζητάνε τα ξέρουμε πως τα πήρατε τα διδακτορικά, υπάρχει μία ισοπεδωτική 

αντίληψη σε κάποια πράγματα έχουμε πρόβλημα ως κοινωνία». 

Στο θέμα ποια άτομα θα ήταν τα κατάλληλα να αξιολογήσουν το σύνολο των 

εκπαιδευτικών, κατά την συντριπτική τους πλειονότητα οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι 

θα έπρεπε να είναι οι φορείς της ήδη υπάρχουσας ιεραρχίας. Εδώ επανήλθε και το 

θέμα των διαπροσωπικών σχέσεων ως παράγοντας αντικειμενικότερης αξιολόγησης, 

εφόσον η εκπαιδευτική κοινότητα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες και για να 

αξιολογηθεί σωστά κάποιος θα πρέπει να τον γνωρίζεις.  

Σ.Ε.1. «Για μένα θα πρέπει να προέρχονται από το σώμα των εκπαιδευτικών 

αφού λάβουν τις κατάλληλες επιμορφώσεις και να γνωρίζουν την όλη διαδικασία, 

γιατί ξέρουν και τις ιδιαιτερότητες των σχολείων». 

Σ.Ε.2. «Αρμόδιοι φορείς; Και οι σχολικοί σύμβουλοι και οι διευθυντές σχολικών 

μονάδων, μιλάω για τις δομές που υπάρχουν σήμερα, γιατί και οι σύμβουλοι και 

οι διευθυντές αξιολογούνε διαφορετικά κομμάτια». 

Σ.Ε.3. «Θα μπορούσε κανείς να το κάνει αλά Θάτσερ δηλαδή πρόσεξε: Τι 

αποτέλεσμα έχει το σχολείο σας στις πανελλαδικές, αυτές. Κόβω την επιχορήγηση 

είστε πολύ χάλια. Αυτή είναι η πιο ακραία μορφή η άλλη να παραγγέλνεις σε μια 

εταιρεία απέξω αξιολογητές, να θα έρθουν ένα σωρό με την ανεργία που υπάρχει 

θα δημιουργηθούν εταιρείες στο πι και φι ελάτε να αξιολογήσετε. Θα είναι 

άσχετοι με το χώρο, τίποτα δεν θα ξέρουνε. Άρα που μένουμε; Σε διευθυντές 

σχολείων, σχολικούς συμβούλους, διευθυντές εκπαίδευσης, υπάρχει τίποτα άλλο; 
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Σ.Ε.5. «Κοιτάξτε … τι να σας πω τώρα; Ο καθένας έχει και μία διαφορετική 

γνώμη για το ποιοι θα έπρεπε να αξιολογούνε. Κοιτάξτε να δείτε … ας πάρουμε 

την ευρωπαϊκή πρακτική, τώρα ας πούμε ότι εμείς δεν έχουμε ομάδες 

[αξιολόγησης] ούτε οτιδήποτε. Εγώ από την εμπειρία που έχω από την Γερμανία 

ή από την Αγγλία που έχω μία πρακτική, πρώτα πρώτα πρέπει να έχουν σχέση με 

την εκπαίδευση, αν είναι να αξιολογήσεις έναν εκπαιδευτικό, αν αξιολογήσεις 

έναν φιλόλογο, έναν μαθηματικό, έναν φυσικό πρέπει κάποιος να τον αξιολογεί 

που να έχει σχέση με αυτά τα αντικείμενα». 

Τα άτομα τα οποία θα οριστούν ως αξιολογητές θα πρέπει να έχουν πολυετή 

εκπαιδευτική εμπειρία, αν είναι δυνατόν να έχουν διέλθει όλα τα στάδια της 

εκπαιδευτικής κλίμακας. Αυτό θα τους δώσει ευρύτερη οπτική του εκπαιδευτικού 

τοπίου και θα μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα τον εκάστοτε αξιολογούμενο 

αναλόγως της θέσης του. Κατά τεκμήριο όσο ανέρχεται κάποιος στην ιεραρχία τόσο 

τα προσόντα του αυξάνονται  (στις περισσότερες περιπτώσεις) και σίγουρα είναι πιο 

έμπειροι. 

Σ.Ε.2. «Κοιτάξτε, το καλύτερο θα ήταν αξιολογητές οι οποίοι θα έχουν περάσει 

από την εκπαίδευση δηλαδή έχω κάνει εγώ δεκαπέντε χρόνια εκπαίδευση, 

δεκαπέντε χρόνια μάχιμος, ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τάξη, το 15 το βάζω 

δεν είναι ούτε πολύ ούτε λίγο και μετά θα μπορούσα να επιμορφωθώ ένα-δύο 

χρόνια για να γίνω αξιολογητής σοβαρός, για να μπορέσω να διαβάσω, για να 

μπορέσω να παρακολουθήσω τα σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσω για να 

γίνω αξιολογητής σοβαρός και να αξιολογήσω με υπευθυνότητα και 

αντικειμενικότητα, με ευαισθησία όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται…» 

Σ.Ε.3. «Να είναι κάποιοι που ξέρουν καταρχήν το χώρο…» 

Σ.Ε.5. «Για να γίνει κάποιος αξιολογητής και να τον βάλουμε επειδή έχει ένα 

διδακτορικό, να τον βάλουμε να αξιολογήσει όχι…πρέπει να έχει περάσει όλη την 

κλίμακα, την ιεραρχία της εκπαίδευσης, δηλαδή να έχει τουλάχιστον 5-6 χρόνια 

προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικός, να έχει μπει στην τάξη, να έχει χρηματίσει 

διευθυντής, μπορεί να έχει γίνει σχολικός σύμβουλος δεν γίνεται δηλαδή να 

γίνεσαι για πρώτη φορά π.χ. στα 10-12 χρόνια γίνεσαι σχολικός σύμβουλος χωρίς  

να έχεις γίνει διευθυντής … πως γίνεται;» 
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Σ.Ε.2. «Είναι καθοριστικός παράγοντας, όταν φεύγεις από τα πλαίσια τα στενά 

της τάξης, χωρίς να είναι υποτιμητικό όταν κάποιος είναι στην τάξη, κάθε άλλο, 

αλλά όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει από την τάξη και έχει βρεθεί σε ένα άλλο 

πλαίσιο θεσμικά έχει ένα πολύ μεγαλύτερο οπτικό πεδίο για να βλέπει τα 

πράγματα. Αλλιώς είναι ένας εκπαιδευτικός να βλέπει τους συναδέλφους του που 

είναι 15, 20, 25, 30 και διαφορετικό όταν είσαι σύμβουλος και βλέπεις 

εκατοντάδες ή διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικούς και χιλιάδες 

εκπαιδευτικούς σε πολλές περιπτώσεις». 

Σ.Ε.7. «Και το λέω αυτό και δεν είναι απλή υπόθεση γιατί είναι μία διαδικασία 

που έχει πάρα πολλές διαστάσεις και παραμέτρους. Το ποιος και με ποιο εργαλείο 

είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα. Εγώ προσωπικά δεν έχω επιστημονική κατάρτιση 

στο να αποφανθώ έτσι κάθετα ούτε θα αρχίσω να λέω αυτός και εκείνος, σίγουρα 

όμως  θα πρέπει να είναι κάποιος της εκπαίδευσης. Δεν θέλω δηλαδή μία 

διαδικασία με κάποιον που εξωτερικά από έξω θα έρθει για να κάνει κάποια 

πράγματα, για να  αποφανθεί. Θα πρέπει να είναι τα στελέχη της εκπαίδευσης, 

νομίζω» 

Σ.Ε.10. «Όχι μόνο η ιεραρχία που είναι η βάση, ο ανώτερος κάνει για τον 

κατώτερο γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η ομπρέλα την οποία βλέπει αλλά οι 

άνθρωποι που υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν ως αξιολογητές είχαν 

περισσότερα προσόντα, όχι πάντα, στις περισσότερες φορές, από τους 

αξιολογούμενους και πολύ μεγαλύτερη εμπειρία». 

Για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου ο συνδυασμός της γνώσης και της 

έμπειρης παρατήρησης κατά την υλοποίησή του μπορεί να δώσει αρκετά 

ικανοποιητικά αποτελέσματα ακόμη και αν ο χρόνος αυτής της παρατήρησης είναι 

περιορισμένος. 

Σ.Ε.1. «Άμα είναι μόνιμος ο σύμβουλος σε μία περιοχή μπορεί να τα καταφέρει. 

Έχει χρονική διάρκεια δηλαδή εάν γνωρίζουμε ότι εγώ αυτή τη στιγμή είμαι για 

οκτώ χρόνια σε αυτή την περιοχή και γνωρίζω τους πάντες άρα θα φτάσω σε 

σημείο να γνωρίζω τους πάντες άρα θα φτάσω στο σημείο να έχω πλήρη άποψη 

και εικόνα. Και μην ξεχνάς όταν ερχόμαστε σε επαφή με έναν συνάδελφο σε μία 

συνομιλία μισής ώρας νομίζω ότι διαμορφώνεις μία εικόνα, έστω και με κατά 
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70% αποκλίσεις, αυτές θα υπάρχουν πάντα αλλά γενικά δεν νομίζω ότι δεν είναι 

αρκετό». 

Υπήρξαν και οι προτάσεις για εσωτερικούς και εξωτερικούς αξιολογητές, 

αναλόγως των πεδίων αξιολόγησης. Οι αξιολογητές που θα αποτιμούσαν το 

εκπαιδευτικό έργο θα έπρεπε απαραιτήτως να προέρχονται από την εκπαίδευση αλλά 

η εκτίμηση του διοικητικού θα μπορούσε να είναι και από εξωτερικούς αξιολογητές. 

Η δημιουργία ενός εξειδικευμένου σώματος αξιολογητών δεν ήταν εκτός πλαισίου 

αναφοράς. Το καλύτερο θα ήταν να ήταν μία ευθύνη άνω του ενός προσώπου ώστε 

να διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και σίγουρα να υπάρχει κάποια περιοδικότητα 

στην αξιολόγηση. 

Σ.Ε.1. «Το σώμα που θα καθοριστεί πρέπει να είναι και από μέσα και απ’ έξω 

γιατί έχει κάποιες ιδιαιτερότητες να είναι εξωτερικοί και οι αξιολογητές αλλά και 

εσωτερικοί». 

ΕΤ. «Να είναι ένας ανεξάρτητος φορέας. Να είναι εκπαιδευτικοί ή όχι; Θα 

άλλαζε κάτι αν έχουν ήδη μπει σε τάξη; 

Σ.Ε.4. Καλό είναι να έχουν μπει.  

ΕΤ. Ακόμα κι όταν πρέπει να αξιολογήσουν ανώτερα στελέχη; 

Σ.Ε.4. Για διευθυντές εκπαίδευσης; 

ΕΤ. Και για σας. 

Σ.Ε.4. Όχι, οι σύμβουλοι από κάποιον που να έχει σχέση με την εκπαίδευση αλλά 

σε επίπεδο περιφερειακού διευθυντή δεν θα έπρεπε να είναι κάποιος απαραίτητα 

άνθρωπος της εκπαίδευσης. Υπάρχει και η Σχολή Δημόσιας Διοίκησης». 

Σ.Ε.6. «Κοιτάξτε η αξιολόγηση δεν πρέπει να είναι μονοπρόσωπη δηλαδή δεν θα 

πρέπει να την κάνει ένα πρόσωπο, θα πρέπει να την κάνει, να υπάρχει μία ομάδα 

ανθρώπων τέλος πάντων δεν μπορεί να γίνεται άπαξ δηλαδή κάποιος να 

αξιολογηθεί μία φορά». 

Το απαραίτητο στοιχείο που ανέφερε το σύνολο είναι η ανάγκη εξειδίκευσης 

των αξιολογητών που θα πρέπει να έχουν περάσει πολυετή επιμόρφωση ή ανάλογες 

σπουδές ώστε να αποκτήσουν και την θεωρητική κατάρτιση και το απαραίτητο κύρος 

για να αξιολογήσουνε με αποτελεσματικότητα. Η λέξη «επιμόρφωση» 
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παρουσιαζόταν συνεχώς στις απαντήσεις τους και η σημαντικότητα της είναι 

αναμφισβήτητη.  

Σ.Ε.2. «Την αξιολόγηση πρέπει να αποφασίζουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 

σπουδάσει την αξιολόγηση γιατί όταν λέμε ότι την έχουν σπουδάσει, εγώ δεν την 

έχω σπουδάσει, έτσι; Αλλά αν την είχα σπουδάσει την αξιολόγηση με σοβαρότητα, 

είχα πανεπιστημιακό μπακγκραουντ σε αυτό το οποίο λέμε αξιολόγηση, με 

διδακτορικά και τέτοιες ιστορίες, θα ήξερα από το στυγνό διοικητικό που πρέπει 

να αξιολογείται μέχρι την ψυχολογία του αξιολογητή. Εγώ δεν το πετυχαίνω αυτό 

μόνο με την αυτομόρφωση, με ενδιαφέρει η αξιολόγηση άρα διαβάζω το βιβλίο α, 

το βιβλίο β, το βιβλίο γ και από εκεί και πέρα άντε πηγαίνω και σε τρεις 

ενημερώσεις». 

Σ.Ε.4. «Όσοι έχουν περάσει από επιμόρφωση, με εξετάσεις και πιστοποιημένα». 

Σ.Ε.5. «Κοιτάξτε να δείτε … σας έλεγα προηγουμένως ότι στη Γερμανία εμένα με 

αξιολογούσε ο σχολικός σύμβουλος ο οποίος θα σε υπερασπιστεί αν χρειαστεί 

ακόμα και στο υπουργείο. Ο σχολικός σύμβουλος που ερχόταν εκεί αφού είχε 

περάσει μία διαδικασία είχε κάνει μάθημα στην αρχή ήταν εκπαιδευτικός, έγινε 

υποδιευθυντής, έγινε διευθυντής και εν συνέχεια έγινε σχολικός σύμβουλος. Ο 

άνθρωπος είχε το δικαίωμα να αξιολογήσει, αφού εκπαιδεύτηκε κτλ. είχε το 

δικαίωμα να αξιολογήσει, δεν μπορεί ο καθένας να βγει να αξιολογήσει». 

Σ.Ε.9. «Θέλει σοβαρή επιμόρφωση ανθρώπων που έχουν καθίσει στα θρανία 

πάρα πολλά χρόνια για αυτό το πράγμα».  

Σ.Ε.10. «Και μετά θα μπορούσα να επιμορφωθώ ένα-δύο χρόνια για να γίνω 

αξιολογητής σοβαρός, για να μπορέσω να διαβάσω, για να μπορέσω να 

παρακολουθήσω τα σεμινάρια που πρέπει να παρακολουθήσω για να γίνω 

αξιολογητής σοβαρός και να αξιολογήσω με υπευθυνότητα και αντικειμενικότητα, 

με ποιότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία χρειάζονται». 

Σ.Ε.11. «Ίσως θα έπρεπε να δημιουργηθεί ένα σώμα το οποίο θα είναι σώμα 

επιμορφωτών αξιολογητών». 

Όσον αφορά στα κριτήρια της αξιολόγησης εκείνο που αναφύεται είναι το 

γεγονός ότι είναι δύσκολο να συνδιαμορφωθούν μεταξύ αξιολογητή και 

αξιολογούμενου. Ο αξιολογητής έχει την παιδεία και την εμπειρία της αξιολόγησης 
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συνεπώς θα έχει και τον πρώτο λόγο στην διαμόρφωσή τους. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση θα ήταν σα να αξιολογούσε κάποιος τον εαυτό του.  

Σ.Ε.2. Εγώ [γενικευμένο εγώ] μπορεί να έχω ένα πλαίσιο μέσα στο μυαλό μου, 

είμαι ένας μορφωμένος άνθρωπος, είμαι ένας ευαίσθητος εκπαιδευτικός, είμαι 

ένας έμπειρος εκπαιδευτικός, έχω κάποιες ιδέες, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ιδέες 

είναι και εφαρμόσιμες γιατί είναι περιορισμένο το πλαίσιο μου. Αν, όμως, είχα 

διδακτορικό πάνω στην αξιολόγηση, αν είχα δουλέψει σε δομή που έχει να κάνει 

με την αξιολόγηση, σαφέστατα θα μπορούσα να απαντήσω στο τι να προτείνω 

εγώ».  

Σ.Ε.7. «Έλλειμμα όταν γίνεται μία αξιολόγηση κάπου λες: για να μετρήσω εγώ 

την αξιολόγηση δεν θα φωνάξω εγώ τον αξιολογούμενο να μου πει ποια είναι η 

γνώμη του για τον εαυτό του. Αυτό έγινε. Θα συγκεντρώσω αυτά, αυτά και αυτά 

τα στοιχεία από την πορεία του. Παράλληλα, να μου πει και τη γνώμη του ο 

άνθρωπος, εντάξει αλλά να μην επαφίεται η αξιολόγηση στο ποια γνώμη έχει ο 

ίδιος για τον εαυτό του». 

Ένα άλλο στοιχείο που θα πρέπει να έχει η οποιαδήποτε μελλοντική μορφή 

αξιολόγησης και ιδιαιτέρως όσοι θα την υλοποιήσουν είναι η θεσμική θωράκιση εκ 

μέρους της πολιτείας. Στο υπό μελέτη πλαίσιο αισθάνθηκαν απολύτως απροστάτευτοι 

μπροστά σε οποιαδήποτε κριτική και αμφισβήτηση.  

Σ.Ε.6. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τον διευθυντή ενός σχολείου, για παράδειγμα, δεν 

είναι ο διευθυντής του σχολείου σε μία ευρωπαϊκή χώρα όπως στον Καναδά ή ας 

πούμε στην Γερμανία ή στην Ιταλία, μισθολογικά είναι και αυτός εξαθλιωμένος 

είναι και αυτός απαξιωμένος και τον βάζεις αυτόν σε μία διαδικασία με 

ανθρώπους τους οποίους συμβιώνει τη μισή του μέρα χωρίς κάπως η πολιτεία να 

τον θωρακίζει. Δηλαδή για να το πω διαφορετικά δεν νομίζω ότι πήγε κανένας 

δικαζόμενος σε κανέναν στον εισαγγελέα να του ζητήσει το λόγο γιατί έκανες αυτή 

την κρίση για μένα; Ή σε κανέναν στρατιωτικό γιατί έβαλες στο παιδί μου πρωινά 

να φυλάξει 2-4 ενώ σε έναν διευθυντή σχολικής μονάδας μπορεί και ο γονιός ή ο 

εκπαιδευτικός να πάει «να του χτυπάει το τραπέζι» μέσα σε εισαγωγικά. Δηλαδή, 

όποιος θέλει να τους βάλει να κάνουνε τέτοιες δουλειές θα πρέπει να τους 

περιφρουρεί η πολιτεία. Δεν κατάλαβα δηλαδή, δεν γίνονται κάποια πράγματα 

έτσι».  
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7.7.2 Ο ενδεδειγμένος χρόνος αξιολόγησης 

Ο χρόνος που είναι απαραίτητος για να ωριμάσει κάθε διαδικασία και να 

ληφθούν οι σωστότερες αποφάσεις είναι από τα κυριότερα στοιχεία στην αξιολόγηση. 

Το εσπευσμένο του χαρακτήρα της τελευταίας αξιολόγησης κόστισε σε ποιότητα και 

σε αποτελεσματικότητα. Το επαρκές χρονικό πλαίσιο λειτουργεί κατευναστικά και 

για τους αξιολογητές και για τους αξιολογούμενους, η αξιολόγηση είναι κάτι που 

συμβαίνει σε βάθος χρόνου και έχει κάπως απολογιστικό και διαδραστικό χαρακτήρα. 

Να είναι ένα ουσιαστικό κομμάτι της επαγγελματικής πορείας με καθορισμένα 

εργαλεία και να μην έχει έναν περιοδικό, κανονιστικό χαρακτήρα.  

Σ.Ε.1. «Χρειάζεται μία ηρεμία και μια προσπάθεια από όλους και από τους 

συναδέλφους και από τους αξιολογούμενους και από τους αξιολογητές. Να μην 

υπάρχει ούτε πίεση ούτε άγχος και μάλιστα να είναι σε θέση να διορθώνονται 

κάποια πράγματα, με την επαφή και να φτάσουν σε σημείο και οι συνάδελφοι να 

παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές και στους άλλους, να γίνεται μία 

αλληλεπίδραση με αποτελέσματα, βελτιωτικά για την εκπαίδευση αυτός είναι ο 

στόχος ουσιαστικά. Πάντως, έστω και με αυτή την κουτσουρεμένη, την αρχή της 

κουτσουρεμένης αξιολόγησης όλοι είχαν καταλάβει ότι κάτι θα γίνει, άρχισαν να 

το αποδέχονται εν μέρει. 

Σ.Ε.3. «Κατά τη γνώμη μου, θα έπρεπε να είναι αυτό ενσωματωμένο στη δουλειά 

μας, δηλαδή όχι μόνο … μιλάμε δηλαδή για καταστάσεις που υπάρχουν σε άλλες 

χώρες, που ξέρω, δεν υπάρχει μια … δεν υπάρχει μία … τώρα αξιολογούμαι και 

είναι αυτά τα εργαλεία όλα ενσωματωμένα εδώ και δεκαετίες. Είναι 

αυτοματισμός ουσιαστικός ουσιαστικά, αυτός που έχει την ευθύνη της 

αξιολόγησης και δεν είναι μόνο ένας σύμβουλος, είναι οι μέντορες στην Γερμανία 

κτλ. είναι οι καθηγητές οι παλιοί που βοηθάνε τους νέους μέχρι να 

ενσωματωθούνε κανονικά συνεχώς διαδικασία αξιολόγησης έχουν. Αυτό εδώ δεν 

είναι αξιολόγηση δεν έρχονται μία φορά στη διετία να σε αξιολογήσουνε και αυτό 

ήταν». 

Ίσως θα έπρεπε να αποτελεί στοιχείο της επαγγελματικής ταυτότητας που θα το 

γνωρίζει ο υποψήφιος εκπαιδευτικός πριν ακόμη επιλέξει το συγκεκριμένο επάγγελμα 

δεν θα είναι μία διαδικασία που θα έρχεται και θα φεύγει ξαφνικά.  
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Σ.Ε.2. «Θεωρώ ότι ίσως θα έπρεπε να το θεωρεί δεδομένο ο καινούργιος 

άνθρωπος ο ποιος διορίζεται, οπότε θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το 

επάγγελμα ή να μην το επιλέξει. Θα ξέρει ότι κάθε πέντε χρόνια για παράδειγμα 

θα έχει και μία αξιολόγηση, σαν δεδομένο όπως το ξέρουμε ότι όταν διοριστώ 

στην εκπαίδευση δεν μπορώ να διοριστώ στην Αθήνα ή στην Θεσσαλονίκη άρα 

επιλέγω να πάω να διοριστώ, έτσι το ξέρω ότι αυτό το επάγγελμα το ποιο επιλέγω 

έχει μέσα του την αξιολόγηση». 

Οι περισσότεροι ανέφεραν τον χρονικό ορίζοντα της τριετίας για να 

αξιολογείται ο καθένας. Ίσως στην αρχή της καριέρας το όριο αυτό να είναι κάπως 

μικρότερο αλλά σίγουρα δεν θα έπρεπε να ισχύει η αξιολόγηση και στους βετεράνους 

εκπαιδευτικούς εφόσον είναι πιο δύσκολο να μεταβάλουν μία ήδη παγιωμένη 

διδασκαλία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων σωματικής ή 

ψυχικής υγείας. 

Σ.Ε.1. «Κάθε τρία χρόνια οπωσδήποτε, δηλαδή εγώ έχω 350 καθηγητές αν τους 

αξιολογήσω στα τρία χρόνια είναι ένα καλό όριο, είναι στα πλαίσια του δυνατού». 

Σ.Ε.4. «Σε βάθος τετραετίας. Οι νεοεισερχόμενοι κάθε έξι μήνες σίγουρα ή κάθε 

χρόνο. Όχι δεν είναι θέμα να είναι μειωτικό [η αξιολόγηση πιο έμπειρων 

εκπαιδευτικών], δεν θα βγάλει καινούργια συμπεράσματα γιατί οι παλιοί 

εξελίσσονται με υπερβολικά αργό ρυθμό μετά από πίεση ο νέος άμα τον πιέσεις 

εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα». 

Σ.Ε.5. «Κάθε πότε; Εγώ νομίζω κάθε τρία χρόνια».  

Σ.Ε.6. «Μέχρι ένα ορισμένο όριο ηλικίας, γιατί δεν μπορείς να πας και να έχει ο 

άλλος 30 χρόνια υπηρεσίας, να έχει αξιολογηθεί 10  φορές και να πας να πεις στα 

31 ότι είναι ακατάλληλος, εκεί κάτι άλλο θα συμβαίνει. Μπορεί ο άλλος να έχει 

άλλα προβλήματα, ψυχολογικά υγείας εκεί είναι άλλο το θέμα. Μέχρι μία 

ορισμένη ηλικία μέχρι το 25-30 χρόνια μετά δεν έχει κανένα νόημα να αξιολογείς 

έναν άνθρωπο συνέχεια, μόνο αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα τότε πρέπει να 

προσέχεις». 

Ακόμη και η γενικευμένη αξιολόγηση μπορεί να τεθεί υπό διαπραγμάτευση και 

να προηγούνται σε συχνότητα ή χρόνο όσοι επιθυμούν βαθμολογική εξέλιξη ή όσοι 

διεκδικούν θέσεις ευθύνης.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

7.8 Τα Σ.Ε. ως επιμορφούμενοι 

Το Π.Δ. 152 έθετε ως προαπαιτούμενο την επιμόρφωση όσων ατόμων θα 

προέβαιναν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Για το λόγο αυτό οργανώθηκαν 

κύκλοι επιμόρφωσης από το Υπουργείο στην Αθήνα, για τα ανώτερα στελέχη 

εκπαίδευσης και τους σχολικούς συμβούλους ώστε: α) να ενημερωθούν από τους 

συντάκτες του νομοθετήματος και του συνοδευτικού υλικού για τις παραμέτρους τους 

αλλά και β) για να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά στους ως επιμορφωτές στους 

διευθυντές σχολικών μονάδων. Τα θέματα και υποθέματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση των δεδομένων αποτυπώνονται σχηματικά στο Θεματικό Δίκτυο 2.  

7.8.1 Διαδικασία επιμόρφωσης των Σ.Ε. 

Τα Στελέχη της Εκπαίδευσης, οι Περιφερειακοί Διευθυντές, οι Υπεύθυνοι 

Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και οι Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

επιμορφώθηκαν για τα επιμέρους στοιχεία και τους τρόπους αξιολόγησης του 

Π.Δ.152 δύο φορές. Η πρώτη ήταν το διήμερο 15-16 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα με 

την ιδιότητά τους ως ανώτερα Στελέχη της εκπαίδευσης και από 28-30 Μαρτίου με 

την ιδιότητα του Σχολικού Συμβούλου. Οι δύο επιμορφώσεις δεν είχαν ουσιαστικές 

διαφορές μεταξύ τους. 

Σ.Ε.5. «Ναι, ναι και στην Αθήνα κατεβήκαμε και εγώ μάλιστα κατέβηκα δύο 

φορές. Έγινε μία επιμόρφωση αλλά έγινε μία επιμόρφωση η οποία έγινε σε μία 

αίθουσα των 200 ατόμων, ας το πούμε έτσι. Κάτι πήραμε από εκεί αλλά αν 

κάποιος διάβαζε κάτι θα μπορούσε να καταλάβει». 

ΕΤ. « Ήταν διαφορετική η μία επιμόρφωση από την άλλη; 

Σ.Ε.7. Δεν θα έλεγα ότι είχε και ιδιαίτερη διαφορά  

ΕΤ. Δηλαδή πάλι είχε επικεντρωθεί στο υλικό; 

Σ.Ε.7. Στο επιμορφωτικό υλικό φτου και από την αρχή». 

Οι επιμορφώσεις αυτές λειτούργησαν για άλλους ενισχυτικά και προσέφεραν 

μία καλύτερη οπτική της φιλοσοφίας της αξιολόγησης και τους δόθηκε η ευκαιρία να 

επικοινωνήσουν δια ζώσης με τους συντάκτες.  
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Σ.Ε.1. «Βεβαίως, ήταν μία καλή εμπειρία, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δεν ξέραμε 

καλά την διαδικασία, μετά αρχίσαμε να την μελετάμε να μπαίνουμε μέσα στο 

θέμα, μέσα στο νόημα». 

Σ.Ε.8. «Τα πάντα, τα πάντα. Και σε κάποια σημεία τα είχαν επισημάνει, όμορφα, 

ωραία». 

Σ.Ε.9. «Πήγαμε είδαμε και αυτούς που φτιάξανε το Π.Δ. που κάνανε όλη τη 

δουλειά, τους ρωτούσαμε απορίες, χρήσιμο ήτανε δεν μπορούσε άλλος να 

απαντήσει σε όλα». 

Δεν λειτούργησαν, όμως, οι επιμορφώσεις για όλους με τον ίδιο τρόπο. 

Τονίστηκε το γεγονός ότι ήταν μάλλον ανεπαρκής η επιμόρφωση αυτή γιατί ήταν 

σύντομη και δεν έδινε ουσιαστικά εφόδια στον μελλοντικό αξιολογητή και 

επιμορφωτή. 

Σ.Ε.2. «Η επιμόρφωση που πέρασα δεν με απάλλασσε από το άγχος σε σχέση με 

το πως θα αντιμετώπιζα το 152 και τις ρούμπρικες, δηλαδή φοβόμουνα πάρα 

πολύ μην αδικήσω ανθρώπους ή από την άλλη μήπως φανώ υπερβολικά ελαστική 

απέναντι στους συναδέλφους». 

Σ.Ε.8. «Αυτοί όμως οι άνθρωποι θα πρέπει να περάσουν πολύ σοβαρά σεμινάρια 

αξιολόγησης ένας άνθρωπος δεν γίνεται αξιολογητής ούτε με δυο μέρες ούτε με 

μία επιμόρφωση». 

Σ.Ε.11. «Δεν μπορεί με αυτό το γρήγορο πλαίσιο επιμόρφωσης, με αυτή τη 

βιαστική [κίνηση], με αυτό το εδώ και τώρα να απαιτούμε αξιολόγηση στο 

πλαίσιο που την έβαλε το 152». 

7.8.1.2 Αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων 

Το κυρίαρχο στοιχείο που καθόρισε και το κλίμα στις επιμορφώσεις και τη 

γενικότερη ατμόσφαιρα ήταν οι έντονες αντιδράσεις από συνδικαλιστικούς φορείς 

και μερίδα των εκπαιδευτικών που αντιδρούσαν στην συγκεκριμένη διαδικασία 

αξιολόγησης και κλιμάκωσαν τις εντάσεις κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων. Οι 

επιμορφούμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους συναδέλφους τους που αντιδρούσαν 

στην υλοποίηση της αξιολόγησης. 
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Σ.Ε.1. «Στην Αθήνα … υπήρχαν κάποιοι δεν τους ήξερα εγώ κάποιοι μπορεί να 

τους ξέρανε από άλλες συγκεντρώσεις, ήταν κάποιοι επιθετικοί, από κάποιες 

περιοχές, από Κρήτη, από Γιάννενα, ήταν πιο επαναστατικοί, λέγαν διάφορα». 

Σ.Ε.4. «Ήταν πολύ κακό το κλίμα». 

Σ.Ε.7. «Το κλίμα, ναι, υπήρχανε αντιρρήσεις υπήρχανε εντάσεις, υπήρχε 

δυσπιστία, υπήρχανε πάρα πολλές απορίες». 

Η πρόσβαση στους χώρους του Υπουργείου όπου γινόταν οι επιμορφώσεις ήταν 

περιπετειώδης και χρειάστηκε η συνοδεία σωμάτων ασφαλείας για να μπορέσουν να 

φτάσουν. Όσοι αντιδρούσαν στην συγκεκριμένη διαδικασία αξιολόγησης είχαν 

δημιουργήσει μία εκρηκτική ατμόσφαιρα.  

Σ.Ε.3. «Ήτανε ηλεκτρική και πολεμική ατμόσφαιρα … Ναι, γινότανε χαμός, εγώ 

έμαθα όλη τη Βόρεια Αττική που δεν την ήξερα από τις διαδρομές που έκανε το 

πούλμαν να μας πάει στο υπουργείο». 

Σ.Ε.4. «Ναι, με τα ΜΑΤ, με τα τέτοια… όλα αυτά». 

Σ.Ε.7. «Στη δεύτερη επιμόρφωση, αν δεν απατώμαι στη δεύτερη ήτανε … 

υπήρχανε πάρα πολλές αντιδράσεις δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε προς το 

υπουργείο. Από όλη την Ελλάδα μαζευόμασταν όλος ο κόσμος τέλος πάντων. 

Υπήρχαν αντιδράσεις των εκπαιδευτικών ήταν άσχημα τα συναισθήματα και όλα 

τα συναφή». 

Σ.Ε.9. «Πηγαίναμε με τα πούλμαν με αστυνομική συνοδεία μέσα στο Υπουργείο». 

Εντός των τειχών το κλίμα ήταν διαφορετικό καθώς οι συμμετέχοντες είχαν 

έναν κοινό στόχο. Οι αντιδράσεις ήταν μικρότερης έντασης και είχαν εστιάσει το 

ενδιαφέρον τους στην ίδια την αξιολόγηση και στην επίλυση των αποριών.  

Σ.Ε.3. «Μέσα οι άνθρωποι κάνανε προσπάθεια από το Υπουργείο να μας 

ενημερώσουνε, ήτανε ουσιαστική αυτή η δουλειά που έγινε». 

Σ.Ε.4. «Τι μας φέρνουν τώρα εδώ … Να κάνουμε αξιολόγηση. Από την άλλη 

πλευρά, όποιος δεν θέλει, παραιτείται. Γιατί μετά όλοι ήταν κατά της 

αξιολόγησης». 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Σχέσεις με  τους 

αξιολογούμενους 
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Εικόνα 5. Θεματικός Ιστός 1. Τα ΣΕ ως αξιολογούμενοι και ως αξιολογητές 
Εικόνα 4. Θεματικό Δίκτυο 2. Επιμόρφωση των Σ.Ε. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 2: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Υλοποίηση 

Υλοποίηση 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΤΕΛΕΧΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΙ ΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ 

Αντιδράσεις  

ΚΡΙΤΙΚΗ 

Θετικά 

στοιχεία 

 

Κλίμα 

Αρνητικά 

στοιχεία 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 

Αντιδράσεις  
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Σ.Ε.10. «Μέσα ήταν εντάξει. Μέσα ήταν μία ενότητα ανθρώπων που είχαν ένα 

κοινό ας πούμε στόχο». 

Η σύνθεση όσων αντιδρούσαν στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν ήταν μόνο 

από τον συνδικαλιστικό χώρο αλλά και από όσους χάνανε κάποια θέσφατα στην 

εκπαίδευση και στις δομές της. Σε κάθε περίπτωση όπως και όλα όσα άπτονται της 

εκπαίδευσης το ευρύτερο θέμα ήταν πολιτικό. 

Σ.Ε.1. «Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής: γινόντουσαν τότε αλλαγές, όταν γίνεται μία 

αλλαγή, μία μεγάλη αλλαγή ουσιαστικά μπορούμε να το πούμε μεταρρύθμιση που 

γίνεται σε όλη την Ελλάδα και γενικεύεται. Υπάρχουν και αντιδράσεις και οι 

αντιδράσεις κινούνται σε διάφορες κατευθύνσεις, μπορεί να είναι ενεργητική, 

μπορεί να είναι παθητική, μπορεί να είναι και θετική αντίδραση. Αν πάμε σε 

αρχικές αντιδράσεις είναι αυτοί που έχουν κεκτημένα, κεκτημένα που δεν είχαν οι 

συνδικαλιστές, άρα, λοιπόν, όταν τους βγάζανε από επιτροπές που καθόριζαν, 

από επιτροπές που καθόριζαν την ηγεσία των σχολείων δεν ήταν οι συνδικαλιστές 

εδώ μιλάμε χάνουμε βιοχώρο». 

Σ.Ε.10. «Το θέμα είναι πολιτικό, πάντα. Η πολιτική χαράσσει την εκπαιδευτική 

πολιτική με λίγα λόγια». 

7.9 Τα Σ.Ε. ως επιμορφωτές 

Η όλη επιμόρφωση συνάδει και με μία από τις πέντε κύριες λειτουργίες των 

Σχολικών Συμβούλων, όπως προβλέπονται από το Καθηκοντολόγιο (Άρθρο 8§1) 

είναι η διαχείριση στον τομέα ευθύνης του της εκπαιδευτικής πολιτικής και η 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών καινοτομιών. Είναι ευθύνη του να γίνεται «κατανοητό 

το περιεχόμενο και η φιλοσοφία των καινοτομιών για την αποτελεσματικότερη 

εφαρμογή τους». Έτσι, το επόμενο στάδιο αφότου ολοκληρώθηκε η δική τους 

διαδικασία επιμόρφωσης, ήταν να επιμορφώσουνε οι ίδιοι τους διευθυντές σχολικών 

μονάδων της αρμοδιότητάς τους. Η λειτουργία της διάχυσης της γνώσης, που 

απέκτησαν στην δική τους επιμόρφωση, ήταν το πρώτο βήμα πριν προχωρήσουν 

στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους.  
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7.9.1 Επιμόρφωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων και Συλλόγων 

Διδασκόντων 

Η διαδικασία επιμόρφωσης των Διευθυντών σχολικών μονάδων προέβλεπε μία 

διήμερη επιμόρφωση, δώδεκα συνολικά ωρών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 

επιμόρφωση έγινε μόνο την πρώτη ημέρα ή δεν ξεκίνησε καθόλου γιατί οι 

αντιδράσεις έξω από τα σχολεία που θα γινόταν οι επιμορφώσεις ήταν σφοδρές. 

Πολλά από τα Στελέχη επισκέφθηκαν και Συλλόγους Διδασκόντων, μετά από 

πρόσκλησή τους. Τα σημεία τα οποία αναδείχθηκαν από την επεξεργασία των 

δεδομένων ήταν η ίδια η υλοποίηση, το κλίμα που υπήρχε εντός και εκτός των 

αιθουσών που γινόταν οι επιμορφώσεις και για μία ακόμη φορά ο ρόλος των 

αντιδράσεων και πως επέδρασαν αυτές.   

7.9.1.1 Υλοποίηση 

Οι προθέσεις των Σ.Ε. ήταν καλές όταν ξεκίνησαν τις επιμορφώσεις, ήταν μία 

ευκαιρία να λειτουργήσουν ενισχυτικά και να αποφορτίσουν, στο μέτρο του δυνατού, 

τους επιμορφούμενους τους από το άγχος της διαδικασίας. Άλλωστε ήταν και ο 

τρόπος για να διασαφηνιστούν κάποια σημεία που ήταν θολά. Τα θετικά 

συναισθήματα και οι προσπάθεια να οριοθετήσουν ρεαλιστικά την κατάσταση 

κυριαρχούν στις απαντήσεις τους. 

Σ.Ε.2. «Εγώ επιμόρφωσα. Η επιμόρφωση θα κρατούσε δύο μέρες. Είχα την χαρά, 

πραγματικά το λέω, να τους επιμορφώσω την πρώτη μέρα και τις μισές ώρες και 

λέω «χαρά» γιατί έβλεπα απέναντι μου κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν 

εξαιρετικά αγχωμένοι προσπάθησα κατά το δυνατόν να τους «απαγχώσω» γιαυτό 

λέω χαρά και να τους κάνω πιο προσιτό το 152, δηλαδή σε αυτές τις έξι ώρες που 

με άφησαν να έρθω σε επαφή με τους διευθυντές μου, με τους επιμορφούμενους 

μου ένιωσα καλά. Λειτούργησα σαν δασκάλα, σαν εκπαιδευτικός». 

Σ.Ε.6. «Έκανα ειδικές συναντήσεις με τους  διευθυντές των σχολείων που είχα 

την παιδαγωγική ευθύνη». 

Σ.Ε.7.  «Μα είχα κάνει και ένα σωρό επιμορφώσεις […] γιατί εγώ πριν γίνει αυτή 

η διαδικασία τους είχα καλέσει πολύ καιρό πριν ανακοινωθεί η αξιολόγηση 

είχαμε κάνει εντευκτήρια που βλέπαμε τα εργαλεία πολλά εργαστήρια, πριν 

ξεκινήσει η αξιολόγηση και πριν μάθουμε … μόλις είχε δημοσιευτεί το 152 είπα: 
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Παιδιά, ας ετοιμαστούμε είχα κάνει πάρα πολλές συναντήσεις. Είχαν εκθέσει και 

τις απόψεις τους και τις ενστάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους και όλα αυτά». 

Κάποια από τα Στελέχη επέτειναν το εύρος των επιμορφώσεων και στους 

Συλλόγους Διδασκόντων, στις περιπτώσεις εκείνες που το επιθυμούσαν για να μην 

οξυνθούν περισσότερο τα πνεύματα.  

Σ.Ε.3. «Μάλιστα εγώ έκανα σε πολλά σχολεία που είχα την ευθύνη, είχα πει σε 

όλα τα σχολεία όσοι Σύλλογοι θέλανε, με απόφαση του Συλλόγου, να με καλέσουν 

να τους ενημερώσω τι εστί η αξιολόγηση που επίκειται να αρχίσει για τους 

διευθυντές των σχολείων πήγα σε … είκοσι σχολεία, δεν πήγα σε όλα τα σχολεία, 

κάποια σχολεία είχανε μέσα στους Συλλόγους κόντρες αλλά όπου με κάλεσαν οι 

Σύλλογοι πήγα και τους έκανα πλήρη ανάλυση, δηλαδή δίωρα, τρίωρα του Π.Δ. 

και των λεπτομερειών που είχε». 

Σ.Ε.4. «Μετά έπρεπε να μπούμε στους Συλλόγους και να τους πείσουμε γιατί 

γίνεται η αξιολόγηση». 

Σ.Ε.6. «Όχι στους Συλλόγους, αλλά υπήρχε ένα κλίμα που το καλλιεργούσανε οι 

Ε.Λ.Μ.Ε. και η Ο.Λ.Μ.Ε. γενικώς και όπου υπήρξανε συνδικαλιστές σε συλλόγους 

μέσα σηκώνανε επανάσταση κατά κάποιο τρόπο, δεν θα περάσει κανείς 

αξιολογητής εδώ. Σε αυτούς τους Συλλόγους δεν χρειάστηκε να πάμε για να 

οξύνουμε τα πράγματα». 

Σ.Ε.10. «Αυτό έγινε σκόπιμα για να εξομαλύνω ενώ  αντιδράσεις και τριβές, 

δηλαδή έρχομαι να σας ενημερώσω, δεν έρχομαι σαν αξιολογητής, έρχομαι να 

σας ενημερώσω τι εστί αξιολόγηση. Φωνάζανε οι περισσότεροι χωρίς να έχουνε 

διαβάσει, χωρίς να ξέρουνε τι γίνεται, το γνωστό». 

7.9.1.2 Αντιδράσεις κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων 

Ούτε κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων έλλειψαν οι αντιδράσεις μέσα και 

έξω από τους χώρους υλοποίησης. Η οργάνωση των επιμορφώσεων ήταν ένα 

δύσκολο θέμα γιατί έπρεπε, σε μεγάλο βαθμό να λειτουργήσουν εν κρυπτώ 

προκειμένου να μετριαστούν οι αντιδράσεις. Μέσα στις αίθουσες επικρατούσαν 

ποικίλες συνθήκες γιατί δεν επικρατούσε δυσαρέσκεια και καχυποψία.  

Σ.Ε.2. «Στην δική μου την περίπτωση, όταν κάναμε τον προγραμματισμό και 

προσπαθήσαμε να χτίσουμε την επιμόρφωση, λειτουργούσαμε σαν ένα σύνολο 
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πρακτόρων, όπως για παράδειγμα να μην μαθευτεί παραέξω σε ποια σχολεία θα 

γίνει η επιμόρφωση, οι επιμορφούμενοι διευθυντές σχολείων το μάθανε την 

τελευταία στιγμή και αυτό είχε ως  αποτέλεσμα κάποιοι επιμορφωτές να κάνουν 

την πρώτη μέρα την επιμόρφωση, όχι όμως όλοι, δεν το κατόρθωσαν όλοι αυτό 

γιατί και μέσα από τους διευθυντές σχολείων υπήρξανε άνθρωποι οι οποίοι 

αμέσως ενημέρωσαν τις «κατάλληλες», σε εισαγωγικά «κατάλληλες δομές» ώστε 

να φρόντισαν να ματαιώσουν την διαδικασία». 

Σ.Ε.5. «Εγώ έχω προβάδισμα να κάνω αυτό το πράγμα. […] την πρώτη φορά, 

μπήκαμε μέσα ήταν όλοι οι συνάδελφοι εκεί πέρα που θα επιμόρφωνα. Ήταν όλοι 

οι διευθυντές μάλλον, περίπου 25 άτομα μόλις άρχισα να επιμορφώνω ήρθαν και 

οι συνδικαλιστές και όλοι οι υπόλοιποι, τέλος πάντων, που ήθελαν να μην … εγώ 

τους είπα προς τους συναδέλφους: Συνάδελφοι κοιτάξτε  να δείτε εγώ δεν έχω 

λόγο ούτε να μαλώσω ούτε με εσάς που θέλετε να επιμορφωθείτε για να δείτε πως 

γίνεται η διαδικασία της αξιολόγησης ούτε με τους συναδέλφους που 

διαμαρτύρονται κτλ. Λέω όσοι να θέλετε από τους συναδέλφους που 

διαμαρτύρονται άλλοι μπορούν να αποχωρήσουν και από τους συναδέλφους που 

επιμόρφωνα και δεν αισθάνονται άνετα μπορούν να αποχωρήσουν εγώ δεν έχω 

κανένα λόγο να κρατήσω κανέναν αιχμάλωτο, ούτε να … Τέλος πάντων, νομίζω 

ότι δύο τρεις συνάδελφοι αποχώρησαν, οι υπόλοιποι θα έμεναν να τους 

επιμόρφωνα το θυμάμαι καλά αυτό» 

7.9.1.3 Κλίμα κατά την επιμόρφωση 

Μία από τις κύριες μέριμνες ήταν να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα εντός των 

αιθουσών της επιμόρφωσης για να μπορέσει να λειτουργήσει αποτελεσματικά η 

διαδικασία και εν μέρει για να αντισταθμιστεί το άσχημο κλίμα εκτός των χώρων της.  

Σ.Ε.1. «Εκείνο που προσπάθησα εγώ ήταν  να δημιουργήσω ένα καλό κλίμα, η 

δημιουργία κλίματος και μεταξύ μου και ειδικά… φτάσαμε με τους διευθυντάς 

των σχολείων φτάσαμε μέχρι ένα σημείο, ήρθαμε σε επαφή». 

Σ.Ε.8. «Είχαμε δημιουργήσει ένα κλίμα, εγώ τουλάχιστον, μία καλή προϋπόθεση 

για την μετάβαση σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να δημιουργούμε φοβίες, χωρίς 

άγχος». 



- 151 - 

 

 

Από τους επιμορφούμενους δεν έλειπε το άγχος και για την δική τους 

επιμόρφωση ώστε να αξιολογήσουν τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς αλλά και για 

την δική τους αξιολόγηση. Παρόν ήταν και ένα κλίμα φόβου μάλλον για τις ασάφειες 

του Π.Δ.152 σχετικά με τις απολύσεις και τις διαδικασίες προαγωγής.  

Σ.Ε.1. «Εκείνο που μου έκανε εντύπωση ότι «φοβόντουσαν» εντός εισαγωγικών 

αυτήν την διαδικασία της αξιολόγησης εκείνοι οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι αντί 

να φοβούνται κάποιοι οι οποίοι…»  

Σ.Ε.2. «Το ήξεραν, ήδη, ότι θα ακολουθούσαν μετά ως αξιολογητές στο κομμάτι 

που τους αφορούσε αλλά πρώτιστα, κι αυτό είναι ανθρώπινο, όσο στο τι θα 

εισέπρατταν οι ίδιοι από τον αξιολογητή τους» 

Σ.Ε.4. «Υπήρχε ένα κλίμα καχυποψίας. Τι γίνεται εδώ; Θέλουν να διώξουν 

μερικούς;» 

Το κλίμα βάρυναν και οι αντιδράσεις των υπολοίπων συνδικαλιστών και 

εκπαιδευτικών, οι οποίοι προπηλάκιζαν όσους αποφάσισαν να συμμετάσχουν και 

τους  ίδιους τους επιμορφωτές.  

Σ.Ε.2. «Όταν θα ήθελαν να πάνε στην αίθουσα που θα γινόταν η επιμόρφωση, το 

κτίριο και απέναντι ήταν οι συνδικαλιστές οι οποίοι γιουχάιζαν δεν αισθανόταν ο 

καθένας καλά, άλλωστε το ίδιο υπεστήκαμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί όταν 

πήγαμε στο Υπουργείο και υπήρχαν εκπαιδευτικοί οι οποίοι έφτυναν». 

Σ.Ε.5. «Άρχισα να κάνω την επιμόρφωση και έφυγα ήσυχα, δεν με ενόχλησε 

κάποιος σημαντικά, εντάξει λεκτικά μπορεί να υπήρξαν μερικές λέξεις αλλά εγώ 

ήμουν ψύχραιμος, έχω μάθει να έχω και αγγλοσαξονική συμπεριφορά και από 

τους Έλληνες που φωνάζουν κτλ. να είμαι πιο ψύχραιμος δεν αντέδρασα και 

έφυγα». 

7.10 Κριτική στην επιμόρφωση 

Για τα Σ.Ε. είτε ως επιμορφωτές είτε ως επιμορφούμενους η όλη διαδικασία 

άφησε και θετικές και αρνητικές εντυπώσεις στους συμμετέχοντες. Υπήρξαν θετικά 

στοιχεία αναφορικά με το σύνολο του προγράμματος και των ανθρώπων που το 

υλοποίησαν αλλά και στοιχεία εξαιρετικής δυσαρέσκειας για τις καταστάσεις που 

βίωσαν εξαιτίας των αντιδράσεων.  
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7.10.1 Θετικά στοιχεία στην διαδικασία της επιμόρφωσης 

Κατά την άποψη των Στελεχών η επιμόρφωση τους ήταν αρκετά καλή, 

μπόρεσαν να διατυπώσουν τις ερωτήσεις τους αλλά σε κάθε περίπτωση επισκίασαν 

το γεγονός οι συνθήκες υλοποίησής του. Αναγνωρίστηκε, για μία ακόμη φορά η 

προσπάθεια των συντακτών του νομοθετήματος και του συνοδευτικού υλικού χωρίς, 

όμως να δικαιώνεται και το αποτέλεσμα. 

Σ.Ε.3. «Σου είπα ήταν γενικά χρήσιμο, θα μπορούσε να το αρνηθεί κανείς αυτό, 

θα μπορούσε να είναι καλύτερο αλλά ξέρετε πως γινότανε, πηγαίναμε με τα 

πούλμαν με αστυνομική συνοδεία μέσα στο Υπουργείο». 

Σ.Ε.5. «Ήτανε, κοιτάξτε να δείτε … ήτανε αρκετή δουλειά, κάποιοι κόπιασαν, 

απλούστατα εμένα δεν με εύρισκε σύμφωνο όλη αυτή λεπτομέρεια. . Έγινε 

δουλειά, οι συνάδελφοι μπορεί να κοπίασαν, 150 σελίδες που ξέρω γω, 1000 

σελίδες δεν γράφονται έτσι εύκολα, έτσι δεν είναι;  Ένας πήρε ένα Π.Δ. και 

έφτιαξε αυτό, έγινε δουλειά αλλά οι πολλές σελίδες δεν σημαίνει ότι και οι πολλές 

σελίδες κρύβουν και το σωστό». 

Σ.Ε.9. «Ήτανε ωφέλιμο, πήγαμε είδαμε και αυτούς που φτιάξανε το Π.Δ. που 

κάνανε όλη τη δουλειά, τους ρωτούσαμε απορίες, χρήσιμο ήτανε δεν μπορούσε 

άλλος να απαντήσει σε όλα. 

Σ.Ε.11. Καλή ήταν επιμόρφωση δεν ήταν άσχημα αλλά εγώ δεν ξέρω, η 

προσωπική μου γνώμη είναι αντίθετη σε όλα αυτά, αντίθετος με την εξής έννοια: 

αυτοί οι νόμοι που γίνονται με τόση περιπλοκότητα δηλαδή να βάλουμε, ξέρω γω 

από 0 εως30 αν πει αυτή την ερώτηση ή αν πει αυτές τις δύο ερωτήσεις, από 30 

μέχρι 35 σε εκείνες τις ερωτήσεις από 55 μέχρι 85 σε εκείνες τις ερωτήσεις. 

7.10.2 Αρνητικά στοιχεία στην διαδικασία επιμόρφωσης 

Όπως και στο ίδιο το Π.Δ.152 έτσι και στην επιμόρφωση τους, η κριτική 

ασκήθηκε στην ασάφεια και στην ποιότητα της, καθώς ήταν σύντομη και δεν 

επαρκούσε για να κατανοηθεί και να αφομοιωθεί όλο το πλαίσιο. Επίσης, οι πολλές 

αντιδράσεις, που έφτασαν μέχρι ενστάσεις και διατάραξη των διαπροσωπικών 

σχέσεων επέδρασαν καταλυτικά στον τρόπο που το βίωσαν και το μετέφεραν. 

Φυσικά, ήταν και ο οικονομικός παράγοντας για την απορρόφηση των κονδυλίων 

Ε.Σ.Π.Α. που αφορούσαν στην επιμόρφωση.  
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Σ.Ε.2. «Η επιμόρφωση που πέρασα δεν με απάλλασσε από το άγχος σε σχέση με 

το πως θα αντιμετώπιζα το 152 και τις ρούμπρικες. […] Και βέβαια μία μεγάλη 

απογοήτευση από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τους 

συναδέλφους, από μερίδα συναδέλφων».  

Σ.Ε.6. «Νομίζω, κατά την άποψη μου έγινε για να γίνει». 

Σ.Ε.7.  Τίποτα, ήτανε μία εσπευσμένη διαδικασία η επιμόρφωση έγινε απλά για 

να γίνει γιατί ήτανε προαπαιτούμενο σύμφωνα με το Π.Δ. υπήρχε εδάφιο 

συγκεκριμένο μέσα στο Π.Δ. ειδικότερα στο Άρθρο 2, αν δεν απατώμαι στην 

παράγραφο 2 ή 4 που έλεγε ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις ως αξιολογητής αν 

δεν είχες προηγουμένως επιμορφωθεί οπότε η επιμόρφωση ήτανε ένα 

προαπαιτούμενο και έγινε ως μία διαδικασία προαπαιτούμενη.  
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

Οι πολλές προσπάθειες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού 

έργου από το 1982 έως σήμερα παρουσιάζουν ομοιότροπες πολιτικές και δεν 

επιδεικνύουν καμία ασυνέχεια μεταξύ τους, παρά τις εναλλαγές των κυβερνήσεων 

αυτής της περιόδου (Κωνσταντίνου, 2011).  Από το πλαίσιο αυτό δεν διαφεύγει και η 

πρόσφατη προσπάθεια αξιολόγησης. Με προεξάρχον το  Π.Δ.152 και τα άλλα 

συνοδευτικά και διευκρινιστικά κείμενα τα οποία, όμως, δεν είχαν την ίδια νομική 

(Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Οδηγίες κτλ.) αλλά ούτε και πραγματική 

λειτουργική ισχύ η φιλοσοφία των διαδικασιών που προβλέπουν δεν διαφέρει 

σημαντικά από τις προηγούμενες.  

Το άπιαστο ζητούμενο κάθε μορφής αξιολόγησης είναι η «αντικειμενικότητα», 

την οποία  το Π.Δ. 152 προσπάθησε να προσεγγίσει μέσα από τον συνδυασμό των 

αριθμητικών και των περιγραφικών κατηγοριών χωρίς, όμως, να καταφέρει να πείσει 

τα Σ.Ε. ότι κατάφερε να επιτύχει τον στόχο του. Λόγω των κατηγοριών της 

αξιολόγησης των Διευθυντών σχολικών μονάδων, αλλά και του συνόλου των 

εκπαιδευτικών, οι οποίες τελικά προκρίθηκαν για το τέλος, κυριάρχησαν οι 

αριθμητικές παράμετροι καθιστώντας και αυτή την αξιολόγηση έναν υπολογισμό των 

τυπικών προσόντων, της προϋπηρεσίας, των δημοσιεύσεων κτλ. Οι ίδιοι δεν είναι 

ικανοποιημένοι από την παράβλεψη των παιδαγωγικών πτυχών του εκπαιδευτικού 

έργου για τις οποίες θα έπρεπε να προηγηθεί μακροχρόνια παρακολούθηση εκ του 

σύνεγγυς. Ακόμη και για όσους κατέχουν πολλά τυπικά προσόντα και έχουν επιδείξει 

επιστημονικό έργο ένας απλός αριθμητικός χαρακτηρισμός είναι εξ ορισμού 

ανεπαρκής να αποτυπώσει την ποιότητά τους. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι βέβαιο 

ότι ένας υπερβολικά προσοντούχος άνθρωπος είναι και επαρκής διευθυντής για το 

σχολείο του ή καλός παιδαγωγός για τους μαθητές του. 

Σε σχέση με όλα τα προηγούμενα νομοθετήματα αξιολόγησης το Π.Δ. 152 ήταν 

το εκτενέστερο αλλά εκείνο που το έκανε «χαοτικό» ήταν το Συνοδευτικό Υλικό το 

οποίο εισήγαγε για πρώτη φορά τόσο μεγάλο πλήθος κριτηρίων και ρουμπρικών. Η 

ασάφεια χαρακτηρίζει και την κριτική στα παλαιότερα νομοθετήματα αξιολόγησης, 

όπως η αμέσως προηγούμενη προσπάθεια του Νόμου 2986/2002, όπου δεν ήταν 

επακριβώς καθορισμένα τα παιδαγωγικά κριτήρια, το τι ήταν «επιτρεπτό» για τους 
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εκπαιδευτικούς αλλά και κατά πόσο «νομιμοποιούνται» οι πρωτοβουλίες των 

εκπαιδευτικών (Καββαδίας & Φατούρος, 2002). Το σύνολο των νομοθετημάτων 

χαρακτηρίστηκε ως «τόσο αόριστο, ασαφές, ατεκμηρίωτο». Ο μεγάλος αριθμός των 

αριθμητικών κλιμάκων ακόμη και σε κατηγορίες απολύτως ποιοτικές και των 

χαρακτηρισμών το καθιστούσε ως πλαίσιο αναφοράς «δυσκίνητο» και «υπερβολικά 

χρονοβόρο». Ακόμη, το πλήθος των «αναγνώσεων» και των «ερμηνειών» των 

κριτηρίων επέτεινε το υποκειμενικό στοιχείο και ο καθένας θα επιδίωκε το «άριστα» 

και το «εξαιρετικός». 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας η πιο κοντινή έρευνα με την παρούσα 

είναι εκείνη του του Καραμητόπουλου (2015) σε Συμβούλους Πρωτοβάθμιας  

Εκπαίδευσης, οι οποίοι βρισκόταν στη διάρκεια της δικής τους αξιολόγησης και 

προετοιμαζόταν για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά χωρίς να έχουν 

ολοκληρωμένη εικόνα των διεργασιών. Παρότι δεν είχε προχωρήσει η αξιολόγηση 

στην έρευνα του Καραμητόπουλου είχαν ως πλαίσιο αναφοράς το Π.Δ. 152. Από τα 

συμπεράσματα προκύπτει ότι φοβόντουσαν ότι θα επέφερε ριζικές επιπτώσεις στην 

καθημερινότητά τους: α) πρόσθετος φόρτος εργασίας, γεγονός που επιβεβαιώνεται 

και από την παρούσα έρευνα β) αλλαγή των σχέσεων Συμβούλων – εκπαιδευτικών 

λόγω του φόβου της αξιολόγησης. Το δεύτερο μέρος των προβληματισμών τους 

επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα, τουλάχιστον εν μέρει, γιατί δεν 

ολοκληρώθηκε η διαδικασία της βαθμολογίας από την οποία θα καταδεικνυόταν και 

το σύνολο των προβλημάτων. Η εμπειρία των ενστάσεων και των διαμαρτυριών των 

Συμβούλων μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών τους αυξάνει τις πιθανότητες 

παρόμοιων εκδηλώσεων και από τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς κλάδους.  

Το Π.Δ. 152 προκάλεσε περισσότερες αντιδράσεις από οποιαδήποτε άλλη 

προσπάθεια στο παρελθόν και σε θεσμικό και σε συναισθηματικό επίπεδο, πιθανώς 

λόγω της καθολικότητας και της αμεσότητάς εφαρμογής του. Ο αιφνίδιος 

χαρακτήρας της εφαρμογής του στέρησε οποιαδήποτε δυνατότητα προσαρμογής και 

διαλόγου «το 152 […] ήρθε σαν ουρανοκατέβατος κεραυνός, καταιγίδα». Οι 

απαντήσεις των συμμετεχόντων στα ερωτήματα που αφορούσαν στα αποτελέσματα 

και στις συνέπειες του ήταν κοφτές και αρκετά κατηγορηματικές. Ο χρόνος, βέβαια 

των συνεντεύξεων, μόλις δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ίσως να 

μην ήταν επαρκής για να αφομοιωθεί η διαδικασία και να αναστοχαστούν, ενδελεχώς, 
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πάνω σε αυτήν. Ακόμη, το πλαίσιο των καθηκόντων που προβλεπόταν από το Π.Δ. 

για τα Στελέχη ως αξιολογητές/επιμορφωτές δεν αποτελούν ιδιαιτέρως διαφορετικό 

πλαίσιο των αρχικών τους αρμοδιοτήτων. Περισσότερο εντάσσονται σε εκείνες τις 

περιπτώσεις «εξωραϊσμένες περιγραφές πραγμάτων και καταστάσεων που συχνά δεν 

απαντώνται στην πράξη» (Παπαβασιλείου, 2008) 

8.1 Η αξιολόγηση και η επιμόρφωση ως παράγοντες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

Η αξιολόγηση έχει ως βασικό στόχο την βελτίωση της επαγγελματικής 

παρουσίας και μέσα από την ανατροφοδότηση – και τις μελλοντικές επιμορφωτικές 

δράσεις -  που μπορεί να προσφέρει εντοπίζονται και αντιμετωπίζονται τυχόν 

αδυναμίες (Young, et al., 2015). Από την υπό μελέτη διαδικασία, όμως, απουσίαζαν 

εντελώς οι μηχανισμοί οι οποίοι θα λειτουργούσαν επιμορφωτικά και θα μπορούσαν 

να βοηθήσουν στην βελτίωση των διδακτικών και διοικητικών τους πρακτικών.  

Από τις απαντήσεις των Σ.Ε. αναδεικνύεται το αξιολογικό κενό που υπάρχει 

στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, όλοι τους ανέφεραν σε κάποιο σημείο της 

συνέντευξης το έλλειμα κουλτούρας αξιολόγησης που χαρακτηρίζει τους 

εκπαιδευτικούς σε όλα τα επίπεδα. Χαρακτηριστικά τόνισαν το γεγονός ότι μία 

ολόκληρη γενιά εκπαιδευτικών προσλήφθηκε, εργάστηκε και συνταξιοδοτήθηκε 

χωρίς να έχει αξιολογηθεί ούτε μία φορά στην διάρκεια της σταδιοδρομίας τους. 

Συνεπώς, ήταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενες οι σφοδρές αντιδράσεις λόγω του 

εύλογου άγχους που προκαλείται σε κάθε αξιολογούμενο. Οι ίδιοι οι Σύμβουλοι 

διέρχονται μία διαδικασία αξιολόγησης μέσω των κρίσεων και θα έπρεπε να είναι 

περισσότερο προετοιμασμένοι για την διαδικασία αλλά κάτι τέτοιο δεν έγινε φανερό, 

αν κριθούν από τις αντιδράσεις τους. 

Το έντονο κύμα αντιδράσεων δημιούργησε τέτοιο συναισθηματικό βάρος που 

δεν επέτρεψε κάποια άλλη επαγγελματική  πρόοδο. Ακόμη και όσοι δήλωσαν ότι 

τήρησαν μία ψύχραιμη στάση περισσότερο αυτή προσιδίαζε σε αποστασιοποίηση από 

τα τεκταινόμενα ή σε μία αίσθηση μάταιης προσπάθειας εξ ορισμού ατελέσφορης. Το 

σημείο για το οποίο ένιωθαν μεγαλύτερο ποσοστό άγχους ήταν για το αν θα 

αντεπεξέλθουν επαρκώς στο ρόλο τους ως αξιολογητές και αυτό όχι τόσο λόγω 

προσωπικών αδυναμιών αλλά περισσότερο λόγω των ασαφειών του Π.Δ., της 
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ελλιπούς επιμόρφωσης πάνω σε αυτό και του κλίματος που είχε δημιουργηθεί από 

όσους αντιδρούσαν στην συγκεκριμένη αξιολόγηση. 

Στην τελευταία περίοδο αξιολόγησης τα Σ.Ε. λειτούργησαν και στην 

επιμόρφωση με διττό ρόλο:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 152 (Άρθρο 2§4) για να μπορέσουν να 

αξιολογήσουν τους υφισταμένους τους ιεραρχικά θα έπρεπε να έχουν 

περάσει σχετική επιμόρφωση «Οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν θέσεις 

στελέχους […] δεν μπορούν να ασκούν καθήκοντα αξιολογητή, αν δεν έχουν 

προηγουμένως επιμορφωθεί σχετικώς». Έτσι, παρακολούθησαν έναν ή δύο 

κύκλους σεμιναρίων οργανωμένα από το Υπουργείο με την συμμετοχή των 

συντακτών του Επιμορφωτικού Υλικού. 

2.  Ένας από τους σημαντικότερους ρόλους των Συμβούλων είναι ο 

επιμορφωτικός τους καθώς αναλαμβάνουν «ο ίδιος πρωτοβουλίες 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην περιοχή ευθύνης» και, 

παράλληλα, «ενθαρρύνει, υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές 

προσπάθειες επιμόρφωσης στα σχολεία της αρμοδιότητάς του» (Φ.Ε.Κ.  

1340/2002 τ. Β΄).  Με τη σειρά τους επιμόρφωσαν τους διευθυντές 

σχολικών μονάδων για το γενικότερο πλαίσιο του Π.Δ.152 και όσους από 

τους Συλλόγους Διδασκόντων τους προσκάλεσαν. 

Ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσαν τις κρίσεις τους για το Π.Δ. 152 ήταν 

προσεκτικός και ιδιαιτέρως λεπτός, προσπαθώντας να κατονομάσουν τα 

συναισθήματά και τις εμπειρίες τους χωρίς, όμως, να γίνουν ιδιαιτέρως καυστικοί και 

προκλητικοί. Σημειωτέον ότι το Π.Δ. είναι ακόμη σε ισχύ, παρά το πάγωμα των 

διαδικασιών που προβλέπει. Δήλωσαν απογοητευμένοι από την όλη εμπειρία και από 

τα βιώματά τους γιατί για μία ακόμη φορά δεν αποτιμήθηκε το ουσιαστικό 

καθοδηγητικό έργο τους αλλά τα τυπικά προσόντα με τον πιο επιφανειακό τρόπο. «Οι 

μισοί σύμβουλοι δεν πάνε καν στο σχολείο, αυτό δεν το ελέγχει κανείς. Κοιτάνε μόνο … 

διάφορα, σε ποιο συνέδριο πήγες και τι…».  

8.1.1 Αποτελέσματα της αξιολόγησης 

Η όποια αξιολογική διαδικασία δεν μπορεί να είναι αποκομμένη από την 

παροχή κάποιων ευδιάκριτων και σαφώς διατυπωμένων κινήτρων (θετικών κατά 

προτίμηση) καθώς έχει άμεση αντανάκλαση στην αυτοεκτίμηση και στην 
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επαγγελματική αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας (Blasé, 2000). 

Τα Σ.Ε. έχουν διέλθει διαδικασιών κρίσεων προκειμένου να εξελιχθούν ιεραρχικά και 

μάλιστα τα κριτήρια κάθε φορά της διαδικασίας ποικίλουν, συνήθως αναφερόμενα 

στα τυπικά προσόντα και στην συνέντευξη. Οι θέσεις τους, βέβαια, αναφορικά με την 

μακροπρόθεσμη συνεισφορά της αξιολόγησης στην μελλοντική τους σταδιοδρομία 

δεν ήταν απολύτως θετικές.  

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα κριτήρια αξιολόγησης ως εργαλείων της όλης 

διαδικασίας. Τα επιθυμητά επίπεδα αναφοράς θα πρέπει να επιτελούν διττό ρόλο: 

λειτουργούν διαγνωστικά και αντανακλούν το επίπεδο προσαρμογής στις 

προτεινόμενες τεχνικές (Aspen, 2011).  Για τις μεθόδους αξιολόγησης και τη στάση 

των Συμβούλων απέναντι σε αυτές έχουν γίνει μελέτες από τις οποίες προκύπτει ότι 

ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα, κατά τη γνώμη τους, είναι ότι, συχνά, 

αλλάζουν αιφνιδιαστικά τα κριτήρια επιλογής. Η αλλαγή αυτή συνάδει με «τη 

γενικότερη ασυνέπεια και κακοδαιμονία που επικρατεί στον ελληνικό δημόσιο βίο και 

στο χώρο της εκπαίδευσης ειδικότερα» και οδηγεί πολλά στελέχη σε ένα διαρκές 

κυνήγι τίτλων και περγαμηνών προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση τους 

(Φουρκιώτη, 2012). Τα στοιχεία αυτής της έρευνας συμφωνούν στο γεγονός ότι η 

απρόσμενη διαφοροποίηση των κριτηρίων τα οποία ήταν πολύ περισσότερα από ότι 

στα προηγούμενα νομοσχέδια και πολύ πιο λεπτομερή προκαλεί σύγχυση και 

επιφυλακτικότητα τους αξιολογούμενους, με αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη των 

ατόμων και του ίδιου του θεσμού της αξιολόγησης. Οι ίδιες οι ρούμπρικες ήταν κάτι 

με το οποίο δεν ήταν εξοικειωμένα ούτε τα πιο έμπειρα στελέχη.  

Σε συνέχεια των κριτηρίων, η ίδια η υλοποίηση της αξιολόγησης, κατά τη 

γνώμη τους, δεν αποδείκνυε σοβαρή προμελέτη και δεν ξέφυγε από την αποτίμηση 

των τυπικών προσόντων περισσότερο παρά από την ουσιαστική εξέταση του έργου 

που είχε επιτελέσει το κάθε στέλεχος στην περιοχή ευθύνης του. Ο ήπιος 

χαρακτηρισμός «τυπική διαδικασία» κλιμακώνεται μέχρι το «πρόχειρη» και το 

«προσχηματική» όταν θέλουν να την χαρακτηρίσουν. Δεν ξέφυγε από τη γνωστή 

μανιέρα της αποτίμησης των τυπικών προσόντων τα οποία ο αξιολογούμενος είχε 

καταθέσει σε μία ειδικά διαμορφωμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου. 

Η συνέντευξη, που αποτελούσε σημαντικό στοιχείο στις προηγούμενες κρίσεις, 

δεν φάνηκε να εκπληρώνει το ρόλο της. Απέφυγαν ερωτήσεις ουσίας για να μην 
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δημιουργηθούν προβλήματα και ενστάσεις, εφόσον όλοι λειτουργούσαν σε ένα 

άγνωστο και πολύ ασαφές πλαίσιο. Δεν μπορεί να υποτιμηθεί και ο εξαιρετικά 

σύντομος χρόνος της συνομιλίας «Δεκατρία λεπτά!» για κάποιους ή ακόμη λιγότερο, 

αν υπήρχαν προβλήματα, γεγονός που καταδεικνύει τον εσπευσμένο χαρακτήρα της 

διαδικασίας και την ανάγκη ολοκλήρωσης της σε ένα χρονικό πλαίσιο το οποίο ήταν 

ασφυκτικό. «Αν θέλανε να κάνουνε μία συνέντευξη ουσιαστική για το έργο που κάνανε 

τα προηγούμενα χρόνια οι σύμβουλοι, αυτό θα τραβούσε σε μάκρος γιατί η δουλειά 

έγινε εσπευσμένα μες τον Αύγουστο του ΄14 …». Ο δεύτερος παράγοντας που επέδρασε 

στην διαδικασίας ήταν η έλλειψη επαρκούς προσωπικού για να αποτιμήσει το έργο 

πολλών αξιολογούμενων. Βεβαίως, δεν λείπουν και οι χαρακτηρισμοί συμπάθειας και 

κατανόησης για το έργο των αξιολογητών τους, ίσως γιατί και οι ίδιοι σε μικρό 

χρονικό διάστημα, θα έπρεπε να αξιολογήσουν μεγάλο αριθμό διευθυντών και 

εκπαιδευτικών. «…έπεσε το βάρος σε δύο ανθρώπους […] ήταν ανθρωπίνως αδύνατο 

να κάνουν κάτι καλύτερο». 

Παρά την κατανόηση που επέδειξαν στην κριτική τους, ο τρόπος με τον οποίο 

διαχειρίστηκαν οι αξιολογητές τους την όλη διαδικασία θεωρούν ότι δεν άρθηκε στο 

επιθυμητό επίπεδο. Η κύρια μέριμνα των αξιολογητών ήταν η «εξομάλυνση» και η 

αποφυγή προστριβών μεταξύ των Συμβούλων. Αυτό αποδεικνύει και το γεγονός των 

πολύ υψηλών βαθμολογιών που έλαβε η πλειονότητα των αξιολογουμένων, με το 

«άριστα» να αποτελεί τον πιο συνηθισμένο χαρακτηρισμό. Οι θέσεις αυτές συνάδουν 

και με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Tuytens & Devos, 2011) για την σημαντικότητα 

της ενεργητικής μετασχηματιστικής (transformational) ηγεσίας η οποία θα μπορεί 

μέσα από την καθοδήγηση να ασκήσει σημαντική επίδραση στην εξέλιξή τους.  

Οι αρχικές καλές προθέσεις δεν στάθηκαν αρκετές για να εξαλείψουν τα 

σοβαρά προβλήματα κατά την διάρκεια της διαδικασίας, ειδικά μετά την ανακοίνωση 

των βαθμολογιών των Συμβούλων. Πίστευαν ότι η υλοποίηση στερούνταν 

σοβαρότητας δεδομένου μάλιστα ότι ήταν η πρώτη απόπειρα γενικευμένης 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μετά από τέσσερις σχεδόν δεκαετίες. Αντί να 

προαχθεί η έννοια και η ουσία της αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής και βελτιωτικής 

διαδικασίας το αποτέλεσμα ήταν να απαξιωθεί ακόμη περισσότερο στη συνείδηση 

της εκπαιδευτικής κοινότητας.   
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Τα Σ.Ε. πήραν πολύ υψηλές βαθμολογίες στην αξιολόγησή τους όμως δεν 

πείστηκαν ότι αυτή είναι και η ορθή αξιολογική προσέγγιση καθώς υποδηλώνει μία 

ισοπεδωτική αντιμετώπιση όλων. Αυτός ο «συνωστισμός αρίστων» σε καμία 

περίπτωση δεν αποτυπώνει την αλήθεια της καθημερινής εκπαιδευτικής ζωής αλλά, 

όπως δήλωσαν, έγινε χάριν ευκολίας και αποφυγής επιπρόσθετων αντιδράσεων. Αυτό 

που έγινε άφησε, μάλλον, ένα κακό προηγούμενο αξιολόγησης το οποίο μελλοντικά 

θα αποτελέσει τροχοπέδη σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια.  

Τα πιο απροσδόκητα ζητήματα προέκυψαν μετά την ανακοίνωση της τελικής 

βαθμολογίας των Συμβούλων. Υπήρξαν περιστατικά ακραίας δυσαρέσκειας και 

διαμαρτυρίας από Συμβούλους που θεώρησαν ότι αδικήθηκαν από τον αξιολογητή 

τους. Προέβησαν σε ενστάσεις, οι οποίες κατατέθηκαν στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. αλλά δεν 

προχώρησαν περαιτέρω γιατί πάγωσε η διαδικασία αξιολόγησης. Αυτή ήταν μία 

εξέλιξη η οποία εξέπληξε αρνητικά αρκετούς γιατί τη χαρακτήρισαν «βαθμοθηρική» 

και «ανεπίτρεπτη» για κάποιους που διατηρούσαν θέση  ευθύνης στον εκπαιδευτικό 

κλάδο εφόσον προσιδίαζαν περισσότερο σε μαθητικές συμπεριφορές παρά σε 

μορφωμένους ανθρώπους.  

8.1.2 Τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης 

Οι επιμορφώσεις ήταν ένας τρόπος πέραν από την γνώση των νομοθετημάτων 

να αυξήσουν τους βαθμούς εμπλοκής των εκπαιδευτικών στην διαδικασία 

αξιολόγησης. Είναι αποδεδειγμένο ότι όσο περισσότερο εμπλέκονται στις διαδικασίες 

οι εκπαιδευτικοί  και αυξάνεται ο βαθμός κατανόησης αντιστοίχως βελτιώνονται τα 

πρακτικά αποτελέσματα και όσο αυξάνεται ο αριθμός των πρακτικών εφαρμογών, 

όσο μικρός και αν είναι, τόσο μεγαλώνει και ο βαθμός δέσμευσης στην αξιολόγηση 

(Moskal et al., 2016). Κάτι τέτοιο δεν βρήκε πρακτική εφαρμογή γιατί οι  

επιμορφώσεις έγιναν εν μέσω διαδηλώσεων από όσους συνδικαλιστές και 

εκπαιδευτικούς αντιδρούσαν στην συγκεκριμένη αξιολόγηση, «υπήρχανε αντιρρήσεις 

υπήρχανε εντάσεις, υπήρχε δυσπιστία, υπήρχανε πάρα πολλές απορίες». Οι αντιδράσεις 

ήταν εξαιρετικά έντονες και η ατμόσφαιρα τεταμένη.  

Όσα από τα Σ.Ε. παρακολούθησαν δύο φορές την επιμόρφωση και με την 

ιδιότητά τους ως Στελέχους στην διοίκηση και ως Σύμβουλοι και ανέφεραν ότι οι δύο 

επιμορφώσεις δεν είχαν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ τους. Οι απόψεις τους για την 

επιμόρφωση δεν ταυτιζότανε. Για κάποιους ήταν μία εποικοδομητική εμπειρία που 
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λειτούργησε με θετικό τρόπο ακόμη και στο βαθμό που τους δόθηκε η ευκαιρία να 

γνωρίσουν και να συνομιλήσουν με τους συντάκτες του Υλικού. Υπήρξε μία ευκαιρία 

να διατυπώσουν τις απορίες τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να πάρουν απαντήσεις 

στα ερωτήματά τους. Για άλλους, όμως, ήταν μία διαδικασία μάλλον ανεπαρκής η 

οποία δεν τους προσέφερε την ουσιαστική ενημέρωση που περίμεναν. Ήταν πολύ 

σύντομη, βεβιασμένη και δεν τους προσέφερε την απαραίτητη προετοιμασία για να 

μπορέσουν να αξιολογήσουν αργότερα.  

Τα Στελέχη βρέθηκαν αντιμέτωπα με τους διαδηλωτές εκτός των χώρων της 

επιμόρφωσης και με συναδέλφους από όλη την Ελλάδα που είχαν συγκεντρωθεί για 

να εμποδίσουν την πρόσβαση στο Υπουργείο. Οι τρόποι που επιλέχθησαν από τους 

οργανωτές για να προσεγγίσουν το Υπουργείο ήταν με την συνοδεία αστυνομικών 

δυνάμεων και με εναλλακτικές διαδρομές. Αυτό δημιουργούσε ακόμη περισσότερες 

εντάσεις και επέτεινε το απειλητικό κλίμα που υπήρχε. Κατά την γνώμη τους, οι 

διαμαρτυρίες δεν προερχόταν μόνο από τους συνδικαλιστικούς φορείς αλλά και από 

άλλους εκπαιδευτικούς που έχαναν, ενδεχομένως, τις προνομιακές τους θέσεις σε 

διάφορες επιτροπές.  

Μετά την ολοκλήρωση της δικής τους επιμόρφωσης το χρονοδιάγραμμα της 

διαδικασίας προέβλεπε ότι θα έπρεπε, με τη σειρά τους, να αναλάβουν την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα σχολεία αρμοδιότητάς τους. Η επιμόρφωση των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων οργανώθηκε ώστε να υλοποιηθεί σε ένα διήμερο, 

με συνολική διάρκεια δώδεκα ωρών. Οι έντονες αντιδράσεις στις περιοχές ευθύνης 

τους δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση τους, σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ήταν 

τόσο σφοδρές ώστε οι επιμορφώσεις δεν ξεκίνησαν καθόλου.  

8.2 Η επίτευξη των στόχων της αξιολόγησης και της επιμόρφωσης στους 

Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Με οδηγία του Υπουργείου οι διευθυντές δεν θα αξιολογούνταν σε όλες τις 

κατηγορίες αλλά μόνο τις πιο μετρήσιμες δηλαδή α) την διοικητική επάρκεια, β) τα 

τυπικά προσόντα και γ) την αυτοαξιολόγηση του σχολείου. Έμειναν χωρίς να 

αξιολογηθούν οι πιο ρευστές και υποκειμενικές κατηγορίες α) του σχολικού κλίματος 

και παιδαγωγική της σχολικής μονάδας και β) προγραμματισμός διδασκαλίας και 

διεξαγωγή διδασκαλίας και αξιολόγησης των μαθητών. Αυτή η επιλογή Κατηγοριών 

Αξιολόγησης μπορεί να ερμηνευτεί και ως μία παραχώρηση εκ μέρους της πολιτικής 
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εξουσίας και αποτέλεσε και «ελάφρυνση» του ρόλου τους. Οι έρευνες στο παρελθόν 

έχουν καταδείξει ότι η απουσία ενεργοποίησης του ρόλου του αξιολογητή είχε 

οδηγήσει τους Συμβούλους όχι στην αδιαφορία για αυτή την πτυχή των 

αρμοδιοτήτων τους αλλά ίσως στην μικρή υποβάθμισή τους σε σχέση με τα υπόλοιπα 

καθήκοντά τους. Θεωρούσαν ότι η όποια αξιολόγηση θα έπρεπε να διενεργήσουν θα 

είχε τον χαρακτήρα της παιδαγωγικής ενίσχυσης και της υπογράμμισης των 

αδυναμιών (Παπαβασιλείου, 2008).  

Ο ρόλος του αξιολογητή δόθηκε σε εκείνους τους οποίους προέβλεπαν τα 

πρότερα νομοθετήματα: στους Σχολικούς Συμβούλους και τα ανώτερα διοικητικά 

στελέχη τα οποία «συμμετέχουν στην αξιολόγηση» (1340/2002) και ο διευθυντής της 

σχολικής μονάδας ο οποίος επίσης «μετέχει στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του 

σχολείου» (1566/1985). Οι λέξεις «συμμετέχουν», «μετέχει» που μετέρχονται τα 

νομοθετήματα δηλώνουν την πρόθεση των συντακτών η αξιολόγηση να μην είναι 

ατομικό αλλά συλλογικό έργο. Αυτή η παράμετρος διασαφηνίστηκε στο Π.Δ.152 

όπου καθοριζόταν με σαφήνεια τα ζεύγη των αξιολογητών.  

Η αξιολόγηση των Διευθυντών υλοποιήθηκε, από κοινού, από τον 

Περιφερειακό Διευθυντή και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο έτσι το αποτέλεσμα ήταν 

αποτέλεσμα δύο κρίσεων, με τις όποιες τριβές μπορούσε να προκαλέσει αυτή η 

συνεργασία. Ακόμη και όσοι, προσωπικά, αισθανόταν έτοιμοι να αξιολογήσουν δεν 

μπορούσαν να μην υπογραμμίσουν και την αναγκαιότητα παρόμοιας ετοιμότητας και 

από την άλλη πλευρά. Υπήρχαν και εκείνοι που δήλωσαν κάπως πιο επιφυλακτικοί σε 

σχέση με μία καινούργια διαδικασία και ένιωθαν κάποια ανασφάλεια ως προς το αν 

θα αξιολογήσουν με δικαιοσύνη, ωστόσο οι δισταγμοί τους δεν ήταν τόσο έντονοι 

ώστε να πιστεύουν ότι δεν θα κατάφερναν να αξιολογήσουν αποτελεσματικά. Βέβαια, 

οι ασάφειες του Π.Δ. ως εργαλείου αξιολόγησης και ο περιορισμένος διαθέσιμος 

χρόνος προετοιμασίας δεν δημιουργούσαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να 

αισθανθούν την αυτοπεποίθηση που επιθυμούσαν για να προβούν στην αξιολόγηση.  

Το Π.Δ. 152 προέβλεπε την κατά προτεραιότητα αξιολόγηση όσων 

επιθυμούσαν να διεκδικήσουν κάποια θέση ευθύνης. Αυτό συνάδει με τις θέσεις των 

Σχολικών Συμβούλων και άλλων Στελεχών, όπως έχουν διατυπωθεί και παλαιότερα 

(Παπαβασιλείου, 2009). Αυτή η παράμετρος θεωρήθηκε, ωστόσο, «εκβιαστική» και 

προκάλεσε επιπλέον φόρτιση στο ήδη τεταμένο κλίμα που επικρατούσε εφόσον δεν 
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επέτρεπε μεγάλα περιθώρια ευελιξίας στους αξιολογούμενους. Ας σημειωθεί ότι το 

κλίμα διαμορφωνόταν και από τις πολύ έντονες αντιδράσεις των συνδικαλιστικών 

φορέων και μερίδας των εκπαιδευτικών οι οποίοι απειλούσαν ακόμη και με διαγραφή 

από τα συνδικαλιστικά όργανα όποιον συμμετείχε, με κάθε τρόπο, στην διαδικασία 

αξιολόγησης.  

Οι προθέσεις τους ήταν, κατά κύριο λόγο, να μην επαναληφθεί η «κακή 

εμπειρία» της δικής τους αξιολόγησης και έτσι προσπάθησαν να προετοιμαστούν όσο 

μπορούσαν καλύτερα ουσιαστικά όμως έπρεπε να μελετήσουν τα portfolios των 

διευθυντών αν και δεν χρειάστηκε να αναρτήσουν τα στοιχεία στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα. Η προεργασία που έπρεπε να γίνει αφορούσε στην οργάνωση του υλικού 

που είχαν να μελετήσουν και να το κωδικοποιήσουν με τρόπους που να είναι 

κατανοητοί και να ανταποκρίνονται στους στόχους της αξιολόγησης. Αυτός ο όγκος 

εργασιών είχε επιπτώσεις και στα λοιπά καθήκοντά τους όπου, υποχρεωτικά, 

ελαττώθηκαν ή επισκιάστηκαν από την αξιολόγηση. Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες 

ήταν τόσο πολλές ήδη από τα πρώτα στάδια συνεπώς, σε περίπτωση που προχωρούσε 

η διαδικασία της αξιολόγησης θα ναυαγούσε, κατά τη γνώμη τους, από τον μεγάλο 

όγκο της γραφειοκρατίας και την έλλειψη υποστηρικτικών υπηρεσιακών δομών: «Αν 

έμπαινε σε πλήρη εφαρμογή η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των σχολείων το σύστημα 

θα κατέρρεε, δεν υπήρχε περίπτωση! Αυτό θέλει υποδομές, θέλει βοηθούς, θέλει 

γραμματείς θέλει υποστήριξη, πώς να το κάνουμε».  

Η κύρια αιτία για τα προβλήματα που τυχόν θα προέκυπταν εκ μέρους των 

αξιολογούμενων πίστευαν ότι θα ήταν η απουσία πρότερης εμπειρίας αξιολόγησης 

και ο φόβος για την καθήλωση τους στον ίδιο βαθμό που θα συνεπαγόταν και την 

μισθολογική τους καθήλωση. Αυτό συνάδει και με τα συναισθήματα που προκαλεί η 

αξιολόγηση και στο εξωτερικό, καθώς οι εκπαιδευτικοί ανησυχούνε πρωτίστως για 

την επαγγελματική εξέλιξή τους και τη θεωρούν ως ελεγκτικό μηχανισμό παρά 

μέθοδο βελτίωσης (Conley et al., 2016). Ακόμη και στην περίπτωση ενστάσεων δεν 

έδειχναν ιδιαιτέρως αρνητικοί, τις αντιμετώπισαν ως μέρος της διαδικασίας στο 

πλαίσιο του αναμενόμενου και σίγουρα διαχειρίσιμου, ήταν κομμάτι που θα 

μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο. Οι ενστάσεις μπορεί να 

οφείλονταν όχι τόσο στη δική τους αξιολόγηση όσο στην απουσία αντικειμενικών 
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κριτηρίων σε πολλές κατηγορίες του Π.Δ. 152 γεγονός που καθιστούσε κάθε κείμενο 

αξιολόγησης αρκετά ευάλωτο σε οποιαδήποτε αμφισβήτηση. 

Η ανάγκη για συνεργασία και  ανταλλαγή καλών διδακτικών πρακτικών ως 

στοιχεία ουσιαστικής επαγγελματικής βελτίωσης και προόδου των εκπαιδευτικών 

έχει υπογραμμιστεί και κατά το παρελθόν, στο πλαίσιο της δια βίου επιμόρφωσης 

(Βαλκάνος, 2002). Η ρεαλιστική προσέγγιση της όλης διαδικασίας ήταν από τις 

βασικές επιδιώξεις τους. 

Από την πλευρά τους δήλωσαν ότι οι στόχοι της επιμόρφωσης ήταν να 

βοηθήσουν τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν καλύτερα το 

νομοσχέδιο με το οποίο θα αξιολογούνταν, να μειώσουν τα συναισθήματα άγχους 

που είχαν «προσπάθησα κατά το δυνατόν να τους ‘απαγχώσω’» και να επιλύσουν, στο 

βαθμό που μπορούσαν, τις απορίες τους. Παράλληλα, επισκέφτηκαν και όσους 

Συλλόγους το επιθυμούσαν και τους προσκάλεσαν «όπου με κάλεσαν οι Σύλλογοι 

πήγα και τους έκανα πλήρη ανάλυση, δηλαδή δίωρα, τρίωρα του Π.Δ. και των 

λεπτομερειών που είχε». Δεν επισκέφτηκαν το σύνολο των σχολείων ευθύνης τους για 

να αποφύγουν περαιτέρω όξυνση των πνευμάτων «αυτό έγινε σκόπιμα για να 

εξομαλύνω ενώ  αντιδράσεις και τριβές, δηλαδή έρχομαι να σας ενημερώσω, δεν 

έρχομαι σαν αξιολογητής, έρχομαι να σας ενημερώσω τι εστί αξιολόγηση».  

Οι επιμορφούμενοι προσερχόταν στην διαδικασία με αρκετό άγχος και 

ανασφάλειες και για την όλη διαδικασία αλλά και για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησής τους αργότερα. Οι Σύμβουλοι προσπάθησαν να εξομαλύνουν όσο 

μπορούσαν την κατάσταση για να πετύχουν «την μετάβαση σε αυτή τη διαδικασία 

χωρίς να δημιουργούμε φοβίες, χωρίς άγχος». Ακόμη, δεχόταν και τις επιθέσεις όταν 

έμπαιναν στους χώρους επιμόρφωσης και αυτό βάρυνε το κλίμα ακόμη περισσότερο 

«ήταν οι συνδικαλιστές οι οποίοι γιουχάιζαν δεν αισθανόταν ο καθένας καλά, άλλωστε 

το ίδιο υπεστήκαμε και εμείς ως εκπαιδευτικοί όταν πήγαμε στο Υπουργείο και υπήρχαν 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι έφτυναν». 

Το κλίμα που είχαν συναντήσει στις επιμορφώσεις τους στην Αθήνα 

συνεχίστηκε έντονα και στις περιοχές τους. Για να μετριαστούν οι αντιδράσεις 

προσπάθησαν να γνωστοποιήσουν την όλη διαδικασία προγραμματισμού των 

επιμορφώσεων όσο το δυνατόν λιγότερο «λειτουργούσαμε σαν ένα σύνολο 
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πρακτόρων», με πενιχρά, όμως, αποτελέσματα γιατί πάντοτε γινόταν γνωστοί οι 

χώροι και οι χρόνοι της επιμόρφωσης και περίμεναν εκεί οι διαδηλωτές για να 

ματαιώσουν τη διαδικασία. Ακόμη και εντός των αιθουσών επιμόρφωσης 

παρατηρήθηκαν προβλήματα από όσους αντιδρούσαν. Η στάση που προσπάθησαν να 

κρατήσουν ήταν κατευναστική και όσο το δυνατόν πιο ψύχραιμη «…από τους 

συναδέλφους που επιμόρφωνα και δεν αισθάνονται άνετα μπορούν να αποχωρήσουν 

εγώ δεν έχω κανένα λόγο να κρατήσω κανέναν αιχμάλωτο…». 

8.3 Η διάσταση του μέντορα στην όλη διαδικασία 

Ένας αποτελεσματικός μέντορας θα πρέπει να «επιδεικνύει έμπρακτα την 

επιθυμία για παροχή βοήθειας», να είναι έμπειρος, να διαθέσει χρόνο (Φραγκούλης & 

Βαλκάνος, 2011). Είχαν προβεί σε μία χρονοβόρα προεργασία για την μελέτη, την 

κατανόηση και την κωδικοποίηση του Υλικού αξιολόγησης, διέθεσαν μεγάλο μέρος 

του χρόνου τους για την παρουσίαση του «όπου με κάλεσαν οι Σύλλογοι πήγα και τους 

έκανα πλήρη ανάλυση, δηλαδή δίωρα, τρίωρα του Π.Δ. και των λεπτομερειών που 

είχε».  

Έχει αποδειχθεί ότι επειδή οι μέντορες ασκούν μεγαλύτερη επίδραση στο 

σύνολο ενός εκπαιδευτικού οργανισμού από ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί οι 

εμπειρίες που βιώνουν και οι συνέπειές τους έχουν μεγάλη σημαντικότητα για ττο 

σύνολο της εκπαίδευσης (Huling & Resta, 2001). Η διάθεσή τους να βοηθήσουν στην 

καλύτερη αφομοίωση των παραμέτρων του Π.Δ. και οι θετική τους στάση απέναντι 

στην επαφή με του διευθυντές ήταν παρούσα στις απαντήσεις τους «δηλαδή σε αυτές 

τις έξι ώρες που με άφησαν να έρθω σε επαφή με τους διευθυντές μου, με τους 

επιμορφούμενους μου ένιωσα καλά. Λειτούργησα σαν δασκάλα». 

Όπως προκύπτει από το σύνολο των απαντήσεων τους λειτούργησαν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση περισσότερο ως μέντορες. Άλλωστε τουλάχιστον ο 

επιμορφωτικός ρόλος των Συμβούλων είναι από τις ευρύτερα αποδεκτές πλευρές των 

καθηκόντων τους (Λιακοπούλου, 2009) έτσι δεν ήταν τόσο δύσκολο να τους 

αναγνωρίσουν ως τους κατάλληλους φορείς για την ενημέρωσή τους. Αυτό βοήθησε 

στη δημιουργία ενός θετικού κλίματος για να μπορέσει να λειτουργήσει 

αντισταθμιστικά στα τεκταινόμενα εκτός των αιθουσών επιμόρφωσης λόγω των 

αντιδράσεων.  
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Η αποδοχή του αξιολογητή από τον αξιολογούμενο αναδείχθηκε ως ένα από τα 

βασικότερα στοιχεία για την επιτυχή έκβαση της αξιολόγησης. Η αποδοχή είναι 

συνδυασμός δύο παραγόντων α) της ωρίμανσης των συνθηκών και για τις δύο 

πλευρές, οι αξιολογητές να έχουν κατανοήσει τον ρόλο τους και τις διαδικασίες και οι 

αξιολογούμενοι να έχουν διαμορφώσει μία θετικότερη στάση απέναντι στην 

αξιολόγησή τους και β) της επιστημονικής κατάρτισης του αξιολογητή. Τα υψηλά 

ακαδημαϊκά προσόντα είναι απαραίτητα αλλά, συμφωνούν ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις δεν είναι αρκετά αν απουσιάζει το ουσιαστικό στοιχείο της 

«ενσυναίσθησης» εκ μέρους του αξιολογητή ή αν ο αξιολογούμενος αντιμετωπίζει με 

καχυποψία και ισοπεδωτικά τους τρόπους κτήσης των τίτλων του αξιολογητή. 

Το θέμα στο οποίο εστιάστηκε η προσοχή τους και, σε μεγάλο βαθμό, 

αποτέλεσε το σημείο αναφοράς τους ήταν η σχέση που είχαν με τους Διευθυντές και 

τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία αρμοδιότητάς τους. Οι σχέσεις εμπιστοσύνης που 

είχαν διαμορφωθεί μεταξύ τους κατά τα προηγούμενα χρόνια βοήθησαν στις τελικές 

αξιολογήσεις και στην γενικότερη αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Άλλωστε 

επανερχόταν σε αυτό συνεχώς στις απαντήσεις τους, στο πόσο δηλαδή επιδίωξαν τη 

δημιουργία ή τη διατήρηση αυτού του καλού κλίματος αποδοχής. Σε αυτή την 

προσωπική σχέση βασίστηκαν ώστε να μην αισθάνονται αγχωμένοι οι 

αξιολογούμενοι διευθυντές οι οποίοι προσερχόταν στην συνέντευξη με αρκετές 

επιφυλάξεις και αρνητικά συναισθήματα και για την ίδια τη διαδικασία αλλά, κυρίως, 

για την τελική τους βαθμολογία από την οποία θα μπορούσε να εξαρτηθεί η 

μελλοντική τους επαγγελματική και μισθολογική εξέλιξη. Στην αξιολόγηση των 

διευθυντών δεν παρατηρήθηκαν τα προβλήματα και οι προστριβές που είχαν 

προηγηθεί κατά τη δική τους αξιολόγηση αλλά αυτό συνέβη γιατί δεν προλάβανε να 

αναρτήσουνε τις τελικές βαθμολογίες.  

Όσον αφορά στα κριτήρια αξιολόγησης, σαφώς υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να 

είναι γνωστά εκ των προτέρων για να μπορέσει ο κάθε εκπαιδευτικός να 

προσαρμόσει τις πρακτικές του αναλόγως. Όμως, στο θέμα της συνδιαμόρφωσης των 

κριτηρίων δεν φαίνεται να είναι θετικά διακείμενοι οι περισσότεροι. Πιστεύουν ότι τα 

κριτήρια θα πρέπει να καθορίζονται, κατά κύριο λόγο, από όσους έχουν εκπαιδευτεί 

και έχουν εμπειρία στην αξιολόγηση, σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν σαν να 

αξιολογεί ο καθένας τον εαυτό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει 
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πρόβλεψη ώστε να διατυπώνει τη γνώμη του και ο αξιολογούμενος για το 

εκπαιδευτικό του έργο, κάτι για το οποίο υπήρξε πρόνοια στην τελευταία 

αξιολόγηση.  

8.3.1 Η επιθυμητή επαγγελματική ταυτότητα του αξιολογητή/επιμορφωτή  

Στην συντριπτική τους πλειοψηφία θεώρησαν ως καταλληλότερους 

αξιολογητές όσους είναι ανώτεροι στην εκπαιδευτική ιεραρχία, διατηρώντας, 

ουσιαστικά, το μοντέλο του Π.Δ. 152 και των προηγούμενων νομοθετημάτων, 

άλλωστε για του Συμβούλους ο ρόλος του αξιολογητή είναι συνυφασμένος με τον 

θεσμικό τους ρόλο από τη στιγμή της δημιουργίας του σώματος των Σχολικών 

Συμβούλων. Τα Στελέχη συμφωνούν, εν μέρει, στις απόψεις τους με τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι στην έρευνα του Κρέκη (2012) δήλωσαν ότι οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι θα ήταν οι καταλληλότεροι για την υλοποίηση της (με δεύτερη επιλογή 

την αυτοαξιολόγηση, τρίτη τον Σύλλογο Διδασκόντων και τέταρτη τον Διευθυντή της 

σχολική μονάδας).  

Βέβαια, το ιδανικό θα είναι η αξιολόγηση να γίνεται με πάνω από ένα άτομα, 

από επιτροπή αξιολόγησης, για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας. 

Οπωσδήποτε, τουλάχιστον για τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει ο αξιολογητής να 

προέρχεται από τον χώρο της εκπαίδευσης και. αν είναι εφικτό, να έχει διέλθει 

επιτυχώς όλη την εκπαιδευτική ιεραρχία, σίγουρα, όμως, να έχει πολυετή διδακτική 

εμπειρία. Αυτό συνάδει και με τη τις διεθνείς τάσεις για συ λογικότερη αξιολόγηση 

(από τους Διευθυντές, τους ομοτίμους κ.ά.) (Hinchey, 2010). Η ευρύτερη οπτική που 

θα έχει αποκτήσει αν έχει διατελέσει σε κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα θα αποτελέσει 

πολύτιμο εφόδιο για την κατανόηση των προβλημάτων και των προκλήσεων που 

αντιμετωπίζει ο κάθε αξιολογούμενος αναλόγως της θέσης του.  

Δεν φάνηκε να τάσσονται υπέρ ενός ανεξαρτήτου εξωτερικού Σώματος 

Αξιολογητών οι οποίοι θα είχαν μόνο διοικητική εμπειρία, με εξαίρεση, ίσως, την 

αξιολόγηση των Περιφερειακών Διευθυντών και των Διευθυντών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. Εκφράζουν και τις ανησυχίες τους για την περίπτωση που θα 

προκηρυσσόταν ένας διαγωνισμός για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των 

σχολικών μονάδων. Λόγω της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας θα 

δημιουργούνταν αμέσως εταιρείες αξιολόγησης που καμία σχέση δεν θα είχαν με την 

ουσία της εκπαίδευσης «να παραγγέλνεις σε μια εταιρεία απέξω αξιολογητές, να θα 
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έρθουν ένα σωρό με την ανεργία που υπάρχει θα δημιουργηθούν εταιρείες στο πι και φι 

ελάτε να αξιολογήσετε. Θα είναι άσχετοι με το χώρο, τίποτα δεν θα ξέρουνε». Επίσης, 

παρουσιάζονται αρνητικοί και σε άλλα μοντέλα αξιολόγησης όπως την αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών μίας σχολικής μονάδας από τα αποτελέσματα των τελικών 

εξετάσεων. Σε αυτό δεν συμφωνούν λόγω του πλήθους των εξωγενών παραγόντων 

που μπορεί να επιδράσουν στην μαθητική επίδοση (περιοχή, οικονομικό περιβάλλον 

κτλ.). Επίσης, η διεθνής βιβλιογραφία φαίνεται ότι αφήνει σταδιακά τις τελικές 

βαθμολογίες των μαθητών σε εθνικές εξετάσεις εκτός του πλαισίου για την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (Milner, 2010). 

Για να γίνει κάποιος αξιολογητής δεν αρκεί μόνο ο τίτλος ή οι καλές προθέσεις. 

Όλοι αναφέρουν ως απαραίτητο συστατικό την εξειδίκευση στους τρόπους και στις 

μεθόδους αξιολόγησης είτε επειδή οι επίδοξοι αξιολογητές θα έχουν αποκτήσει 

κάποιον πανεπιστημιακό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο στον τομέα είτε μέσω 

αυστηρών πολυετών επιμορφώσεων που θα οργανώσει η πολιτεία. Άλλωστε αυτό θα 

τους προσδώσει και το απαραίτητο κύρος για να γίνει αποδεκτός από τους 

αξιολογούμενους. Όση προσωπική εργασία και να κάνει κάποιος πάνω στη 

θεωρητική του κατάρτιση για την επιμόρφωση η αυτομόρφωση δεν αποτελεί την 

απάντηση για την αποτελεσματικότητα του ως αξιολογητής. Σε κάθε μελλοντική 

μορφή αξιολόγησης θα πρέπει να προβλεφθεί και η θεσμική «θωράκιση» των 

αξιολογητών εκ μέρους της πολιτείας. Θα πρέπει να είναι άτομα που οι θέσεις τους 

να έχουν ειδικό βάρος και κύρος, όπως εκείνες των δικαστικών και των 

στρατιωτικών, γιατί από τα αποτελέσματα της τελευταίας προσπάθειας αξιολόγησης 

αισθάνθηκαν απολύτως απροστάτευτοι έναντι οποιασδήποτε κριτικής και 

αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων που κατέθεσαν. 

8.4 Οι οικονομικές διαστάσεις του Π.Δ. 152 για τους εκπαιδευτικούς 

Η όλη προβληματική στράφηκε και γύρω από τις οικονομικές παραμέτρους της 

συγκεκριμένης αξιολόγησης. Ρητά αλλά και υπαινικτικά αναφέρθηκαν στην όλη 

διαδικασία ως μία βεβιασμένη περίπτωση απορρόφησης Ε.Σ.Π.Α. η οποία θα είχε την 

τύχη και όλων των άλλων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν με ευρωπαϊκά κονδύλια 

και σταμάτησαν τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η χρηματοδότησή τους. Η πιο συχνή 

ερμηνεία που έδωσαν για τον βεβιασμένο χαρακτήρα όλων των σταδίων ήταν ότι 

αποτελούσε προαπαιτούμενο προκειμένου να αντληθούν τα χρήματα του 
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συγκεκριμένου προγράμματος. Ήταν μία «προσχηματική» διαδικασία η οποία «έγινε 

για να γίνει» χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής 

κοινότητας.  

Τα οικονομικά θέματα δεν περιορίζονται μόνο στο Ε.Σ.Π.Α. αλλά έχουν και μία 

άλλη διάσταση εκείνη της εξέλιξης στα ανώτερα μισθολογικά κλιμάκια. Η μετάβαση 

σε ανώτερο κλιμάκιο, έστω και με το καθεστώς των ποσοστώσεων που ίσχυε τότε, θα 

σήμαινε και την επιβάρυνση του προϋπολογισμού μεσούσης, το 2014, της 

οικονομικής κρίσης. Ακόμη και αν επιθυμούσε η πολιτική εξουσία να εφαρμόσει την 

πολιτική των «χρυσών χαλιναριών» δεν υπήρχε η οικονομική δυνατότητα με 

συνέπεια να μην προχωρήσει η διαδικασία. Πίστευαν ότι, ανεξαρτήτως ποια θα ήταν 

η κυβέρνηση, η διαδικασία θα «βάλτωνε» λόγω του μισθολογικού κόστους καθώς 

ήταν κάτι που δεν μπορούσε να αντέξει ο κρατικός προϋπολογισμός, συνεπώς το 

πάγωμα της αξιολόγησης «το είχαν προδιαγράψει, ξέραν την πορεία». 

8.5 Η κριτική για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας αξιολόγησης – 

επιμόρφωσης 

Η μονομέρεια και το βεβιασμένο της διαδικασίας δεν επέτρεψαν να 

εκπληρωθούν οι στόχοι αυτής της προσπάθεια που χαρακτηρίστηκε «βεβιασμένη, 

προσχηματική, εξαιρετικά αγχωτική». Η όλη διαδικασία τους άφησε αρνητικές 

εντυπώσεις και τα συναισθήματα που τους δημιούργησε ήταν «πίκρας» γιατί δεν 

βοήθησε καθόλου την εκπαίδευση, «απογοήτευσης» από τις αντιδράσεις πολλών 

συναδέλφων και από την πλευρά όσων θεώρησαν την διαδικασία αξιολόγησης ως 

πεδίο άσκησης εξουσίας αλλά και από την πλευρά όσων αντέδρασαν με ακραίες 

συμπεριφορές μετά την ανάρτηση των βαθμολογιών. Από αυτήν την οπτική η 

αξιολόγηση ήταν «αποκαλυπτική» των πραγματικών προθέσεων πολλών συναδέλφων 

ακόμη και αν ο καθένας λειτουργεί στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του. Η ανώφελη 

σπατάλη των περιορισμένων οικονομικών πόρων που διατίθενται στην εκπαίδευση 

επέτεινε τα συναισθήματα αποκαρδίωσης για το αν μπορεί να λειτουργήσει κάτι 

αποτελεσματικά.  

Έντονη κριτική άσκησαν τα Σ.Ε. στην μεγάλη απόκλιση που παρουσίαζαν οι 

ρούμπρικες από την εκπαιδευτική πραγματικότητα, θέτοντας επιπλέον προβλήματα 

στο επίπεδο της αξιολόγησης και της ηθικής. Το δεοντολογικό σκέλος αναφέρεται 

στο ότι οι αξιολογούμενοι λειτουργούσαν για πολλά χρόνια χωρίς να γνωρίζουν τα 
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κριτήρια με τα οποία θα αποτιμηθεί το τελικό έργο τους. Το Π.Δ. εμφανίστηκε 

ξαφνικά με ένα πλήθος κριτηρίων που θα αποτύπωναν εκπαιδευτικές πρακτικές που 

εφαρμοζόταν σε ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Οι δυσκολίες προέκυψαν για την 

τελική αποτίμηση του αξιολογούμενου και από τις μεγαλοστομίες και οι ασάφειες 

των κριτηρίων. Πολύ θετικά προσμετρώνται, σύμφωνα με το Π.Δ. το «όραμα» 

κάποιου ή τα στοιχεία που ήταν «καινοτόμα» και «ρηξικέλευθα» ενώ πιο «ταπεινά» 

κριτήρια όπως η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων μίας σχολικής 

μονάδας μπορούσαν να φτάσουν κάποιον μόνο μέχρι το χαρακτηρισμό του 

«επαρκούς».  

Η ασυμβατότητα μεταξύ του τι θεωρεί το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας 

«καλό εκπαιδευτικό» και το τι επιζητούσε το Π.Δ. 152 σχολιάστηκε, όπως 

αναφέρθηκε και παραπάνω, από τα περισσότερα Σ.Ε. Σύμφωνα με τις ρούμπρικες 

στον χαρακτηρισμό «εξαιρετικός» θα τον κατακτούσε εκείνος που θα εισήγαγε 

καινοτομίες και εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας στις πρακτικές που θα 

χρησιμοποιούσε στο μάθημά του. Εδώ τόνισαν την ασυμφωνία όμως των απόψεων 

των μαθητών και των γονέων όπου πιστεύουν ότι καλός εκπαιδευτικός είναι εκείνος 

που κάνει «φροντιστηριακό μάθημα» και η τελέσφορη διδασκαλία είναι όποια 

εξασφαλίζει τα εφόδια εκείνα για την «επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις». 

Χαρακτηριστικά αναφέρουν ότι οι έμπρακτες αποδείξεις ευαρέσκειας έχουν πάντα 

επίκεντρο την επιτυχία στις πανελλαδικές  «Αν έρθετε να δείτε πως πηγαίνουνε τα 

κουτιά και οι ανθοδέσμες και τα δώρα όταν γράφει καλά ο μαθητής και πως όταν δεν 

γράφει καλά στις πανελλαδικές». Αυτήν την περίπτωση την συζήτησαν και με τους 

συντάκτες του Επιμορφωτικού Υλικού χωρίς όμως να λάβουν κάποια πειστική 

απάντηση ή κάποια εναλλακτική προσέγγιση. Βέβαια αυτή την ασυμφωνία μεταξύ 

της σχολικής πραγματικότητας και των κριτηρίων αξιολόγησης αναφέρουν και οι 

εκπαιδευτικοί άλλων χωρών (Mc Millan, 2016). 

Το ίδιο ισχύει και για τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, οποίοι ακόμη και αν 

διεκπεραίωναν με τον καλύτερο τρόπο τα καθήκοντά τους και κατάφερναν να 

διατηρήσουν άριστες σχέσεις με τους μαθητές, τους γονείς και την τοπική κοινωνία, 

αν δεν μπορούσαν να πείσουν τον αξιολογητή για το ευρύτερο όραμα και τις 

καινοτόμες πρακτικές που εισήγαγαν στη σχολική τους μονάδα θα αξιολογούνταν με 

κάποια μέτρια βαθμολογία.  
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Το δεύτερο σημείο σφοδρής κριτικής υπήρξε η απόλυτη απουσία μέριμνας για 

το ποια θα ήταν τα επόμενα στάδια μετά την αξιολόγηση. Δεν υπήρχε κάποιας 

μορφής θετική ενίσχυση για να αποτελέσει κίνητρο βελτίωσης των εκπαιδευτικών 

εκτός από την δυνατότητα να ενταχθούν στα ποσοστά μετάβασης του επόμενο 

βαθμού, όπως ίσχυε τότε. Η σημαντικότητα της ενίσχυσης/επιβράβευσης μέσω της 

σωστής αξιολόγησης που απέχει από ισοπεδωτικές αντιλήψεις συνάδει με την 

ποιότητα της εκπαίδευσης και την ενίσχυση του κύρους των εκπαιδευτικών (Σιάρκος, 

2003). Τόνισαν ότι χωρίς να υπάρχει κάποιο απτό όφελος, δηλαδή οικονομικό, είναι 

πολύ δύσκολο να πειστούν οι εκπαιδευτικοί να αλλάξουν τους τρόπους διδασκαλίας 

τους και την γενικότερη εκπαιδευτική τους φιλοσοφία. Τονίστηκε και παραπάνω, 

όμως, ότι οποιαδήποτε μορφή οικονομικής ενίσχυσης ήταν απαγορευτική τη 

δεδομένη οικονομική περίοδο.  

Δυσαρέσκεια εξέφρασαν και για την έλλειψη ικανοποιητικού πλαισίου για τους 

εκπαιδευτικούς που θα έπρεπε να απομακρυνθούν από την τάξη και αυτό οφειλόταν, 

όπως άφησαν να εννοηθεί, σε έλλειψη πολιτικής βούλησης «τα ουσιώδη που 

συμβαίνουν στην πραγματικότητα δεν τα συζητάει κανείς. Αν έχουμε κάποιον άνθρωπο 

ο οποίος έχει σοβαρά θέματα… για αυτό δεν μίλησε κανείς», «Το αποσιώπησαν. Η 

αξιολόγηση δεν έγινε για να φύγουν άνθρωποι οι οποίοι δεν κάνουν για την 

εκπαίδευση». Η απομάκρυνση από την τάξη εκπαιδευτικών που δεν ανταποκρίνονται 

με επάρκεια στα καθήκοντά τους είναι κάτι δύσκολο και στο εξωτερικό με συνέπεια 

ακόμη και οι πιο αρνητικοί ως προς την αξιολόγηση διευθυντές σχολικών μονάδων 

να αναθεωρούν τις θέσεις τους (Goldstein & Noguera, 2006). Ακόμη δύσκολα θα 

μπορούσε να επωμιστεί μία ηγεσία το πολιτικό κόστος της απομάκρυνσης και έτσι η 

διαδικασία απόλυσης ενέχει πλήθος σταδίων (Haughey, Howard & Marshall 1996) 

Υπογράμμισαν το πολύ μεγάλο μειονέκτημα της απουσίας οργανωμένου, εκ 

των προτέρων, σχεδιασμού για το τι θα συμβεί στις περιπτώσεις που κρινόταν ότι 

κάποιος χρειάζεται κάποια περαιτέρω επιμόρφωση ή κάποια ενισχυτικά σεμινάρια. Η 

απουσία επιμορφωτικών, ενισχυτικών μηχανισμών επηρεάζει την ποιότητα 

ολόκληρης της αξιολόγησης εφόσον θα έπρεπε να «μεριμνήσεις, να δημιουργήσεις 

εργαλεία τα οποία θα αξιοποιήσεις μετά κατά την αξιολόγηση προκειμένου να έχεις μία 

κατά το δυνατόν στοιχειοθετημένη και αντικειμενική προσέγγιση». Οι δομές οι οποίες 

θα μπορούσαν να παράσχουν τις υπηρεσίες επιμόρφωσης είναι είτε τα Π.Ε.Κ. τα 
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οποία ήδη υφίστανται είτε κάποιος άλλος σχετικός φορέας. Σε κάθε περίπτωση, 

ωστόσο, θα έπρεπε να υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος να λειτουργεί 

υποστηρικτικά στις περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη. Αυτή η κριτική για την 

απουσία συγκεκριμένων διατάξεων δημιουργίας ανατροφοδοτικών μηχανισμών έχει 

τονιστεί και από άλλους εκπαιδευτικούς στην αρθρογραφία τους, υπογραμμίζοντας 

μάλιστα ότι η συγκεκριμένη έλλειψη ενισχύει την επιχειρηματολογία για την ύπαρξη 

λιγότερο αγαθών πολιτικών κινήτρων (Αναστασίου, 2014). 

Την ίδια έλλειψη πολιτικής βούλησης για την ουσιαστική αξιοποίηση της 

αξιολόγησης αναγνωρίζουν και στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων, 

στο βαθμό που ανακοινώθηκαν, αλλά και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης 

των σχολικών μονάδων δεν αξιοποιήθηκαν από κανέναν. Η πολιτική ηγεσία θα 

μπορούσε να επιδείξει μεγαλύτερη «λεπτότητα» στους χειρισμούς της, πρωτίστως 

βέβαια, θα έπρεπε να «αγκαλιάσει» τα δεδομένα που έχουν ήδη συλλεγεί, να τα 

μελετήσει και να τα αξιοποιήσει για την χάραξη μελλοντικών πολιτικών στην όποια 

επόμενη αξιολόγηση.  

Εκείνο που είναι γεγονός στην κριτική των επιμορφώσεων είναι πως 

συνεχίζουν την παράδοση των αποσπασματικών επιμορφώσεων, χωρίς να μπορούν 

να τελεσφορήσουν ή να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας 

(Λιακοπούλου, 2009∙ Φουρκιώτη, 2012). Οι εντυπώσεις που άφησε η επιμόρφωση 

στα Σ.Ε. ήταν και θετικές και αρνητικές. Αναγνώρισαν τις προσπάθειες των 

συντακτών του Υλικού να βοηθήσουν και να επιλύσουν απορίες αλλά πάλι 

τονίστηκαν οι οργανωτικές αδυναμίες. Τονίστηκαν για μία ακόμη φορά τα 

προβλήματα που δημιουργούσαν οι πολλές λεπτομέρειες και η επιμονή στα 

αριθμητικά δεδομένα των νομοθετημάτων «αντίθετος με την εξής έννοια: αυτοί οι 

νόμοι που γίνονται με τόση περιπλοκότητα δηλαδή να βάλουμε, ξέρω γω από 0 έως 30 

αν πει αυτή την ερώτηση ή αν πει αυτές τις δύο ερωτήσεις». Κάθε απόπειρα 

επιμόρφωσης, όμως, επισκιάστηκε από τις συνθήκες που αντιμετώπισαν έξω από 

τους χώρους του Υπουργείου και των καταστάσεων που βίωσαν.  

Η επιμόρφωση τους, υποστήριξαν, ότι είχε την ίδια ασάφεια που είχε και το 

Π.Δ., ο σύντομος χρόνος υλοποίησης της δεν επαρκούσε για να αφομοιωθεί όλο το 

πλαίσιο αναφοράς, πολύ δε περισσότερο όταν οι ίδιοι προσπάθησαν να 

επιμορφώσουν, εφόσον για κάποιους στάθηκε αδύνατον λόγω του αποκλεισμού των 
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αιθουσών από τους διαδηλωτές. Ενέταξαν το σύνολο της επιμόρφωσης στο πλαίσιο 

των προαπαιτούμενων του Ε.Σ.Π.Α. το οποίο «έγινε για να γίνει» χωρίς ουσιαστικό 

προγραμματισμό και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές ανάγκες για την 

επιμόρφωση σε σχέση με ένα νέο πλαίσιο αξιολόγησης.  

Στα θετικά αυτής της διαδικασίας αξιολόγησης συγκαταλέγουν το γεγονός ότι 

έγινε, επιτέλους, κάποια προσπάθεια αξιολόγησης, την οποία δηλώνουν ομόφωνα ότι 

έχει ανάγκη το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλα τα επίπεδά του. Στους θετικούς 

χαρακτηρισμούς προσγράφονται το «ελπιδοφόρο», «χρήσιμο», «προς τη θετική 

κατεύθυνση». Δεν την αντιμετωπίζουν ως ολοκληρωμένη αξιολόγηση αλλά «αυτό που 

έμεινε είναι ότι υπάρχει κάτι, μία ανάμνηση αξιολόγησης». Άποψη τους ήταν ότι θα 

έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί «έστω και κουτσουρεμένη» ώστε να υπάρχει μία 

συνολική θεώρηση και αποτίμηση των αποτελεσμάτων της. Ακόμη και ως μία ατελής 

διαδικασία δεν παύει να είναι η πρώτη προσπάθεια γενικευμένης αξιολόγησης μετά 

από πολλά χρόνια. 

 Εκφράστηκαν θετικά για τους συντάκτες του Συνοδευτικού Υλικού που 

αναγνώρισαν τον βαθμό της δυσκολίας να συνταχθεί ένας τόσο μεγάλος όγκος 

εργασίας. Ακόμη θεώρησαν ότι οι προθέσεις τους ήταν μάλλον καλές και 

επιθυμούσαν, όντως, να διασαφηνίσουν το Π.Δ. αλλά τελικά το αποτέλεσμα είχε 

περισσότερες αδυναμίες παρά πλεονεκτήματα λόγω του πλήθους των λεπτομερειών 

και των ασαφειών του.  

8.6 Οι προτάσεις των Σ.Ε. για μελλοντικούς πολιτικούς σχεδιασμούς για 

την αξιολόγηση στην εκπαίδευση 

Όλα τα στάδια της διαδικασίας είχαν και θετικά στοιχεία αλλά και αρκετά 

αρνητικά. Ο εντοπισμός τους, ο αναστοχασμός πάνω σε αυτά και ο προσεκτικότερος 

σχεδιασμός των μελλοντικών προσπαθειών θα πρέπει να τίθενται στις προτεραιότητες 

της όποια πολιτικής ηγεσίας. Ποιο συγκεκριμένα οι επισημάνσεις και οι προτάσεις 

τους μπορούν να κωδικοποιηθούν ως εξής: 

Το πρώτο βασικό σφάλμα σχεδιασμού ήταν ότι δεν ελήφθησαν υπόψη, όσο 

σοβαρά θα έπρεπε, οι ιδιαιτερότητες του κλάδου και οι ισχυρές αντιστάσεις που 

επιδεικνύει σε κάθε προσπάθεια αλλαγής «ο κλάδος των εκπαιδευτικών είναι ένα 

σώμα που εμπεριέχει πολλές ιδιορρυθμίες, δηλαδή δεν μπορείς να εύκολα να τον 
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πείσεις τον άλλον να μετατοπιστεί». Έρευνες στο εξωτερικό αποδεικνύουν ότι όταν τα 

κριτήρια επιβάλλονται άνωθεν και δεν είναι προϊόντα διαλόγου είναι πολύ δύσκολο 

αποδεκτά (Bosetti, 1994).  

Ακόμη, δεν συνεκτιμήθηκε ο αντίκτυπος της παντελούς απουσίας αξιολόγησης 

για πάρα πολλά χρόνια και ο φόβος που αυτή θα δημιουργούσε «κάποιος θα έπρεπε 

να είναι πάρα πολύ προσεκτικός γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν συνηθίσει στην 

αξιολόγηση».  

Το μεθοδολογικό σφάλμα που έγινε, ήταν πως η αξιολόγηση όπως απαιτείται 

από το Π.Δ. 152, από τα πρώτα της στάδια ακόμη, δεν χρησιμοποιήθηκε ως πιλοτικός 

δείκτης για να διαφανούν τα σημεία που χρήζουν παρεμβάσεων τόσο στο Π.Δ. όσο 

και σε όλα τα στάδια διαδικασίας. Ακόμη και όταν αξιολογήθηκαν οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι θα μπορούσε, ίσως, να σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα εκεί, να 

μελετηθούν τα αποτελέσματα, τα προβλήματα που διεγνώσθησαν, να γίνουν κάποιες 

διορθωτικές κινήσεις και μετά να γενικευτεί στους διευθυντές και στους 

εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα μπορούσε να ξεκινήσει και ένας διάλογος με όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέλη ώστε να αποκλιμακωθεί το βαρύ κλίμα και να προχωρήσει πιο 

ομαλά η διαδικασία. 

Όπως κάθε διαδικασία για να είναι αποτελεσματική έτσι και η αξιολόγηση 

χρειάζεται κάποιον εύλογο χρόνο επώασης, αφομοίωσης και, ίσως, εκτεταμένου 

διαλόγου μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Αυτός ο χρόνος δεν υπήρξε στην 

συγκεκριμένη προσπάθεια αξιολόγησης επιφέροντας σοβαρές συνέπειες στην 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία της ως θεσμού. Για οποιαδήποτε διαμορφωτική 

αξιολόγηση, όπως προέβλεπε το Π.Δ. 152, απαιτούνταν τουλάχιστον δύο επισκέψεις 

των Συμβούλων και παρακολούθηση δύο διαφορετικών διδασκαλιών στον κάθε 

εκπαιδευτικό της αρμοδιότητάς του, παράλληλα με τις ανατροφοδοτικές συναντήσεις 

και τελικές αξιολογικές εκθέσεις, διεργασίες που εξ ορισμού απαιτούν μεγάλο βάθος 

χρόνου.   

Ως επαρκή χρονικό ορίζοντα για να αξιολογείται ο κάθε εκπαιδευτικός 

πρότειναν, οι περισσότεροι, την τριετία. Ακριβώς την τριετία προβλέπει και το 

Π.Δ.152 (Άρθρο 17§9) ως χρόνος αξιολόγησης «με ή χωρίς αίτηση του 

εκπαιδευτικού». Είναι ένα διάστημα κατά το οποίο, πιστεύουν, ότι παρέχει αρκετό 
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χρονικό εύρος για επιμορφώσεις, ανατροφοδοτήσεις και επαναπροσδιορισμό των 

διδακτικών μεθόδων. Επίσης, θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν την πορεία άλλων 

συναδέλφων όπως και να ωριμάζουν κάποιες αλληλεπιδράσεις «οι συνάδελφοι να 

παρουσιάζουν τις καλές πρακτικές και στους άλλους, να γίνεται μία αλληλεπίδραση». 

Από την άλλη, είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα μπορούσε να 

αντεπεξέλθει και ο αξιολογητής στον ρόλο του, αναλόγως πάντα, με τον αριθμό των 

σχολείων ευθύνης του. Υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τον χρόνο αξιολόγησης 

των νεοδιορισθέντων ο οποίος θα έπρεπε να είναι μικρότερος (κάθε ένα ή δύο χρόνια) 

και των έμπειρων εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί πολλές φορές στην 

σταδιοδρομία τους και θα έπρεπε να εξαιρούνται από τη διαδικασία εκτός αν έχουν 

προκύψει κάποια σοβαρά προβλήματα (σωματικής ή ψυχικής υγείας). Πιο συχνή ή 

κατά προτεραιότητα αξιολόγηση πιστεύουν ότι θα έπρεπε να τύχουν όσοι επιδιώκουν 

την κατάκτηση μίας θέσης ευθύνης. Η άποψη για την αξιολόγηση όταν επίκειται 

ιεραρχική εξέλιξη είναι μία θέση που έχουν διατυπώσει οι Σύμβουλοι και σε άλλες 

μελέτες (Παπαβασιλείου, 2008). 

Το ιδανικό θα ήταν να είναι συνυφασμένη με το επαγγελματικό πλαίσιο και να 

αποβάλει τον περιοδικό χαρακτήρα της. Όμως, επειδή το ιδανικό απέχει πάρα πολύ 

από την πραγματικότητα το πιο εφικτό θα ήταν να γνωρίζουν οι νεοεισερχόμενοι 

στον εκπαιδευτικό χώρο ότι θα πρέπει να αξιολογηθούν σε κάποια τακτά χρονικά 

διάστημα. Έτσι, θα διαμορφώσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα 

συνυπολογίζοντας και την αξιολόγησή τους ως δομικό στοιχείο και θα ήταν 

θετικότερη η στάση τους έναντι της όλης διαδικασίας.  

 

 

 

 

 

 



- 176 - 

 

 

 



- 177 - 

 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Το πλαίσιο του Π.Δ. 152 ήταν η πρώτη προσπάθεια των Σύμβουλων να 

λειτουργήσουν, έστω έως ένα βαθμό, ως αξιολογητές σε ευρεία κλίμακα αποτελεί μία 

σημαντική εμπειρία για τις μελλοντικές προσπάθειες εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Ο 

βαθμός ετοιμότητας που ένιωθαν παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς ακόμη και αυτοί 

που είχαν μεγάλη εμπειρία βίωναν μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Από τις απαντήσεις 

τους διαφαίνονται διαφορετικοί βαθμοί ετοιμότητας, σε κάθε περίπτωση, όμως, ήταν 

συνάρτηση των σχέσεων που είχαν δημιουργήσει με τους αξιολογούμενους. Όσο 

καλύτερες ή πιο μακροχρόνιες ήταν οι σχέσεις τόσο μεγαλύτερος και ο βαθμός 

επάρκειας που ένιωθαν. Μάλιστα, οι ήδη διαμορφωμένες απόψεις τους για την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου των Διευθυντών φαίνεται, ότι  ίσως, να επισκίαζαν 

και τα κριτήρια και τις ρούμπρικες του Π.Δ. 

Τα δύο σχεδόν χρόνια που μεσολάβησαν από το «πάγωμα» της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το Π.Δ. 152 δεν είναι δυνατόν να 

εγγυηθούν την νηφαλιότητα γύρω από τα ζητήματα που έχει εγείρει. Έχουν αρχίσει, 

όμως, να σημειώνονται οι πρώτες προσπάθειες καταγραφής των εμπειριών, των 

αποτελεσμάτων και των τραυμάτων που άφησε στο εκπαιδευτικό σύστημα. Σε αυτό 

το πλαίσιο κινήθηκε και η παρούσα εργασία, η οποία κατέγραψε τις υποκειμενικές 

εμπειρίες Στελεχών της Εκπαίδευσης μετά την ολοκλήρωση των κύκλων 

επιμόρφωσης και αξιολόγησης που προέβλεπε για αυτούς το Π.Δ. 152 

Ο αξιολογικός λόγος των τελευταίων νομοθετημάτων αντιμετωπίστηκε 

αμφίθυμα από την εκπαιδευτική κοινότητα, και από τα Στελέχη της ειδικότερα, 

δημιούργησε, ως ένα βαθμό, προσδοκίες για κάτι καινούργιο στα εκπαιδευτικά 

πράγματα και μία ευκαιρία να απαγκιστρωθεί το σύστημα από χρόνιες 

αρτηριοσκληρωτικές συμπεριφορές ή τουλάχιστον να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των 

ικανοτέρων και, κυρίως, αυτών που κατά γενική ομολογία δεν θα έπρεπε να 

εργάζονται ως εκπαιδευτικοί. Υπό το βάρος των ασαφειών και του χαοτικού 

χαρακτήρα των νομοθετημάτων, των βεβιασμένων κινήσεων και των σφοδρότατων 

αντιδράσεων που παραδοσιακά προκαλεί κάθε υπόνοια αξιολόγησης, κανένας, έστω 

και μικρότερης φιλοδοξίας, στόχος δεν επετεύχθη. 

Ως γενική διαπίστωση είναι ότι ούτε αυτή η αξιολόγηση μπόρεσε να αρθεί στο 

ύψος των απαιτήσεων της εποχής, ακόμα και αν κάποιες από τις προθέσεις της των 
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συντακτών της ήταν καλές. Περιορίστηκε, για μία ακόμη φορά, στην αποτίμηση και 

καταγραφή των τυπικών προσόντων, χωρίς να έχει την τόλμη για ουσιαστικότερη 

αξιολόγηση η οποία θα αποτελούσε την και πολυπόθητη τομή στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα. Ο προσχηματικός χαρακτήρας και των επιμορφώσεων των αξιολογήσεων 

άφησε περισσότερο την αίσθηση μίας διαδικασίας απορρόφησης ευρωπαϊκών 

κονδυλίων παρά μία αρχή για την εδραίωση της αξιολόγησης στην Ελλάδα. 

Η πολιτική συγκυρία στην οποία τέθηκε σε εφαρμογή δεν βοήθησε στην 

αποδοχή της. Δεν αντιμετωπίστηκε ως μία ευκαιρία για ανατροφοδότηση και 

βελτίωση αλλά, υπό το πρίσμα των πολιτικών συγκυριών - ποσοστώσεις με το Ενιαίο 

Μισθολόγιο, επαγγελματική ανασφάλεια, απολύσεις στον δημόσιο τομέα κτλ.- ως 

ένας έμμεσος τρόπος για να οδηγηθούν κάποιοι σε διαθεσιμότητα (είχε, άλλωστε, 

προηγηθεί και η διαθεσιμότητα πολλών καθηγητών ΕΠΑΛ με την κατάργηση των 

ειδικοτήτων τους). Ο πολιτικός λόγος δεν κατάφερε να πείσει για τις οποιεσδήποτε 

αγαθές προθέσεις επί της διαδικασίας. Οι σφοδρότατες αντιδράσεις δίχασαν τον 

εκπαιδευτικό κόσμο και έφτασαν σε σημείο προπηλακισμών, διαγραφών από τα 

συνδικαλιστικά όργανα όσων συμμετείχαν στην αξιολόγηση με οποιοδήποτε τρόπο 

και εντάσεων μεταξύ συναδέλφων, ακόμη και όσων συνεργαζόταν για χρόνια.  

Σφάλματα στρατηγικής στον σχεδιασμό της αξιολόγησης αποτέλεσαν το ότι δεν 

προσμετρήθηκαν σωστά οι ιδιαιτερότητες του κλάδου των εκπαιδευτικών οι οποίοι 

αντιστάθηκαν σθεναρά σε κάθε γενικευμένη αξιολόγηση για σχεδόν τέσσερις 

δεκαετίες και ο απόηχος του «επιθεωρητισμού» που υπάρχει ακόμη στη συλλογική 

εκπαιδευτική συνείδηση. Ο χαρακτήρας του επείγοντος που χαρακτήρισε την όλη 

διαδικασία δημιούργησε ακόμη περισσότερο άγχος και συναισθήματα καχυποψίας 

προς όλο το σύστημα της αξιολόγησης και στους φορείς της. 

Για τα Σ.Ε. ο εσπευσμένος χαρακτήρας της δικής τους αξιολόγησης αποτέλεσε, 

εν πολλοίς, και τον δείκτη για το τι θα επακολουθούσε. Τα πολλά οργανωτικά 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν από την αρχή, η έλλειψη ευελιξίας μπροστά σε ένα 

κλιμακούμενο κακό κλίμα εκ μέρους της συνδικαλιστικής εκπαιδευτικής κοινότητας, 

η ρητορική του φόβου με τις ιεραρχικές καθηλώσεις, τις ποσοστώσεις και τη 

«βαθμοθηρία» έδωσαν τα πρώτα σημεία της καθοδικής πορείας που θα λάμβανε και 

αυτή η απόπειρα αξιολόγησης. Δεν μπόρεσε να πείσει ούτε για κάτι που είναι, εν 

πολλοίς, αποδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα: την κατά προτεραιότητα, 
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δηλαδή, αξιολόγηση όσων επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις ευθύνης, 

παρουσιάζοντας την αξιολογική διαδικασία ως «εκβιαστική» και έμμεσα 

καταναγκαστική.  

Οι πολύ υψηλές βαθμολογίες με τις οποίες αξιολογήθηκαν οι περισσότεροι 

Σύμβουλοι ερμηνεύτηκαν στο πλαίσιο της «εξομάλυνσης», δημιουργώντας ακόμη 

μεγαλύτερη δυσπιστία για το κύρος της αξιολόγησης, λόγω αυτής της ισοπεδωτικής 

αντιμετώπισης. Αυτή η διακριτική μεταχείριση συνέβη ματαίως καθώς δεν  στάθηκε 

ικανή να προλάβει τις σοβαρές αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, καταδεικνύοντας την 

έλλειψη κουλτούρας αξιολόγησης τόσο από τους αξιολογητές όσο και από τους 

αξιολογούμενους. Επιπλέον, η απουσία διαβάθμισης στην αξιολογική κατάταξη, 

δημιούργησε ένα κακό προηγούμενο αξιολόγησης το οποίο μελλοντικά, ίσως, 

αποτελέσει τροχοπέδη σε οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια. 

Είναι πολύ δύσκολο να αποφανθεί κανείς για το αν αυτή η πρώτη προσπάθεια 

γενικευμένης αξιολόγησης ενίσχυσε ή όχι τον θεσμό του Σχολικού Συμβούλου. 

Αποκάλυψε τα μεγάλα κενά που υπάρχουν, πρωτίστως, σε υπηρεσιακό επίπεδο 

εφόσον ήταν απούσες οι διοικητικές υποστηρικτικές δομές για την ολοκλήρωση της 

και ο φόρτος εργασίας επιβάρυνε τους ίδιους, επιπροσθέτως των λοιπών καθηκόντων 

τους. Υπήρξαν φορείς μίας πολιτικής για την οποία ήταν πεπεισμένοι, τουλάχιστον 

όσον αφορά στην αναγκαιότητά της αξιολόγησης, αλλά είχαν σοβαρούς ενδοιασμούς 

για τις μεθόδους και για τα εργαλεία της. Η πρώτη τους εμπειρία ως αξιολογητές 

συνοδεύτηκε από φιλότιμες προσπάθειες για να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στον 

ρόλο τους αλλά έφερε στην επιφάνεια και την άμεση ανάγκη για επιμόρφωση τους 

πάνω στο θέμα. Ο αξιολογικός ρόλος τους επειδή ήταν ουσιαστικά αδρανής δεν 

συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω επιμόρφωση και εξειδίκευση κατά τη 

διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, παρότι όλοι συμφωνούν στην αναγκαιότητα της. 

Στον αντίποδα βίωσαν τον ρόλο τους ως επιμορφωτές, με τον οποίο είναι 

περισσότερο εξοικειωμένοι εφόσον τον θεωρούσαν ως μια από τις βασικές 

αρμοδιότητές τους. Η ενημέρωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών υπήρξε ένα 

πεδίο στο οποίο μπορούσαν να επιδείξουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, γιατί ήταν 

κάτι που έχουν κάνει πολλές φορές στο παρελθόν μέσα από σεμινάρια, συνέδρια και 

ημερίδες. Επιπλέον, η διαχείριση του υλικού, η ταξινόμηση, η κωδικοποίηση και η 

παρουσίασή του ήταν γνωστές διαδικασίες που απευθυνόταν σε ανθρώπους τους 
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οποίους ήδη γνώριζαν. Από αυτή την άποψη, σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η 

ποιότητα των επαγγελματικών και προσωπικών σχέσεων που έχουν δημιουργήσει με 

τους συναδέλφους διευθυντές και εκπαιδευτικούς λειτούργησε ως δίχτυ ασφαλείας 

για τις προσπάθειες τους όσον αφορά στην επιμόρφωση αλλά και στην αξιολόγηση. 

Για το ίδιο το Π.Δ. οι κρίσεις και οι επικρίσεις διατυπώθηκαν με εξαιρετικά 

λεπτούς τρόπους αποφεύγοντας τους ακραίους χαρακτηρισμούς ακόμη και αν 

επιθυμούσαν να διατυπώσουν πιο αιχμηρά σχόλια. Τα κριτήρια και οι ρούμπρικες του 

παρουσίασαν μεγάλη ασυμβατότητα σε σχέση με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

Το είδος της διοίκησης της εκπαίδευσης και των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών 

που κατονόμαζε ως «εξαιρετικούς» το Π.Δ. απείχε από την τρέχουσα εκπαιδευτική 

πραγματικότητα και από τις κοινωνικές αντιλήψεις για τον αποτελεσματικό 

εκπαιδευτικό. Το δεοντολογικό ζήτημα που εγείρεται για την αξιολόγηση ήταν ότι τα 

κριτήρια με τα οποία θα τους βαθμολογούσαν  δεν τα γνώριζαν εκ των προτέρων οι 

αξιολογούμενοι έτσι ώστε να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους αναλόγως και αυτό 

ήταν από τα εντονότερα σημεία στην κριτική τους. Το γεγονός ότι το Π.Δ. άφηνε 

ουσιαστικά έωλους τους αξιολογητές, χωρίς κάποια προσπάθεια ενίσχυσης του 

κύρους τους απέναντι στους αξιολογούμενους καθιστούσε την όλη διαδικασία ακόμη 

πιο ευάλωτη. Η παντελής απουσία πρόβλεψης για μηχανισμούς επιμόρφωσης όσων 

εκπαιδευτικών κρινόταν ότι έπρεπε να βελτιώσουν κάποια σημεία της διδασκαλίας 

τους καθιστούσε ατελέσφορη και κάθε αξιολόγηση.   

Με μία πιο ρεαλιστική ματιά η αξιολόγηση μόνο τύποις μπορούσε να συνδεθεί 

με κάποια επαγγελματική εξέλιξη, εφόσον το οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο της 

εποχής δεν επέτρεπε μαζικές ιεραρχικές και μισθολογικές ανακατατάξεις. Ακόμη και 

να είχε ολοκληρωθεί έλειπαν τα ουσιαστικά θετικά κίνητρα τα οποία θα έκαναν τον 

κάθε εκπαιδευτικό να υιοθετήσει τις παρατηρήσεις του αξιολογητή και να αλλάξει τις 

στάσεις και τις πρακτικές του. Το θετικό στοιχείο που μπορεί να προκύψει από αυτή 

την απόπειρα αξιολόγησης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μελέτη περίπτωσης 

για τις επόμενες εκπαιδευτικές αξιολογήσεις και να παραδειγματιστούν οι 

μελλοντικοί  σχεδιασμοί, ανεξαρτήτως νομικού πλαισίου, από τα σφάλματα αυτής 

της διαδικασίας. Η ανάγκη για την εισαγωγή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση δεν 

σταμάτησε ποτέ να είναι επιτακτική, ειδικά όσο το οικονομικό κλίμα παραμένει 

ζοφερό η εκπαίδευση φαντάζει ως ο ρεαλιστικός δρόμος που θα οδηγήσει σε διέξοδο.  
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Επομένως, σε οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια αξιολόγησης και διάχυσης 

των προτεινόμενων σχεδιασμών μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πρέπει να 

ληφθούν υπόψη: 

1. Το υπό μελέτη νομοθετικό πλαίσιο και η όλη διαδικασία κατέδειξαν την 

αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων σε 

οποιαδήποτε προσπάθεια μελλοντικής εφαρμογής αξιολόγησης. Η κάθε 

βεβιασμένη και «εκβιαστική» ενέργεια προς την κατεύθυνση της 

γενικευμένης αξιολόγησης αποδείχθηκε ότι λειτουργεί με αρνητικό τρόπο ως 

προς την προσωπικότητα, τον επαγγελματισμό και την εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών. 

2. Το σημαντικότερο ίσως σημείο είναι η αναγνώριση της σημαντικότητας των 

θέσεων όλων των εμπλεκομένων μερών. Ως ενήλικες θεωρούν την απουσία 

συμμετοχής τους στο σχεδιασμό και στο πλαίσιο της αξιολόγησης τους ως 

κάτι που αυξάνει την απόσταση των αποφάσεων της πολιτικής ηγεσίας με την 

πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά. Η πρότερη ύπαρξη ενός 

ενδελεχούς διαλόγου με όλους τους ενδιαφερομένους φορείς (εκπαιδευτικούς, 

συνδικαλιστές, ανώτερα στελέχη κτλ.) προκειμένου να καταγραφούν οι 

απόψεις τους για την αξιολόγηση και η αξιοποίηση αυτών των απόψεων στο 

τελικό νομοθετικό πλαίσιο. Παρότι αυτή η πρόταση μπορεί να χαρακτηριστεί 

ως αυτονόητη η εμπειρία του Π.Δ. 152 κατέδειξε ότι η  απουσία ενός 

ουσιαστικού διαλόγου ο οποίος θα κατέληγε σε ρεαλιστικές προτάσεις και 

χρονοδιαγράμματα δημιούργησε αντιδράσεις πανταχόθεν. 

3. Ιδιαιτέρως για την αξιολόγηση θα πρέπει   να υπάρχει μία ικανή χρονική 

περίοδος προετοιμασίας των αξιολογητών, αν όχι ιδιαίτερα υψηλά 

ακαδημαϊκά προσόντα συναφή με το θέμα. Σύμφωνα με το νομοθετικό 

πλαίσιο που ισχύει, με μικρές διαφοροποιήσεις από το 1982 μέχρι σήμερα, οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Περιφερειακοί Διευθυντές, οι Διευθυντές 

Δευτεροβάθμιας και οι Διευθυντές σχολικών μονάδων είναι οι βασικοί φορείς 

και της αξιολόγησης και των διαφόρων επιμορφωτικών δράσεων θα πρέπει να 

προετοιμαστούν επαρκώς για αυτά τους τα καθήκοντα. Σε μεγάλο βαθμό 

λειτουργούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων και συνεπώς η καλή γνώση της 
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μεθοδολογίας και των πρακτικών του συγκεκριμένου τομέα είναι απαραίτητη 

για την αποτελεσματική εφαρμογή των καθηκόντων τους. 

4. Ένα σημείο το οποίο πρέπει να έχει ήδη διασαφηνιστεί και νομοθετηθεί είναι 

η ύπαρξη ενός θεσμικού πλαισίου (νομοθετικού κυρίως) για τον ρόλο του 

αξιολογητή. Το κύρος των φορέων αξιολόγησης θα πρέπει να είναι 

διασφαλισμένο και προστατευμένο, όσο είναι δυνατόν, από αμφισβητήσεις 

αναφορικά με την αρμοδιότητα και την επάρκειά τους. 

5. Τα κριτήρια αξιολόγησης θα πρέπει να είναι γνωστά στους αξιολογούμενους 

από πολύ νωρίς, αν είναι δυνατό από την αρχή της εκπαιδευτικής τους 

σταδιοδρομίας. Αν και τα επιμέρους κριτήρια είναι βέβαιο ότι θα 

μεταβάλλονται με την πάροδο των ετών η γενικότερη φιλοσοφία και τα κύρια 

σημεία θα πρέπει να είναι σταθερά, γνωστά και αποδεκτά από όλους. Το 

ιδεατό θα ήταν να συναποφασίζονται σε κάποιον βαθμό γιατί έτσι θα αυξηθεί 

η δέσμευσή τους στην όλη διαδικασία. 

6. Σαφώς το κάθε αποτέλεσμα αξιολόγησης, για να είναι αποτελεσματικό, θα 

πρέπει να έχει επίδραση στις οικονομικές απολαβές και στην σταδιοδρομία 

των αξιολογούμενων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πιθανότερο θα είναι να 

αποτελέσει το κείμενο αξιολόγησης ένα ακόμη μέρος του φακέλου του 

εκπαιδευτικού και όχι κομμάτι διαφοροποίησης και επαγγελματικής εξέλιξης. 

Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Τα νέα ερωτήματα που ανακύπτουν μετά την ολοκλήρωση της ερευνητικής 

εργασίας είναι πολλά και προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Πεδίο μελλοντικών 

ερευνών μπορεί να αποτελέσουν: 

 Η φιλοσοφία του Π.Δ. 152 υπό το πρίσμα των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων,  

 οι στάσεις των διευθυντών των σχολικών μονάδων απέναντι στην αξιολόγηση και 

πως την βίωσαν οι ίδιοι,  

 η  μελέτη των κινητοποιήσεων εναντίον της εφαρμογής του νομοσχεδίου  

Περιορισμοί της παρούσας έρευνας  
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Το πλαίσιο εκπόνησης μίας διπλωματικής εργασίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο 

ενέχει εξ ορισμού κάποιους περιορισμούς σε πόρους, σε έκταση και σε προσδοκίες. 

Στους περιορισμούς της παρούσας έρευνας θα πρέπει να καταγραφεί ο μικρός 

αριθμός του δείγματος συνεπώς, δεν μπορεί να γίνει γενίκευση των αποτελεσμάτων, 

άλλωστε αυτό δεν αποτελεί κύριο στόχο στις ποιοτικές μεθόδους έρευνας, ωστόσο 

κρίνεται επαρκές για να αποτυπωθούν τα πρώτα συμπεράσματα από την αξιολογική 

διαδικασία όπως τα βίωσαν οι συμμετέχοντες. 

Η συνέντευξη από μόνη της αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάδειξη 

της υποκειμενικής εμπειρίας αλλά για την μελέτη μεγαλύτερου αριθμού ίσως να μην 

αποτελεί το προσφορότερο εργαλείο. Επίσης, δεν πρέπει να παραβλεφθούν και οι 

διαφοροποιήσεις που είναι να δυνατόν να υπάρχουν στα Στελέχη Εκπαίδευσης άλλων 

γεωγραφικών περιφερειών, καθώς η καθεμία έχει τα δικά της τοπικά χαρακτηριστικά. 

Ακόμη, η επιφυλακτικότητα που υπήρχε σε κάποιες απαντήσεις μπορεί να αποδοθεί 

στο ότι τυπικά είναι ακόμη σε ισχύ το Π.Δ. 152 και με αβέβαιο το μέλλον της 

αξιολόγησης. Το ίδιο το χρονικό διάστημα των δύο σχεδόν ετών δεν μπορεί να 

θεωρηθεί επαρκές διάστημα επώασης και αναστοχασμού για μία διαδικασία που ήταν 

εν πολλοίς τραυματική για τον εκπαιδευτικό κλάδο.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

Οδηγός Συνέντευξης 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΦΥΛΟ 

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΣΗ  

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ (Η εμπειρία από την αξιολόγησή τους) 

1. Αξιολογηθήκατε κατά την τελευταία περίοδο αξιολόγησης στελεχών εκπαίδευσης 

σύμφωνα με το πλαίσιο κριτηρίων του Π.Δ. 152; 

2. Ποια ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε; 

3. Ο αξιολογητής σας σε ποια σημεία θεωρείτε ότι έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση; 

4. Ήταν μία εμπειρία που καθόρισε την μετέπειτα επαγγελματική σας στάση/κρίση; 

5. Υπάρχουν σημεία-κλειδιά τα οποία θα θέλατε να αναφέρετε σχετικά με την 

διαδικασία αξιολόγησής σας; 

6. Εκ των υστέρων, τι αποκομίσατε από αυτή τη διαδικασία σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο; 

7. Ποια στοιχεία θα διαφοροποιούσατε ως αξιολογούμενος; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ (Η εμπειρία από την επιμόρφωση προκειμένου να γίνουν οι ίδιοι 

αξιολογητές) 

8. Υπήρξατε επιμορφούμενος σε κάποιο από τα προγράμματα του Υπουργείου 

Παιδείας που υλοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο για να καταρτιστείτε σχετικά με 

τον ρόλο σας ως αξιολογητής; 

9. Ποια ήταν η πορεία της διαδικασίας επιμόρφωσης; 

10. Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης ήταν επαρκές ώστε να αισθάνεστε έτοιμοι για 

να προχωρήσετε στην αξιολόγηση των διευθυντών; 

11. Ποιο ήταν το γενικότερο «κλίμα», η ατμόσφαιρα που επικρατούσε στις 

συναντήσεις; 

12. Ποια στοιχεία θα διαφοροποιούσατε στην διαδικασία επιμόρφωσης; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ (Μεσοδιάστημα έως την αξιολόγηση) 

13. Από την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης έως την έναρξη της αξιολόγησης των 

διευθυντών υπήρξαν κάποια γεγονότα που διαφοροποίησαν την στάση σας 

απέναντι στην διαδικασία; 

14. Αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία των επαγγελματικών σας 

δραστηριοτήτων εκείνη την εποχή; 

15. Αν ναι, πιστεύετε ότι κυριάρχησε έναντι άλλων σημαντικών, επίσης, καθηκόντων 

σας; 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Δ’ (Η εμπειρία ως αξιολογητές) 

16. Ως αξιολογητής των διευθυντών των σχολικών μονάδων ολοκληρώσατε την 

διαδικασία; 

17. Αν όχι, σε ποιο στάδιο σταματήσατε και για ποιους λόγους; 

18. Νοιώθατε έτοιμος/η για τον ρόλο του αξιολογητή; 

19. Είχατε προβεί σε κάποια συγκεκριμένη προετοιμασία προκειμένου να 

αντεπεξέλθετε;  

20. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των διευθυντών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας; 

21. Ποιο ήταν το κλίμα που επικρατούσε μέσα στις αίθουσες επιμόρφωσης και έξω 

από αυτές; 

22. Θεωρούσατε αναμενόμενη την διακοπή/πάγωμα της διαδικασίας αξιολόγησης; 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’ (Συνολικότερη θέαση) 

23. Ποια είναι η προσωπική σας άποψη αναφορικά με τα νομοθετήματα και το 

συνοδευτικό τους υλικό 

24. Ποιοι, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν οι αρμόδιοι φορείς για να υλοποιήσουν την 

αξιολόγηση; 

25. Ποιο, κατά τη γνώμη σας, θα ήταν το ενδεδειγμένο πλαίσιο; 

26. Ποιος θα ήταν ο ιδανικός χρονικός ορίζοντας; 

27. Πως θα χαρακτηρίζατε με λίγες λέξεις (τρεις ή τέσσερις) την όλη διαδικασία;  
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Υποσημείωση: Το κείμενο μπορεί να αναγνωστεί ολόκληρο με διπλό χτύπημα στο 

σώμα κειμένου 


