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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα διαχρονικό ζήτημα, για το οποίο 

πραγματοποιούνται πολυάριθμε̋ έρευνε̋ είτε σε εθνικό, είτε σε διεθνέ̋ επίπεδο. Σκοπό̋ 

τη̋ παρούσα̋ ποσοτική̋ έρευνα̋ είναι να διερευνηθούν οι απόψει̋ των εκπαιδευτικών 

ΠΕ70-Δάσκαλοι που εργάζονται στην πρώτη βαθμίδα τη̋ ελληνική̋ εκπαίδευση̋ και 

συγκεκριμένα σε δημοτικά σχολεία. Για την πραγματοποίηση τη̋ έρευνα̋, 

χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο που είχε δημιουργηθεί από την Καπαχτσή (2008). 

Το δείγμα τη̋ έρευνα̋ αποτέλεσαν 172 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί και μελετήθηκαν οι 

απόψει̋ του̋ για α) τη συνολική στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση, β) την 

αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και τη̋ διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋, καθώ̋ και την 

αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετου̋ τομεί̋, γ) του̋ φορεί̋ αξιολόγηση̋  και τι̋ μεθόδου̋ 

που θα χρησιμοποιούνται για την αξιολογική διαδικασία και δ)  τον βαθμό ενημέρωση̋ 

του̋ για θέματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έγινε 

με τη χρήση του στατιστικού προγράμματο̋ IBM SPSS Statistics (version 25) και τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι λίγο περισσότεροι από του̋ μισού̋ εκπαιδευτικού̋ 

αναγνωρίζουν ότι η αξιολόγηση αποτελεί σημαντική διαδικασία ανατροφοδότηση̋, 

ωστόσο λιγότεροι είναι αυτοί που συμφωνούν ότι με την εφαρμογή ενό̋ συστήματο̋ 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών δε θα μειωθεί η αυτονομία του̋ στην άσκηση του έργου 

του̋. Η συνολική στάση του̋ για την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ είναι σχετικά θετική, ενώ κάποιοι εκφράζουν περισσότερη ουδετερότητα 

στην αξιολόγηση του̋ σε πρόσθετου̋ τομεί̋. Ω̋ αξιολογητέ̋, καταλληλότεροι 

εμφανίζονται οι φορεί̋ που σχετίζονται αμεσότερα με το σχολικό περιβάλλον, ενώ ω̋ 

μέθοδοι αξιολόγηση̋ φαίνεται πω̋ είναι προτιμότερο να ακολουθούνται περισσότερε̋ 

από μία, με την αυτοαξιολόγηση ω̋ κύρια μέθοδο̋. Ο βαθμό̋ ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών για θέματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ εμφανίζεται ελλιπή̋, ενώ 

ελέγχθηκε η ύπαρξη συσχέτιση̋ μεταξύ του βαθμού ενημέρωση̋ και των διαφόρων 

πηγών ενημέρωση̋ με τη συνολική στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση γενικά, καθώ̋ 

και με  τι̋ απόψει̋ του̋ να αξιολογούνται ω̋ προ̋ τη παιδαγωγική και διδακτική του̋ 

ικανότητα και ω̋ προ̋ άλλου̋ τομεί̋. Ελέγχθηκαν, επίση̋, αν τα δημογραφικά στοιχεία 

επηρεάζουν τι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών για το ζήτημα τη̋ αξιολόγησή̋ του̋. 

 

Λέξει̋ κλειδιά: εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋, αξιολόγηση εκπαιδευτικών, 

εκπαιδευτική αξιολόγηση, εκπαιδευτικό έργο.   
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ABSTRACT  
 

Teachers’ evaluation is a timeless issue, for which numerous researches are carried out 

both nationally and internationally. The purpose of this quantitative research is to 

investigate the views of teachers (PE70-Teachers working in the first level of Greek 

education and especially in primary schools). A questionnaire created by Kapachtsi 

(2008) was used to conduct the research. The sample of the research consisted of 172 

teachers and their views were studied on a) their overall attitude towards their evaluation, 

b) the evaluation of their pedagogical and teaching ability, as well as their evaluation in 

additional areas, c) the appropriateness of different assessors and methods that are used 

for the evaluation process and d) their degree of awareness of educational evaluation 

issues. The data analysis was done using the statistical program IBM SPSS Statistics 

(version 25) and the results showed that a little over half of the teachers recognize that 

evaluation is an important feedback process, however fewer agree that by implementing 

a system evaluation of teachers will not reduce their autonomy in the exercise of their 

educational work. Their overall attitude towards the evaluation of pedagogical and 

teaching ability is relatively positive, while some express more neutrality in their 

evaluation in additional areas. As assessors, the bodies that are most directly related to 

the school environment appear more appropriate, while as assessment methods, it is 

preferred to follow more than one, with self-assessment as the main method. The teachers’ 

awareness of issues related to educational evaluation appears insufficient, while the 

teachers’ awareness and the various sources of information were correlated with their 

overall attitude towards evaluation in general, as well as with their perceptions of their 

evaluation in terms of pedagogy and teaching ability and in other areas as well. Also, it 

was checked whether the demographic data affect teachers' views on the issue of their 

evaluation.  

 

Key-words: teachers in primary schools, teachers’ evaluation, educational evaluation, 

educational work  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋ παρουσιάζεται έντονο ενδιαφέρον των ερευνητών γύρω 

από ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση και τη διαρκή βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ που 

παρέχεται. Για την επίτευξη τη̋ βελτίωση̋ τη̋ παρεχόμενη̋ εκπαίδευση̋, το ενδιαφέρον 

των ερευνητών έχει στραφεί μεταξύ άλλων και στο ζήτημα τη̋ εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋, η οποία έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση̋ αρκετών κυβερνήσεων με 

τον σχεδιασμό διατάξεων που να διασαφηνίζουν την διαδικασία εφαρμογή̋ τη̋. Η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί ένα εκπαιδευτικό ζήτημα που, παρά το γεγονό̋ ότι 

αρκετοί εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη χρησιμότητά τη̋, συχνά βρίσκει αντίθετο 

μεγάλο αριθμό αυτών, καθώ̋ επιφυλάσσονται ω̋ προ̋ τον αξιοκρατικό και ανιδιοτελέ̋ 

χαρακτήρα τη̋. 

 Σκοπό̋ τη̋ εργασία̋ αυτή̋ είναι η θεωρητική προσέγγιση τη̋ εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋ στην Ελλάδα και η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά 

με την εφαρμογή ενό̋ αξιολογικού συστήματο̋ των ιδίων και του έργου που παράγουν. 

Ειδικότερα, θα διερευνηθούν οι απόψει̋ των δασκάλων που εργάζονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση σχετικά με την αξιολόγηση ω̋ μέσο ανατροφοδότηση̋ καθώ̋ 

και του̋ αξιολογητέ̋ και τι̋ πρακτικέ̋ μεθόδου̋ τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ που την 

καθιστούν αντικειμενική. Παράλληλα, θα μελετηθεί το επίπεδο ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση και θα επιχειρηθεί να 

συσχετιστεί ο βαθμό̋ ενημέρωσή̋ του̋ με τι̋ απόψει̋ που υιοθετούν σχετικά με το 

ζήτημα αυτό. 

 Πιο αναλυτικά, στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται στο θεωρητικό μέρο̋ η 

έννοια τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, τα μοντέλα αξιολόγηση̋ καθώ̋ και οι μορφέ̋ 

τη̋. Παρουσιάζονται οι αξιολογικέ̋ νόρμε̋ αναφορά̋ και αναφέρεται αναλυτικά η 

ιστορική πορεία τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών και του του̋ έργου στο πλαίσιο τη̋ 

ελληνική̋ εκπαίδευση̋. Στο τελευταίο κεφάλαιο του θεωρητικού μέρου̋, προσεγγίζεται 

ο ρόλο̋ του εκπαιδευτικού προκειμένου να αποφανθεί η πολυπλοκότητα του έργου του 

και γίνεται μια σύντομη αναφορά στον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών στη δημόσια 

εκπαίδευση ανά περιόδου̋. 

 Το δεύτερο μέρο̋ τη̋ εργασία̋ αναφέρεται στο ερευνητικό κομμάτι, όπου 

παρουσιάζονται αναλυτικά οι λόγοι ενασχόληση̋ με τη συγκεκριμένη έρευνα, το δείγμα 

και το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των δεδομένων και η ανάλυση 

αυτών μαζί με τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν βάσει των 
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αποτελεσμάτων. Στο τέλο̋, παρουσιάζονται οι περιορισμοί τη̋ έρευνα̋ και 

διατυπώνονται ορισμένε̋ προτάσει̋ που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μελλοντικά για 

τη διεξαγωγή νέων ερευνών.  

 Αναφορικά με τη σημασία τη̋ παρούσα̋ έρευνα̋, δεδομένου ότι το ανθρώπινο 

δυναμικό ανακυκλώνεται συνεχώ̋ με την πάροδο των χρόνων, θεωρείται εύστοχη η 

διεξαγωγή μια̋ έρευνα̋ που να μελετά τι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αξιολόγηση των ιδίων και του εκπαιδευτικού του̋ έργου. Πρόκειται να λειτουργήσει 

συμπληρωματικά σε προηγούμενε̋ έρευνε̋ που έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν, 

αποτελώντα̋ συνέχεια αυτών καθώ̋ διεξήχθησαν πριν από αρκετά χρόνια. Επιπλέον, οι 

αντιλήψει̋ για οποιοδήποτε ζήτημα δεν είναι στατικέ̋ αλλά δύναται να μεταβάλλονται 

κατά την πάροδο των χρόνων, καθώ̋ η κάθε χρονική περίοδο̋ χαρακτηρίζεται από 

διαφορετικό πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό προσκήνιο. Επομένω̋, θεωρείται 

σκόπιμο να εξετάζονται διαχρονικά οι αντιλήψει̋ των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

αξιολόγησή του̋ και του έργου που παράγουν, καθώ̋ ενδέχεται να παρατηρούνται 

διαφοροποιήσει̋.  

 Ένα̋ δεύτερο̋ λόγο̋ που αναδεικνύει την αναγκαιότητα διεξαγωγή̋ τη̋ 

προτεινόμενη̋ έρευνα̋, είναι η άποψη των Davies & Ellison (1997) σύμφωνα με την 

οποία, η διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο μελέτη̋ τι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών 

σχετικά με την αξιολόγησή του̋, αναπτύσσει στου̋ ίδιου̋ ακόμη περισσότερο την 

αίσθηση ικανοποίηση̋ και αποδοχή̋ τη̋ αξιολόγηση̋ του εκπαιδευτικού του̋ έργου. 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη την άποψη αυτή σε συνδυασμό με τι̋ συχνέ̋ αντικρουόμενε̋ 

αντιλήψει̋ μεταξύ των εκπαιδευτικών για το θέμα τη̋ αξιολόγησή̋ του̋ που 

εντοπίζονται στην ελληνική βιβλιογραφία, επιτάσσεται η ανάγκη διεξαγωγή̋ ερευνών 

που να εστιάζουν στι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών. Η έντονη καχυποψία που εμφανίζουν 

οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην αξιολόγησή του̋ θα εξομαλυνθεί σταδιακά μέσω τη̋ 

συχνή̋ μελέτη̋ των αντιλήψεών του̋ για το ζήτημα αυτό, καθώ̋ με τον τρόπο αυτό θα 

αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο η αποδοχή τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋. Τέλο̋, 

η έρευνα με ενδιαφέρει και σε προσωπικό επίπεδο καθώ̋ ανήκω και η ίδια στην προ̋ 

μελέτη ομάδα και πρόκειται για ένα ζήτημα που με αφορά άμεσα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

1.1 Αποσαφήνιση του όρου «αξιολόγηση» 
 

 Σύμφωνα με τη μελέτη τη̋ διεθνού̋ και τη̋ εγχώρια̋ βιβλιογραφία̋, ο όρο̋ τη̋ 

αξιολόγηση̋ φαίνεται να έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική 

κοινότητα. Η πρώτη φορά που η έννοια τη̋ αξιολόγηση̋ αποτέλεσε ξεχωριστό 

αντικείμενο εκπαιδευτική̋ έρευνα̋ για αρκετού̋ παιδαγωγού̋ χρονολογείται στα μέσα 

τη̋ δεκαετία̋ του 1960 στην περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική̋ (ΗΠΑ). 

Έναυσμα για την απόφαση αυτή αποτέλεσε η εκτόξευση του δορυφόρου Sputnik από τη 

Σοβιετική Ένωση που προκάλεσε έντονη ανησυχία στου̋ Αμερικανού̋ και του̋ 

ανάγκασε να εξετάσουν τα Προγράμματα Σπουδών προκειμένου να αποφανθεί η 

σημασία του̋ (Worthen & Sanders, 1987; Γρόλλιο̋, 2011). 

 Έκτοτε έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισμοί για την έννοια τη̋ αξιολόγηση̋. 

Σύμφωνα με τον Δεληγιάννη (2002), με τον όρο αξιολόγηση νοείται η διαδικασία 

αποτίμηση̋ τη̋ αποτελεσματικότητα̋ μια̋ σκόπιμη̋ και συστηματική̋ δραστηριότητα̋. 

Ο Καψάλη̋ (2004) παραθέτει έναν παραπλήσιο ορισμό ταυτίζοντα̋ την αξιολόγηση με 

τη διαδικασία μέσω τη̋ οποία̋ αποδίδεται αξία σε κάτι βάσει των κριτηρίων που έχουν 

τεθεί. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα του 

ανθρώπου που μπορεί να περιγραφεί με όρου̋ αξία̋. Την άποψη αυτή συμμερίζεται και 

ο Howsman (1965) υποστηρίζοντα̋ ότι η ύπαρξη ανθρώπινων όντων καθιστά δεδομένη 

και την ύπαρξη τη̋ αξιολόγηση̋ ενώ ο Mertens (2014) αναφέρει ότι η αξιολόγηση μπορεί 

να εφαρμοστεί σε κοινωνικέ̋ και εκπαιδευτικέ̋ πολιτικέ̋, σε προγράμματα, σε προϊόντα 

ή σε προσωπικό. Μια άλλη διατύπωση ορίζει την αξιολόγηση ω̋ το τελικό στάδιο σε 

κάθε οργανωμένη διαδικασία. Συγκεκριμένα, πρώτα υπάρχει το στάδιο του σχεδιασμού 

και του προγραμματισμού τη̋ διαδικασία̋, έπεται το στάδιο τη̋ υλοποίηση̋ και ω̋ 

τελικό στάδιο θεωρείται η αξιολόγηση σύμφωνα με την οποία εκτιμάται η συνολική 

πορεία τη̋ διαδικασία̋ (Κωνσταντίνου, 2002). Από του̋ παραπάνω ορισμού̋, γίνεται 

φανερό ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που μπορεί να έχει εφαρμογή σε 

οποιαδήποτε δραστηριότητα ή υποδομή. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία θα γίνει 

εστίαση στην αξιολόγηση στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋.  

  



18 

 

1.2 Αποσαφήνιση του όρου «εκπαιδευτική αξιολόγηση» 
 

  Παρόλο που ο όρο̋ «εκπαιδευτική αξιολόγηση» είναι εστιασμένο̋ στην 

αξιολόγηση που τελείται στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋, εντούτοι̋ εξακολουθεί να υπάρχει 

δυσκολία στον ακριβή ορισμό τη̋ έννοια̋. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια ευρεία 

έννοια που περιλαμβάνει επιμέρου̋ στοιχεία που τίθενται υπό αξιολόγηση, όπω̋ για 

παράδειγμα η αξιολόγηση των μαθητών, των προγραμμάτων, τη̋ εκπαιδευτική̋ 

διαδικασία̋, των σχολικών μονάδων κτλ. (Scriven, 1999). Κοινή αντίληψη για την έννοια 

έχει και ο Χαρακόπουλο̋ (1998) σύμφωνα με τον οποίο ο όρο̋ εκπαιδευτική αξιολόγηση 

περικλείει όλου̋ του̋ παράγοντε̋ που αποτελούν την θεσμοποιημένη εκπαίδευση. Οι 

Hoy & Miskel (1996) αναφέρουν ότι το σχολείο αλληλοεπιδρά με το ευρύτερο 

περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί και για τον λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο να 

συνυπολογίζονται όλε̋ οι παράμετροι που ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία του. 

Συνεπώ̋, η εκπαιδευτική αξιολόγηση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην ποιότητα του 

διδακτικού έργου που παράγουν οι εκπαιδευτικοί αξιολογώντα̋ αποκλειστικά τα 

μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, καθώ̋ πρόκειται για μία έννοια που ενέχει και 

άλλε̋ παραμέτρου̋ που αλληλοεπιδρούν με το έργο των εκπαιδευτικών. Αυτό 

συνεπάγεται ότι η διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋ θα πρέπει να σχεδιάζεται συλλογικά και 

τα κριτήρια που θα λαμβάνονται υπόψη και θα αξιολογούνται να είναι γνωστά και 

αποδεκτά από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη (Παπασταμάτη̋, 2001). Την πολυπλοκότητα 

τη̋ έννοια̋ φαίνεται να αναγνωρίζει και ο Δημητρόπουλο̋ (1998) καθώ̋ επισημαίνει ότι 

στην εκπαιδευτική διαδικασία εμπλέκονται έμψυχοι και μη έμψυχοι συντελεστέ̋, οι 

οποίοι συνδέονται είτε άμεσα είτε έμμεσα με αυτή. Για παράδειγμα, οι διευθυντέ̋, οι 

εκπαιδευτικοί και οι μαθητέ̋ συνδέονται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία ενώ τα 

προγράμματα σπουδών, τα σχολικά εγχειρίδια, το επίπεδο κατάρτιση̋ των 

εκπαιδευτικών, η υλικοτεχνική υποδομή κάθε σχολική̋ μονάδα̋ και άλλοι παράγοντε̋, 

έχουν έμμεση σύνδεση με αυτή. 

 

1.3 Σκοπό̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ 
 

 Όσον αφορά τον σκοπό για τον οποίο θεωρείται χρήσιμη η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, έχουν διατυπωθεί διάφορε̋ απόψει̋ από μέλη που έχουν άμεση συσχέτιση 

με τον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋. Έπειτα από ανασκόπηση τη̋ ξενόγλωσση̋ και τη̋ 
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ελληνική̋ βιβλιογραφία̋, εντοπίστηκαν ορισμένε̋ πεποιθήσει̋ που αξίζει να 

παρατεθούν.  

 Σύμφωνα με τον Βεργίδη (2001), κύριο̋ σκοπό̋ τη̋ αξιολόγηση̋ είναι να 

αποδοθούν ευθύνε̋, να γίνει σωστή κατανομή των πόρων και να ληφθούν αποφάσει̋ που 

θα στοχεύουν στη βελτίωση των καταστάσεων. Στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋ ο Roggers 

(1999) την θεωρεί απαραίτητη καθώ̋ μέσω αυτή̋ οι εκπαιδευτέ̋ έχουν τη δυνατότητα 

να ελέγχουν την ποιότητα τη̋ εκπαίδευση̋ που παρέχουν και να βελτιώνουν την 

απόδοσή του̋ σχεδιάζοντα̋ νέε̋ στρατηγικέ̋ ή θέτοντα̋ διαφορετικέ̋ προτεραιότητε̋.  

 

1.3.1 Οι απόψει̋ των εκπαιδευτικών για τον σκοπό τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ 

 

 Με τι̋ προαναφερθείσε̋ οπτικέ̋ για τον σκοπό τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, 

η αξιολόγηση φαίνεται να είναι περισσότερο μια διαδικασία ανατροφοδότηση̋ παρά 

ελέγχου. Σε μια μελέτη του τμήματο̋ Ποιότητα̋ τη̋ Εκπαίδευση̋ του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (Υπουργείο Εθνική̋ Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 

2008) η Ζουγανέλη αναφέρει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί αναγκαία την 

αξιολόγησή του̋, προκειμένου να λάβουν ανατροφοδότηση και με τον τρόπο αυτό να 

βελτιωθεί η ποιότητα τη̋ παρεχόμενη̋ εκπαίδευση̋. Τα οφέλη που προκύπτουν μέσω 

τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ αναγνωρίζονται από τα ευρήματα και άλλων ερευνών 

που έχουν διεξαχθεί σε εθνικό και διεθνέ̋ επίπεδο (Darling-Hammond, 1990; Αθανασίου 

& Ξηντάρα̋, 2002; Ανδρεαδάκη̋ & Μαγγόπουλο̋, 2006; Κελπανίδη̋, Αντωνιάδη, 

Παπαδοπούλου & Ποιμενίδου, 2007; Ritter & Barnett, 2016; Reddy et al., 2017; 

Derrington & Martinez, 2019). Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη διαδικασία τη̋ 

αξιολόγηση̋ ω̋ μέσο που θα προσφέρει πληροφορίε̋ σχετικά με τι̋ αδυναμίε̋ που 

εντοπίζονται στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋ και θα οδηγήσει σε λήψη αποφάσεων που θα 

ενισχύσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση. Λαμβάνοντα̋ μάλιστα υπόψη τα αποτελέσματα 

από το διεθνέ̋ πρόγραμμα Programme for International Student Assessment ( στο εξή̋ 

P.I.S.A.) για την αξιολόγηση των μαθητών που υλοποιείται υπό την οργάνωση τη̋ 

Διεύθυνση̋ Εκπαίδευση̋ του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και 

Ανάπτυξη (στο εξή̋ Ο.Ο.Σ.Α.) επαληθεύεται η αναγκαιότητα για τη λήψη αποφάσεων 

που θα βελτιώσουν την παρεχόμενη εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω 

εκπαιδευτική έρευνα διεξάγεται κάθε τρία χρόνια και μελετά τι̋ επιδόσει̋ 

δεκαπεντάχρονων μαθητών ενώ ταυτόχρονα ανιχνεύει τι̋ δυνατότητε̋ και την 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων των χωρών που συμμετέχουν στην 
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αξιολόγηση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του 2018, η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από 

τον μέσο όρο επίδοση̋ τόσο στην κατανόηση κειμένου, όσο και στον μαθηματικό 

εγγραμματισμό και τι̋ φυσικέ̋ επιστήμε̋. (OECD, 2019). Μάλιστα, από το 2009 και 

εξή̋, παρατηρείται ότι οι Έλληνε̋ μαθητέ̋ παρουσιάζουν μια συνεχή μείωση ω̋ προ̋ 

την επίδοσή του̋.  

 Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, φαίνεται να θεωρείται απαραίτητη η 

αναθεώρηση κάποιων πτυχών του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματο̋. Αρκετέ̋ 

έρευνε̋ που διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο με αντικείμενο μελέτη̋ τι̋ αντιλήψει̋ για 

την εκπαιδευτική αξιολόγηση, υποστηρίζουν ότι για την ανίχνευση των σημείων αυτών, 

θα ωφελούσε η εφαρμογή τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ (Αθανασίου & Ξηντάρα̋, 

2002; Ανδρεαδάκη̋ & Μαγγόπουλο̋, 2006; Κελπανίδη̋, Αντωνιάδη, Παπαδοπούλου & 

Ποιμενίδου, 2007). Διαφαίνεται ομοφωνία ότι θα μπορούσε να αποτελεί μοχλό 

βελτίωση̋ ή μεταρρύθμιση̋ των εκπαιδευτικών πρακτικών και τη̋ ευρύτερη̋ δομή̋ του 

εκπαιδευτικού συστήματο̋ τη̋ χώρα̋. 

 Ωστόσο, υπάρχουν πολλέ̋ έρευνε̋ στι̋ οποίε̋ διαπιστώνεται ότι εκτό̋ από την 

ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από την εκπαιδευτική αξιολόγηση, 

αναδεικνύονται και κάποιε̋ αρνητικέ̋ πτυχέ̋ τη̋ αξιολόγηση̋. Σύμφωνα με του̋ Sporte 

& Jiang (2016), η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ω̋ διαδικασία, πέραν τη̋ 

χρησιμότητά̋ τη̋, χαρακτηρίζεται ω̋ μια στρεσογόνα διαδικασία για του̋ 

εκπαιδευτικού̋. Επίση̋, μέσω τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ φαίνεται ότι επηρεάζονται 

αρνητικά οι σχέσει̋ μεταξύ των εκπαιδευτικών και των αξιολογητών του̋ (Derrington & 

Martinez, 2019). Η μη ύπαρξη αντικειμενική̋ κρίση̋ από την πλευρά των αξιολογητών 

και η έλλειψη συγκεκριμένων και ξεκάθαρων χαρακτηριστικών που πρέπει να διαθέτει ο 

«καλό̋ δάσκαλο̋» φαίνεται επίση̋ να αποτελούν εμπόδιο στην ομαλή διεξαγωγή τη̋ 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών στο Ισραήλ (Arar & Oplatka, 2011). 

 Στο σημείο αυτό, τίθεται ένα κρίσιμη̋ σημασία̋ ερώτημα που αφορά τα κριτήρια 

με βάση τα οποία ένα σχολείο χαρακτηρίζεται αποτελεσματικό. Στην βιβλιογραφική 

ανασκόπηση εντοπίζονται αρκετέ̋ έρευνε̋ που αναδεικνύουν ότι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των σχολείων δύνανται να επηρεάσουν την σχολική πρόοδο των μαθητών. 

Σύμφωνα με τον Edmonds (1979), διατυπώνονται πέντε παράγοντε̋ που πρέπει να 

διαθέτει ένα σχολείο για να χαρακτηριστεί αποτελεσματικό: α) ισχυρή διοίκηση, β) 

σχολικό κλίμα που  να εξασφαλίζει τη μορφωτική πρόοδο, γ) υψηλέ̋ προσδοκίε̋ για την 

σχολική επίδοση των μαθητών, δ) σαφέ̋ πλαίσιο αξιολόγηση̋ των μαθητών και ε) 

έμφαση στην απόκτηση των βασικών μορφωτικών δεξιοτήτων. Παρόμοια κριτήρια που 
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πρέπει να πληροί ένα αποτελεσματικό σχολείο διατυπώθηκαν και από άλλου̋ ερευνητέ̋, 

στι̋ απόψει̋ των οποίων εντοπίζονται αρκετά κοινά σημεία (Armor et al., 1976; Levine 

& Stark, 1981). Σε άρθρο των Purkey & Smith (1983) παρουσιάζονται 13 συνολικά 

μεταβλητέ̋ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να αποφανθεί η αποτελεσματικότητα 

του σχολείου. Οι 13 αυτέ̋ μεταβλητέ̋ διακρίνονται σε δύο ευρύτερε̋ κατηγορίε̋: α) στι̋ 

οργανωτικέ̋ – διαρθρωτικέ̋ μεταβλητέ̋ όπου περιλαμβάνονται 9 μεταβλητέ̋ και β) στι̋ 

μεταβλητέ̋ διαδικασιών όπου περιλαμβάνονται οι υπόλοιπε̋ 4 μεταβλητέ̋ (pp.442-446). 

 Επιστέφοντα̋ στι̋ έρευνε̋ που μελετούν τι̋ αντιλήψει̋ εκπαιδευτικών σχετικά 

με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, φαίνεται ότι τα ευρήματα αρκετών ερευνών που 

απευθύνονται σε εκπαιδευτικού̋ του ελληνικού πληθυσμού είναι παρόμοια με τα 

ευρήματα ερευνών που υλοποιήθηκαν σε διεθνέ̋ επίπεδο. Ειδικότερα, αποδεικνύεται ότι 

οι Έλληνε̋ εκπαιδευτικοί παρόλο που αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα τη̋ αξιολόγησή̋ 

του̋, διατηρούν κάποιε̋ επιφυλάξει̋ ω̋ προ̋ τον τρόπο και τον σκοπό που αυτή τελείται. 

Πολλοί ερευνητέ̋ έχουν κάνει λόγο για την ανησυχία των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ τον 

βαθμό αξιοπιστία̋ τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋. Σύμφωνα με τον Χαρίση (2007), η 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συνδέεται με την χειραγώγησή του καθώ̋ 

χρησιμοποιείται ω̋ μέσο ελέγχου που απαιτεί τη συμμόρφωση των εκπαιδευτικών με 

όσα πρεσβεύονται από την κυρίαρχη ιδεολογία. Αυτό έχει ω̋ αποτέλεσμα τον περιορισμό 

τη̋ ελεύθερη̋ βούληση̋ και δράση̋ των εκπαιδευτικών καθιστώντα̋ του̋ εκτελεστικά 

όργανα. Ανάμεσα στου̋ εκπαιδευτικού̋ σημειώνεται φόβο̋ και ανησυχία για μη 

αντικειμενικέ̋ και άδικε̋ αποφάσει̋ κατά την αξιολόγησή του̋ (Χαϊδεμενάκου, 2006). 

Σε έρευνα τη̋ Ζουγανέλη κ.ά. (2008) διαπιστώνεται ότι ενώ η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων αναγνωρίζει τη σημαντικότητα τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, 

μεγάλο μέρο̋ αυτών εκφράζει επιφύλαξη ω̋ προ̋ τον τελικό σκοπό τη̋ διαδικασία̋. 

Συγκεκριμένα, πιστεύεται ότι η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω̋ μέσο 

ενοχοποίηση̋ των εκπαιδευτικών για τι̋ γενικότερε̋ αδυναμίε̋ και προβλήματα που 

εντοπίζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Έντονη επίκριση προ̋ τον θεσμό τη̋ 

αξιολόγηση̋ και συγκεκριμένα προ̋ το ΠΔ152/2013 εκφράζει και ο Καββαδία̋ (2013) 

θεωρώντα̋ ότι η διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋, όπω̋ αυτή προβλέπεται να υλοποιείται, 

πρόκειται να λειτουργεί ω̋ ελεγκτικό̋ μηχανισμό̋ των εκπαιδευτικών και ω̋ μέσο που 

θα οδηγήσει σε υλοποίηση απώτερων πολιτικών σκοπών.  

 Συνοψίζοντα̋ όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, οι Έλληνε̋ εκπαιδευτικοί φαίνεται 

να αναγνωρίζουν τα οφέλη που δύναται να προσφέρει η εφαρμογή τη̋ εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋. Από την άλλη πλευρά, όμω̋, διακρίνεται μια έντονη επιφύλαξη και 
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καχυποψία των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ τον τρόπο που θα τελείται η αξιολόγηση, καθώ̋ 

και ω̋ προ̋ την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία των αξιολογητών. Επιπλέον, 

είναι φανερή η ύπαρξη ισχυρισμών σχετικά με απώτερου̋ πολιτικού̋ σκοπού̋ που 

πιθανόν να υποκρύπτονται πίσω από την αξιολογική διαδικασία των εκπαιδευτικών. Η 

καχυποψία και η επιφύλαξη που εκδηλώνεται είναι πιθανό να έχει διαμορφωθεί και 

εδραιωθεί στη συνείδηση των εκπαιδευτικών λόγω τη̋ πορεία̋ που έχει ακολουθήσει ο 

θεσμό̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ από το παρελθόν έω̋ σήμερα. Η δυσπιστία που 

εκφράζεται ακόμη και σήμερα ω̋ προ̋ τον αξιοκρατικό και αμερόληπτο χαρακτήρα τη̋ 

διαδικασία̋,  ίσω̋ να πηγάζει από τον θεσμό του επιθεωρητή, ενό̋ θεσμού που τέθηκε 

σε εφαρμογή για πολλέ̋ δεκαετίε̋ και δέχτηκε έντονα επικριτικά σχόλια ω̋ προ̋ τον 

τρόπο τέλεση̋ και του̋ απώτερου̋ σκοπού̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋.  

 Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πλήρη̋ άποψη σχετικά με την πορεία που έχει 

ακολουθήσει ο θεσμό̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ στην χώρα μα̋, κρίνεται 

επιτακτική η ιστορική αναδρομή τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών και η παρουσίαση 

τη̋ νομοθεσία̋ που όριζε του̋ φορεί̋, τον τρόπο και τον σκοπό τη̋ υλοποίησή̋ τη̋. Η 

ανάπτυξη των παραπάνω θα γίνει διεξοδικά στο 2ο Κεφάλαιο τη̋ παρούσα̋ εργασία̋. 

 

1.4 Μοντέλα αξιολόγηση̋ 
  

 Αναφορικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση, έχουν προταθεί ανά περιόδου̋ 

διάφορα μοντέλα αξιολόγηση̋ από την επιστημονική κοινότητα του κλάδου. Με τον όρο 

μοντέλο αξιολόγηση̋, νοείται μια πλήρη̋ περιγραφή τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ στην 

οποία αποσαφηνίζεται ο σκοπό̋ και οι επιμέρου̋ στόχοι τη̋ αξιολόγηση̋, η μέθοδο̋, οι 

τεχνικέ̋ και τα εργαλεία σύμφωνα με τα οποία θα υλοποιείται η αξιολόγηση, καθώ̋ 

επίση̋ και ο τρόπο̋ με τον οποίο θα αξιοποιούνται τα αποτελέσματα τη̋ διαδικασία̋ 

προκειμένου να βελτιστοποιείται συνεχώ̋ το αντικείμενο τη̋ αξιολόγηση̋. Στη 

συγκεκριμένη εργασία, θα γίνει αναφορά σε δύο ευρύτερε̋ κατηγορίε̋ μοντέλων 

αξιολόγηση̋, στι̋ οποίε̋ συγκαταλέγονται τα επιμέρου̋ μοντέλα: α) το τεχνοκρατικό 

μοντέλο και β) το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο. Τα δύο αυτά μοντέλα είναι 

αντίθετα μεταξύ του̋ και η επιλογή του̋ δεν είναι αυθαίρετη, καθώ̋ στην πρώτη 

περίπτωση αναδεικνύεται ο τεχνικό̋ προσανατολισμό̋ τη̋ εκπαίδευση̋, ενώ στη 

δεύτερη περίπτωση ο ανθρωπιστικό̋ προσανατολισμό̋ τη̋ εκπαίδευση̋. 
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1.4.1 Τεχνοκρατικό μοντέλο 

 

 Το τεχνοκρατικό μοντέλο αξιολόγηση̋ πηγάζει από την τεχνοκρατική αντίληψη 

για την εκπαίδευση και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο τελικό αποτέλεσμα τη̋ διαδικασία̋. 

Λειτουργεί ω̋ ελεγκτικό̋ μηχανισμό̋ που παρέχει μετρήσει̋ προκειμένου να υπάρξει 

ιεράρχηση και ταξινόμηση. Το μοντέλο αυτό προβλέπει την αξιολόγηση των κατώτερων 

από του̋ ανωτέρου̋ του̋, η οποία γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια 

αξιολόγηση̋. Εστιάζει στου̋ σαφώ̋ διατυπωμένου̋ στόχου̋ που έχουν τεθεί κατά την 

έναρξη τη̋ εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋ και που στη συνέχεια επιδιώκονται να 

υλοποιηθούν (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  

 Η λογική του τεχνοκρατικού μοντέλου αξιολόγηση̋ πυροδοτεί μια 

παραδοσιακού τύπου αξιολόγηση, που είναι άρρητα συνυφασμένη με την έννοια τη̋ 

αποτελεσματικότητα̋ και με μία από τι̋ βασικέ̋ αρχέ̋ του συμπεριφορισμού, που 

πρεσβεύει τον σαφή και ακριβή καθορισμό τη̋ συμπεριφορά̋ που πρέπει να αναμένεται 

από του̋ αξιολογούμενου̋ μετά την ολοκλήρωση τη̋ διαδικασία̋. Επομένω̋, οι 

μετρήσει̋ που προκύπτουν από την αξιολόγηση, αναδεικνύουν τον βαθμό επίτευξη̋ των 

αρχικών στόχων σε σύγκριση με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα τη̋ εκπαιδευτική̋ 

διαδικασία̋. Κύρια θέση σύμφωνα με την αντίληψη αυτή κατέχουν η θεωρητική γνώση, 

οι ικανότητε̋ και οι δεξιότητε̋ που επιδεικνύουν οι αξιολογούμενοι μετά την 

ολοκλήρωση τη̋ εκπαιδευτική̋ διαδικασία̋. 

  Όσον αφορά τον ρόλο του αξιολογούμενου, αυτό̋ χαρακτηρίζεται παθητικό̋ 

καθώ̋ περιορίζεται στην αποδοχή του αποτελέσματο̋ χωρί̋ να λειτουργεί συμμετοχικά 

στην αξιολογική διαδικασία ή να εκφέρει κάποια άποψη. Η αξιολόγησή του γίνεται με 

αυστηρέ̋ μετρήσει̋ ήδη προκαθορισμένων κριτηρίων που απορρέουν από του̋ 

επιδιωκόμενου̋ στόχου̋ που έχουν τεθεί στην αρχή. Με άλλα λόγια, ο αξιολογούμενο̋ 

υφίσταται μία αποκλειστικά ποσοτικού τύπου αξιολογική διαδικασία, μέσω τη̋ οποία̋ 

εντοπίζονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του χωρί̋, όμω̋, να γίνεται κάποια 

ερμηνευτική προσέγγιση αυτών που θα συμβάλλει στη βελτίωσή του. 

   

1.4.2 Ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό μοντέλο 

 

 Στην αντίθετη όχθη του τεχνοκρατικού μοντέλου βρίσκεται το ανθρωπιστικό-

πλουραλιστικό μοντέλο. Το μοντέλο αυτό άρχισε να αναπτύσσεται ύστερα από κάποιε̋ 

επιφυλάξει̋ που εκφράστηκαν ω̋ προ̋ το τεχνοκρατικό μοντέλο και την 
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αποτελεσματικότητά του προ̋ το τέλο̋ τη̋ δεκαετία̋ του 1980. Σύμφωνα με αρκετέ̋ 

αξιολογικέ̋ μελέτε̋, η φύση του συνδέεται με την έννοια του μετασχηματισμού και όχι 

με την αναγκαστική συμμόρφωση σε κριτήρια που έχουν προαποφασιστεί (Δούκα̋, 

1999). Ο χαρακτηρισμό̋ του μοντέλου ω̋ «ανθρωπιστικό» προκύπτει διότι στον πυρήνα 

του τοποθετείται το υποκείμενο, που τίθεται υπό αξιολόγηση χωρί̋ να ελέγχεται η 

επίτευξη στόχων αυτή καθαυτή. Ειδικότερα, λαμβάνεται υπόψη η αλληλεπίδραση των 

υποκειμένων κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και τα διάφορα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά που φέρουν. Δίνεται έμφαση στην ανθρώπινη φύση και η αξιολογική 

διαδικασία είναι εξατομικευμένη χωρί̋ να αναμένονται καθολικά αποτελέσματα. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, κατά την αξιολογική διαδικασία 

συνυπολογίζονται οι διάφορε̋ παράμετροι που εμπλέκονται στην παιδαγωγική πράξη και 

συμβάλλουν στο τελικό αποτέλεσμα αυτή̋. Η αξιολόγηση εξακολουθεί να υλοποιείται 

ελέγχοντα̋ τα αποτελέσματα που προκύπτουν σε συνάρτηση με του̋ στόχου̋ που 

τέθηκαν στην αρχή, με τη διαφορά, όμω̋, ότι αναγνωρίζονται συγχρόνω̋ τόσο τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αξιολογούμενου, όσο και οι εξωγενεί̋ παράγοντε̋ που 

δύνανται να επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον λόγο αυτό, το μοντέλο εκτό̋ από 

«ανθρωπιστικό», δικαίω̋ χαρακτηρίζεται και ω̋ «πλουραλιστικό». 

 Με τη λογική του εν λόγω μοντέλου αξιολόγηση̋, πραγματοποιείται ερμηνευτική 

προσέγγιση των τελικών αποτελεσμάτων και παρέχεται ουσιαστική ανατροφοδότηση. 

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται ο εντοπισμό̋ των αδύνατων σημείων του 

αξιολογούμενου ή των δύσκολων συνθηκών που πλαισιώνουν την εκπαιδευτική 

διαδικασία και παρέχονται ποιοτικά στοιχεία που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση. 

Αυτού του είδου̋ η αξιολογική διαδικασία, αποφεύγει τι̋ ποσοτικέ̋ μεθόδου̋, όπω̋ 

είναι οι μετρήσει̋ μέσω βαθμολογική̋ κλίμακα̋ και τι̋ αντικαθιστά με πιο περιγραφικέ̋ 

μεθόδου̋, όπω̋ είναι η σύνταξη περιγραφική̋ έκθεση̋ ή οι συνεντεύξει̋. 

 Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το ανθρωπιστικό-πλουραλιστικό 

μοντέλο, έχει δεχτεί αρνητική κριτική και έχει αμφισβητηθεί η αξιοπιστία των 

αποτελεσμάτων  τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋, λόγω έλλειψη̋ αντικειμενικών κριτηρίων. 

Ένα̋ ακόμη λόγο̋ που αποτελεί αιτία επίκρισή̋ του, είναι η πεποίθηση ότι η μη 

απόμακρη και αντικειμενική στάση του αξιολογητή, ενδέχεται να υποκρύπτει πιθανή 

συνεργασία αυτού με τον αξιολογούμενο (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).   
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1.5 Μορφέ̋ και είδη αξιολόγηση̋ 
 

 Τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋, έχει τεθεί σε εφαρμογή η αξιολόγηση των σχολικών 

μονάδων και των εκπαιδευτικών σε αρκετέ̋ ευρωπαϊκέ̋ χώρε̋. Στον χώρο τη̋ ελληνική̋ 

εκπαίδευση̋, όπω̋ θα αναλυθεί και σε επόμενο κεφάλαιο, η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών αποτελούσε για αρκετέ̋ δεκαετίε̋ ισχύον θεσμό, ενώ τα τελευταία χρόνια 

έχουν διατυπωθεί διάφορε̋ οπτικέ̋ ω̋ προ̋ τη φύση τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋. Η 

αξιολογική διαδικασία δεν είναι στατική ή καθολική για όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Κάθε χώρα ορίζει τη διαδικασία τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ αυτόνομα, ενώ σε 

ορισμένε̋ περιπτώσει̋ δεν εφαρμόζεται καθολικό αξιολογικό σύστημα σε εθνικό 

επίπεδο με αποτέλεσμα να παρατηρούνται διαφοροποιήσει̋ μεταξύ των περιφερειών και 

των τοπικών αυτοδιοικήσεων τη̋ ίδια̋ χώρα̋. Παρακάτω, θα παρουσιάσουμε τι̋ 

διάφορε̋ μορφέ̋ και τα είδη τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ που προκύπτουν με βάση 

τον φορέα που διενεργεί την αξιολόγηση, την χρονική περίοδο κατά την οποία 

διενεργείται, καθώ̋ και την κλίμακα βαθμολόγηση̋ που χρησιμοποιείται για την 

αξιολόγηση των κριτηρίων. 

 

1.5.1 Ω̋ προ̋ τον φορέα τη̋ αξιολόγηση̋ 

 

 Ανάλογα με τον φορέα που διενεργεί την εκπαιδευτική αξιολόγηση, αυτή 

διακρίνεται σε εξωτερική και σε εσωτερική αξιολόγηση. Στην εξωτερική εκπαιδευτική 

αξιολόγηση τον ρόλο του αξιολογητή αναλαμβάνουν φορεί̋ που βρίσκονται εκτό̋ των 

σχολικών μονάδων που αξιολογούν, χωρί̋ να συνδέονται άμεσα με αυτέ̋. Τα κριτήρια 

που αξιολογούνται διαμορφώνονται από την κεντρική διοίκηση και τα αποτελέσματα που 

προκύπτουν παρέχουν ανατροφοδότηση στου̋ εκπαιδευτικού̋, αλλά κύριο̋ αποδέκτη̋ 

του̋ είναι οι κεντρικέ̋ εκπαιδευτικέ̋ αρχέ̋ (Eurydice, 2004). Επιμέρου̋ μορφέ̋ που 

μπορεί να έχει η εξωτερική εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι η επιθεώρηση, η 

παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήματο̋ και οι μελέτε̋ αξιολόγηση̋ (Μαντά̋, 

Ταβουλάρη και Δαλαβίκα̋, 2009).  

 Η επιθεώρηση είναι η συνηθέστερη μορφή εξωτερική̋ αξιολόγηση̋ που 

συναντάται, και που ιδιαίτερα στη χώρα μα̋ έχει αφήσει έντονα το στίγμα τη̋ τόσο με 

τον θεσμό των επιθεωρητών, όσο και με τον θεσμό των μετέπειτα σχολικών συμβούλων 

και των νυν συντονιστών εκπαιδευτικού έργου.  Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 

συστήματο̋ σε εθνικό επίπεδο τελείται μέσω των στατιστικών δεδομένων που 
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προκύπτουν από έρευνε̋, όπω̋ αυτά δημοσιεύονται για παράδειγμα από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή, ενώ η τρίτη μορφή εξωτερική̋ αξιολόγηση̋, δηλαδή οι μελέτε̋, 

επικεντρώνονται κατά βάση στι̋ επιδόσει̋ των μαθητών (Σολομών, 1999; 

Παπαδόπουλο̋, 2015). Τέτοιε̋ μελέτε̋ διεξάγονται είτε σε περιφερειακό ή εθνικό 

επίπεδο, όπω̋ είναι για παράδειγμα στη χώρα μα̋ οι ετήσιοι διαγωνισμοί τη̋ Ελληνική̋ 

Μαθηματική̋ Εταιρεία̋, είτε σε ευρωπαϊκό και διεθνέ̋ επίπεδο, με δημοφιλέστερη τη 

μελέτη P.I.S.A. .  

 Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από μέλη που έχουν άμεση 

συσχέτιση με την σχολική μονάδα την οποία αξιολογούν. Στα μέλη αυτά 

συγκαταλέγονται κατά κόρον ο διευθυντή̋ ή η διευθύντρια τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ με 

του̋ εκπαιδευτικού̋ που την απαρτίζουν, καθώ̋ και οι μαθητέ̋ και οι γονεί̋ ή οι 

κηδεμόνε̋ αυτών. Σημαντικό πλεονέκτημα τη̋ συγκεκριμένη̋ μορφή̋ αξιολόγηση̋ 

αποτελεί το γεγονό̋ ότι οι αξιολογητέ̋ που εμπλέκονται στη διαδικασία γνωρίζουν τα 

δεδομένα και τα χαρακτηριστικά τη̋ σχολική̋ μονάδα̋, όπω̋ είναι οι τάξει̋, η 

δυναμικότητα των μαθητών, οι πιθανέ̋ δυσκολίε̋ που αντιμετωπίζουν είτε αυτέ̋ είναι 

οικονομικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, είτε σχετίζονται με το πολιτισμικό κεφάλαιο 

που φέρουν. Η εσωτερική αξιολόγηση δύναται να έχει είτε την μορφή τη̋ ιεραρχική̋ 

αξιολόγηση̋ όπου η αξιολόγηση των κατώτερων στελεχών στην εκπαιδευτική ιεραρχία 

τελείται από τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη με τη μορφή ελεγκτικού μηχανισμού, είτε τη 

μορφή τη̋ συλλογική̋ αξιολόγηση̋ ή τη̋ αυτοαξιολόγηση̋ (Σολομών, 1999).  

 Η ιεραρχική αξιολόγηση έχει την τάση τη̋ παραδοσιακού τύπου αξιολόγηση̋ και 

αποσκοπεί στον έλεγχο τη̋ τήρηση̋ όσων ορίζονται. Με την ισχύ τη̋ ιεραρχική̋ 

αξιολόγηση̋ τα στελέχη αφενό̋ συγκεντρώνονται στα καθήκοντα και στου̋ στόχου̋ που 

απαιτεί η θέση που κατέχουν, ωστόσο έχει δεχτεί και αρνητική κριτική καθώ̋ μια τέτοιου 

είδου̋ πρακτική αντιτίθεται στην ανάπτυξη συλλογικού πνεύματο̋ και συνευθύνη̋. 

Επιπλέον, η αξιολογική διαδικασία δύναται να βασίζεται σε υποκειμενικέ̋ κρίσει̋ και 

σε συμπάθειε̋ ή αντιπάθειε̋ μεταξύ των στελεχών τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ με αποτέλεσμα 

να αποπροσανατολίζεται από τον πραγματικό τη̋ στόχο.  

 Η συλλογική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση διαφέρει από την εσωτερική 

ιεραρχική αξιολόγηση και από την επιθεώρηση. Διενεργείται κυρίω̋ από του̋ 

εκπαιδευτικού̋ και συχνά σε συνεργασία με του̋ μαθητέ̋ και του̋ γονεί̋ καθώ̋ και οι 

τρει̋ αυτέ̋ κατηγορίε̋ γνωρίζουν τι̋ συνθήκε̋ και τα πιθανά προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η σχολική μονάδα. Πρόκειται για μια πιο εξατομικευμένη μορφή 

αξιολογική̋ διαδικασία̋ καθώ̋ η κάθε σχολική μονάδα φέρει τα δικά τη̋ ιδιαίτερα 
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χαρακτηριστικά και η λήψη αποφάσεων μεταφέρεται στην εκάστοτε σχολική μονάδα, με 

αποτέλεσμα οι αποφάσει̋ να είναι περισσότερο λειτουργικέ̋. Σε αντίθεση με την 

ιεραρχική αξιολόγηση, αναπτύσσεται κλίμα συνεργασία̋ αλλά και συλλογική ευθύνη, 

ενθαρρύνεται η πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών στελεχών και ενισχύεται η ικανότητα 

των σχολικών μονάδων για αυτοέλεγχο (Σολομών, 1999). Ωστόσο, παρά το γεγονό̋ ότι 

η αυτοαξιολόγηση αποτελεί ισχυρό μέσο βελτίωση̋ τη̋ σχολική̋ μονάδα̋, θα ήταν 

παράλειψη να μην αναφερθούν και κάποια σημαντικά μειονεκτήματα. Σε ορισμένε̋ 

περιπτώσει̋ το γνωστικό υπόβαθρο και οι ικανότητε̋ των εκπαιδευτικών είναι 

περιορισμένα ώστε να είναι σε θέση να προβαίνουν σε προσεκτικέ̋ ερμηνείε̋ των 

δεδομένων, με αποτέλεσμα να γίνονται απλουστεύσει̋ και γενικεύσει̋. Αξιοσημείωτη 

είναι, επίση̋, η δυσκολία αντιμετώπιση̋ των εσωτερικών συγκρούσεων που πιθανώ̋ 

προκύψουν καθώ̋ και η έλλειψη συγκριτικών δεδομένων, διότι μέσω τη̋ συγκεκριμένη̋ 

μορφή̋ αξιολόγηση̋ προάγεται η εσωστρέφεια τη̋ κάθε σχολική̋ μονάδα̋ και η 

αποκοπή τη̋ από την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (Σολομών, 1999). 

 

1.5.2 Ω̋ προ̋ την χρονική στιγμή τη̋ αξιολόγηση̋ 

 

 Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ είναι η χρονική 

περίοδο̋ κατά την οποία αυτή διενεργείται. Έτσι, ανάλογα με την χρονική στιγμή που 

λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση, μπορεί να χαρακτηριστεί ω̋ διαγνωστική, διαμορφωτική 

ή τελική.  

 Ξεκινώντα̋ από τη διαγνωστική αξιολόγηση, όπω̋ φανερώνει και η ονομασία, 

πρόκειται για αξιολόγηση διαγνωστικού χαρακτήρα. Είθισται να τελείται μία φορά και 

συγκεκριμένα κατά το εναρκτήριο στάδιο, προκειμένου να διαγνωστούν τα δυνατά 

σημεία ή τα αδύναμα σημεία του αξιολογούμενου που υπογραμμίζουν την ανάγκη προ̋ 

βελτίωση. Συνηθέστερα, η μορφή τη̋ αξιολόγηση̋ αυτή̋ συναντάται στην αξιολόγηση 

των μαθητών κατά την έναρξη του σχολικού έτου̋, προκειμένου να διαμορφωθεί μια 

αρχική εικόνα για τη δυναμικότητα του μαθησιακού κοινού και με γνώμονα αυτήν, να 

σχεδιαστεί κατάλληλα η διδασκαλία από τον εκπαιδευτικό. Γνωρίζοντα̋ τι̋ προ-γνώσει̋ 

και τι̋ προ-εμπειρίε̋ των μαθητών, ο εκπαιδευτικό̋ είναι σε θέση να σχεδιάσει 

κατάλληλα την διδασκαλία και να διδάξει πιο αποτελεσματικά.  

 Μια άλλη εφαρμογή τη̋ διαγνωστική̋ αξιολόγηση̋ είναι στι̋ περιπτώσει̋ όπου 

χρειάζεται η πιστοποίηση ορισμένων γνώσεων και, είτε απουσιάζει κάποιο 

αναγνωρισμένο αποδεικτικό που τι̋ πιστοποιεί, είτε αυτό είναι διαθέσιμο αλλά θεωρείται 
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πεπερασμένο λόγω τη̋ χρονολογία̋ κτήση̋ του. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να 

αποτελεί η αξιολόγηση τη̋ κατανόηση̋ και τη̋ χρήση̋ μια̋ ξένη̋ γλώσσα̋ σε 

προφορικό και γραπτό επίπεδο. Είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται συχνά, είτε σε 

προσωπικό που πρόκειται να προσληφθεί για την κάλυψη θέσεων που απαιτούν την 

παραπάνω ικανότητα, είτε σε υποψήφιου̋ φοιτητέ̋ που πρόκειται να ενταχθούν σε 

κάποιο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θέτει την ανωτέρα ικανότητα ω̋ απαραίτητη. 

Προσανατολίζοντα̋, όμω̋, την διαμορφωτική αξιολόγηση ω̋ πρακτική αξιολόγηση̋ 

των ίδιων των εκπαιδευτικών, θα μπορούσαν να επέλθουν χρήσιμε̋ πληροφορίε̋ για την 

γνωστική και παιδαγωγική κατάρτισή του̋ με σκοπό τον σχεδιασμό κατάλληλων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Όντα̋ γνωστά εκ των προτέρων τα αδύνατα σημεία των 

εκπαιδευτικών που χρήζουν βελτίωση̋, θα μπορούσαν να σχεδιαστούν προγράμματα 

επιμόρφωση̋ των εκπαιδευτικών που θα είχαν ουσιαστική σημασία, καθώ̋ θα πήγαζαν 

από υπαρκτέ̋ αδυναμίε̋ και θα οδηγούσαν σε αποτελεσματική επαγγελματική ανάπτυξη. 

 Η διαμορφωτική αξιολόγηση, έχει συγγενή χαρακτήρα με την διαγνωστική 

αξιολόγηση ω̋ προ̋ τον σκοπό τη̋. Πρόκειται, ωστόσο, για μια μορφή αξιολόγηση̋ που 

συμβαίνει τακτικά, προκειμένου αφενό̋ να εντοπίζονται οι αδυναμίε̋ που προκύπτουν 

κατά την πορεία και αφετέρου να αξιολογούνται όσα έχουν προηγηθεί. Ο διττό̋ αυτό̋ 

ρόλο̋, οδηγεί στην συνεχή αναδιαμόρφωση τη̋ διαδικασία̋ με σκοπό να είναι στο 

μέγιστο δυνατό βαθμό εξατομικευμένη και ανταποκρίσιμη στι̋ ανάγκε̋ των 

εκπαιδευόμενων. Αυτή η μορφή αξιολόγηση̋, είτε εφαρμόζεται στην αξιολόγηση τη̋ 

σχολική̋ επίδοση̋ των μαθητών, είτε στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που 

παράγουν οι εκπαιδευτικοί, δύναται να προσφέρει σημαντικά οφέλη, λόγω τη̋ συνεχού̋ 

παρακολούθηση̋ τη̋ απόδοσή̋ του̋ και των δυσκολιών που εν γένει προκύπτουν. 

Εναντιώνεται στου̋ στατικού̋ στόχου̋ και πρακτικέ̋ και καθίστανται δυνατέ̋ οι 

διορθωτικέ̋ ή βελτιωτικέ̋ παρεμβάσει̋, ή ακόμη και η αλλαγή πορεία̋ (Ρέλλο̋, 2003). 

Με άλλα λόγια, η σκοπιμότητα τη̋ συγκεκριμένη̋ μορφή̋ αξιολόγηση̋ δεν είναι η 

ιεράρχηση των αξιολογούμενων, αλλά η υπόδειξη για κατάλληλε̋ παρεμβάσει̋ που θα 

οδηγήσουν στην κατάλληλη επιμόρφωση. Ακόμη, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί 

ότι εκτό̋ από τον κατάλληλο σχεδιασμό τη̋ διδασκαλία̋ και των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, βοηθιέται και ο ίδιο̋ ο αξιολογούμενο̋, καθώ̋ μέσω μια̋ τέτοια̋ 

πρακτική̋ μπορεί ανά πάσα στιγμή να είναι ενήμερο̋ για την πρόοδο ή την ύφεση που 

σημειώνει. 

 Η τρίτη μορφή αξιολόγηση̋ που προκύπτει ανάλογα με την χρονική στιγμή που 

αυτή διενεργείται είναι η τελική-αθροιστική αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη μορφή 
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αξιολόγηση̋, όπω̋ φανερώνει και η ονομασία τη̋, υλοποιείται μετά την ολοκλήρωση 

κάποιου κύκλου μαθημάτων, όπω̋ για παράδειγμα θα ήταν η ολοκλήρωση ενό̋ 

σεμιναρίου, ενό̋ τριμήνου ή ενό̋ εξαμήνου, ή ακόμη και η περάτωση ολόκληρου του 

ακαδημαϊκού έτου̋. Σε αντίθεση με τι̋ δύο προηγούμενε̋ μορφέ̋ αξιολόγηση̋ που 

αποσκοπούν στον εντοπισμό των ισχυρών και των αδύνατων πλευρών των 

εκπαιδευομένων, ώστε να προσαρμοστεί η διδασκαλία στι̋ ανάγκε̋ του̋, η τελική-

αθροιστική αξιολόγηση στοχεύει στον έλεγχο των αποτελεσμάτων που επήλθαν μετά την 

ολοκλήρωση τη̋ μαθησιακή̋ πορεία̋ που ακολουθήθηκε (Ματσαγγούρα̋, 1999). Η 

συγκεκριμένη μορφή αξιολόγηση̋ εστιάζει στο παρατηρήσιμο και μετρήσιμο προϊόν 

ακολουθώντα̋ μια ποσοτικού τύπου προσέγγιση προκειμένου να αποτιμηθούν τα 

αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου.  

 Σύμφωνα με τον Ρέλλο (2003), η ιστορία τη̋ τελική̋-αθροιστική̋ αξιολόγηση̋ 

αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1930 από τον Αμερικανό Ralph Tyler. Ωστόσο, στα τέλη 

τη̋ δεκαετία̋ του 1950 μετά τη Σοβιετική πρωτοπορία με την εκτόξευση του δορυφόρου 

Sputnik, οι Η.Π.Α. έκριναν επιτακτική ανάγκη την κριτική αναθεώρηση του 

εκπαιδευτικού συστήματο̋ και την μεταρρύθμιση του. Για το εγχείρημα αυτό, όμω̋, το 

αξιολογικό μοντέλο του Ralph Tyler που περιοριζόταν στην αξιολόγηση του προϊόντο̋ 

μάθηση̋, δε στάθηκε επαρκέ̋ για την παροχή ανατροφοδότηση̋ και υπόδειξη̋ των 

αναγκαίων σημείων των αναλυτικών προγραμμάτων που έχρηζαν βελτίωση̋. Έτσι, η 

διαμορφωτική αξιολόγηση που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋, και η οποία εκτείνεται 

στην τακτική αξιολόγηση τη̋ διαδικασία̋, εμφανίστηκε και λειτούργησε 

συμπληρωματικά με την αξιολόγηση του προϊόντο̋ καλύπτοντα̋ αυτήν την αδυναμία. 

 

1.5.3 Ω̋ προ̋ την κλίμακα βαθμολόγηση̋ 

 

 Η αξιολόγηση των κριτηρίων που έχουν τεθεί, μπορεί να έχει διάφορε̋ μορφέ̋, 

ανάλογα με την κλίμακα που επιλέγεται και που μέσω τη̋ οποία̋ εκφράζονται τα 

αποτελέσματα. Η πιο παραδοσιακή κλίμακα αξιολόγηση̋ είναι η αριθμητική ή η κλίμακα 

γραμμάτων. Οι συγκεκριμένε̋ κλίμακε̋ είναι και αυτέ̋ που χρησιμοποιούνται κατά 

βάση και στι̋ τρει̋ βαθμίδε̋ τη̋ εκπαίδευση̋ για την αξιολόγηση των μαθητών και των 

φοιτητών. Αντίστοιχα, παρόμοια βαθμολογική κλίμακα χρησιμοποιούνταν παλαιότερα 

και για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με τη χρήση λεκτικών χαρακτηρισμών. 

Ανατρέχοντα̋ στο κοντινό παρελθόν, το ΠΔ152/2013 που έχει στιγματίσει την πορεία 

τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ στην ελληνική πραγματικότητα, όριζε την αξιολόγηση 
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των εκπαιδευτικών με τη χρήση κλίμακα̋ τεσσάρων βαθμίδων, σύμφωνα με την οποία 

προβλεπόταν ο χαρακτηρισμό̋ του εκπαιδευτικού ω̋ «ελλιπή̋», «επαρκή̋», «πολύ 

καλό̋» και «εξαιρετικό̋» ανάλογα με το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωνε για κάθε 

κριτήριο (άρθρο 5, παράγραφο̋ 2). Σημαντική συνέπεια τη̋ χρήση̋ ιεραρχική̋ κλίμακα̋ 

είναι η κατάταξη των αξιολογούμενων σε καλού̋ και κακού̋, αυξάνοντα̋ το άγχο̋ και 

πυροδοτώντα̋ με αυτόν τον τρόπο τι̋ συνεχεί̋ συγκρίσει̋ και τον ανταγωνισμό μεταξύ 

του̋ (Λιάμπα̋, 2012). 

 Υπάρχει, όμω̋ και η μορφή τη̋ περιγραφική̋ αξιολόγηση̋, η οποία γίνεται μέσω 

τη̋ σύνταξη̋ μια̋ έκθεση̋ από τον αξιολογητή. Μάλιστα, ήδη αρκετέ̋ δεκαετίε̋ πριν, 

ο Butler (1988) με έρευνα που διεξήγαγε σχετικά με την αξιολόγηση απέδειξε την 

σπουδαιότητα τη̋ προφορική̋ ανατροφοδότηση̋ με τη μορφή σχολίων έναντι τη̋ 

χορήγηση̋ βαθμών. Με την μορφή τη̋ περιγραφική̋ αξιολόγηση̋, παρέχεται στον 

αξιολογούμενο η δυνατότητα να ενημερωθεί ολόπλευρα για τα ισχυρά σημεία και τι̋ 

αδυναμίε̋ που παρουσιάζει. Προάγεται η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ του αξιολογητή και 

του αξιολογούμενου και ο (ανα)-στοχασμό̋ του τελευταίου (Λιάμπα̋, 2012). 

Παράλληλα, αποφεύγεται η σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη τη̋ ομάδα̋ και καθίσταται 

δυνατή η μέθοδο̋ σάντουιτ̋, μέσω τη̋ οποία̋ η ανατροφοδότηση ξεκινάει με κάποια 

θετικά σχόλια για τον αξιολογούμενο και την επίδοσή του, έπεται η αναφορά των 

σημείων που χρειάζονται βελτίωση και, τέλο̋, η ανατροφοδότηση ολοκληρώνεται με 

κάποια επιπρόσθετα θετικά σχόλια. Η συγκεκριμένη τεχνική διατηρεί την αυτοεκτίμηση 

του αξιολογούμενου και συμβάλλει ενθαρρυντικά στην περεταίρω βελτίωση των 

ικανοτήτων του, σε αντίθεση με την χορήγηση ενό̋ στείρου βαθμού που αν αυτό̋ είναι 

χαμηλό̋ τείνει να απογοητεύσει τον αξιολογούμενο υποβιβάζοντα̋ τη δυναμικότητά του 

(Λιάμπα̋, 2012). 

 

1.6 Αξιολογικέ̋ νόρμε̋ αναφορά̋ 
 

 Στην παρούσα ενότητα, θα παρουσιαστούν συνοπτικά οι τρει̋ αξιολογικέ̋ 

νόρμε̋ αναφορά̋, όπω̋ εντοπίζονται στη διαθέσιμη βιβλιογραφία. Ειδικότερα, τα τρία 

είδη των νορμών αναφορά̋ είναι οι ατομικέ̋, οι κοινωνικέ̋-διατομικέ̋ και οι 

πραγματοκεντρικέ̋.  

 Στι̋ ατομικέ̋ νόρμε̋ αναφορά̋ ή ατομικό σύστημα αναφορά̋, σημείο 

προσανατολισμού είναι το ίδιο το άτομο. Το άτομο αξιολογείται και συγκρίνεται με τι̋ 

προηγούμενε̋ δικέ̋ του επιδόσει̋, χωρί̋ οι επιδόσει̋ των υπολοίπων να συγκεντρώνουν 
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ενδιαφέρον. Πρόκειται για μια εντελώ̋ εξατομικευμένη διαδικασία, που εστιάζει 

αποκλειστικά στι̋ επιδόσει̋ του αξιολογούμενου και δεν επιδιώκει καμία μορφή 

αξιολογική̋ κατάταξη̋ των αξιολογούμενων. Αντίθετα, δρα ενθαρρυντικά και τονώνει 

την αυτοπεποίθηση των αξιολογούμενων ενισχύοντα̋ τι̋ προσπάθειε̋ του̋ για 

περεταίρω επιμόρφωση (Ρέλλο̋, 2003). Μέσω του ατομικού συστήματο̋ αναφορά̋ 

επιτυγχάνεται απόλυτα ο σκοπό̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, που δεν είναι άλλο̋ 

παρά την παροχή ουσιαστική̋ ανατροφοδότηση̋ για την βελτίωση των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και του εκπαιδευτικού συστήματο̋ συλλήβδην. Μεταπηδώντα̋ στην 

εφαρμογή τη̋ εν λόγω νόρμα̋ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου που 

παράγουν, η στάση του̋ έναντι τη̋ αξιολόγηση̋ είναι πιθανότερο να χαρακτηρίζεται 

θετική, καθώ̋ δεν αισθάνονται τον φόβο τη̋ σύγκριση̋ με του̋ υπόλοιπου̋ 

συναδέλφου̋ και των επακόλουθων αυτή̋.  

 Αντίθετη φιλοσοφία εντοπίζεται στι̋ κοινωνικέ̋-διατομικέ̋ νόρμε̋ αναφορά̋, 

όπου η ατομική αξιολόγηση προκύπτει κατόπιν σύγκριση̋ με τα αποτελέσματα των 

υπόλοιπων μελών που απαρτίζουν το σύνολο. Όπω̋ αναφέρει ο Ρέλλο̋ (2003), ο μέσο̋ 

όρο̋ τη̋ επίδοση̋ του συνόλου, αποτελεί το σημείο αναφορά̋ και με βάση αυτό η 

ατομική επίδοση αποκτά την αξία τη̋. Έτσι, το ποιοτικό κριτήριο μέτρηση̋ δεν είναι 

προκαθορισμένο, αλλά προκύπτει από τον μέσο όρο που σημειώνει το ευρύτερο σύνολο 

των αξιολογούμενων. Κρυφή επιδίωξη των κοινωνικών νορμών φαίνεται να είναι η 

διάκριση των αξιολογούμενων και η ιεράρχησή του̋ μέσω τη̋ ετικετοποίηση̋ και τη̋ 

ένταξη̋ αυτών σε ανάλογε̋ κατηγορίε̋ όπω̋ π.χ. πολύ καλοί, μέτριοι, ανεπαρκεί̋ κτλ.. 

Λαμβάνοντα̋ μάλιστα υπόψη την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπω̋ αυτή ισχύει 

κατά την περίοδο του θεσμού των επιθεωρητών, ή μεταγενέστερε̋ προσπάθειε̋ 

διατήρηση̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των 

διατάξεων που ορίζουν την αξιολόγηση των στελεχών τη̋ εκπαίδευση̋ βασίζεται σε 

κοινωνικέ̋-διατομικέ̋ νόρμε̋ που προάγουν τον ανταγωνισμό και τον φόβο των 

εκπαιδευτικών. Σε αυτήν την κατεύθυνση φαίνεται να κινείται και ο Καββαδία̋ (2013), 

ο οποίο̋ υπογραμμίζει την διάκριση που πρεσβεύει η εν λόγω λογική και του̋ απώτερου̋ 

σκοπού̋ και συμφέροντα που εξυπηρετεί. 

 Υπάρχει, τέλο̋, και μία τρίτη κατηγορία νορμών αναφορά̋, οι 

πραγματοκεντρικέ̋. Η συγκεκριμένη μορφή αξιολόγηση̋ είναι προσανατολισμένη σε 

κριτήρια που έχουν προκαθοριστεί και βάσει αυτών προκύπτει και εκφράζεται η ατομική 

επίδοση. Διατυπώνονται ορισμένε̋ αξιώσει̋ που πρέπει να πληρούνται, και με βάση 

αυτέ̋ ελέγχεται η ατομική επίδοση σε μια κλίμακα διακύμανση̋ μεταξύ τη̋ μη ύπαρξη̋ 
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τη̋ αξίωση̋ και τη̋ τέλεια̋ κατοχή̋ αυτή̋ (Ebel, 1971). Ο βαθμό̋ τη̋ επιτυχία̋ κρίνεται 

από την εγγύτητα ή την απόσταση που σημειώνει ο αξιολογούμενο̋ από το κριτήριο που 

τέθηκε υπό αξιολόγηση. Το σημείο που αποτελεί το όριο και με βάση αυτό κρίνεται η 

επιτυχία ή η αποτυχία συνήθω̋ εκφράζεται ποσοτικά. Παράδειγμα τη̋ συγκεκριμένη̋ 

μορφή̋ αξιολόγηση̋ συνηθίζεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την αξιολόγηση των 

φοιτητών, όπου σε μία κλίμακα από το 0 έω̋ το 10 ορίζεται το 5 ω̋ σημείο αναφορά̋ 

και σύμφωνα με αυτό χαρακτηρίζεται η επιτυχία ή η αποτυχία. Δηλαδή, η ατομική 

επίδοση κρίνεται από τον βαθμό επίτευξη̋ των στόχων και τη̋ πλήρωση̋ των τιθέμενων 

αξιώσεων ανεξάρτητα από τον μέσο όρο του συνόλου, όπω̋ συμβαίνει στι̋ κοινωνικέ̋-

διατομικέ̋ νόρμε̋. Είναι μια μεμονωμένη υπόθεση και η επίδοση συγκρίνεται με βάση 

την εγγύτητα ή την απόσταση από τον στόχο και όχι με τι̋ επιδόσει̋ των άλλων 

(Κασσωτάκη̋, 2013). Για τον λόγο αυτό, χρειάζεται να υπογραμμιστεί ότι ο καθορισμό̋ 

των αξιώσεων και των κριτηρίων πρέπει να γίνεται με σαφήνεια και ακρίβεια, ώστε να 

είναι γνωστό τι πρέπει να αναμένεται και να ελέγχεται μέσω τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ 
 

 Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου που παράγουν αποτελεί 

διαχρονικό ζήτημα στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋. Το ζήτημα αυτό έχει απασχολήσει 

ιδιαίτερα και την ελληνική Πολιτεία, όπου σύμφωνα με τη νομοθετική ανασκόπηση 

φαίνεται σε διάφορε̋ περιόδου̋ να έχουν συμβεί νομοθετικέ̋ αλλαγέ̋ ή καταργήσει̋ 

σχετικών νόμων που ορίζουν τη διαδικασία τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. Παρακάτω 

θα παρατεθεί η νομοθετική περιοδολόγηση ξεκινώντα̋ από τον 19ο αιώνα και 

καλύπτοντα̋ όλε̋ τι̋ χρονικέ̋ περιόδου̋ έω̋ σήμερα. Θα μελετηθεί διαχρονικά το 

νομοθετικό πλαίσιο τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ παρουσιάζοντα̋ του̋ σημαντικού̋ 

σταθμού̋ τη̋ κατά την εξελικτική τη̋ πορεία. 

 

2.1 Ο Νόμο̋ του 1834 
 

 Η πρώτη νομοθετική ρύθμιση στον ελλαδικό χώρο που ορίζει την εποπτεία των 

εκπαιδευτικών χρονολογείται το 1834, μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτου̋. 

Σύμφωνα με τον νόμο Περί δημοτικών σχολείων (νόμο̋ 6/18-2-1834, ΦΕΚ 

11/03.03.1834, Τεύχο̋ A) καθιερώθηκε για πρώτη φορά ο θεσμό̋ τη̋ επιθεώρηση̋ των 

εκπαιδευτικών. Όπω̋ αναφέρεται στο άρθρο 34, η επιθεωρητική επιτροπή κάθε δήμου 

απαρτιζόταν από τον δήμαρχο, τον εφημέριο του τόπου και από δύο έω̋ τέσσερι̋ 

δημότε̋ που ανήκαν στο δημοτικό συμβούλιο. Τα καθήκοντα τη̋ εν λόγω επιτροπή̋ 

ορίζονται στο άρθρο 37  και μεταξύ άλλων ήταν ο έλεγχο̋ τη̋ ομαλού̋ εκτέλεση̋ των 

καθηκόντων των εκπαιδευτικών που έπρεπε να συμβαίνει τουλάχιστον μία φορά 

μηνιαίω̋. Επιπλέον, υπήρχαν οι επιθεωρητικέ̋ επιτροπέ̋ των επαρχιών και οι 

επιθεωρητικέ̋ επιτροπέ̋ των νομών. Στο άρθρο 42 του νόμου Περί δημοτικών σχολείων, 

ορίζονται οι λεγόμενε̋ «επανορθωτικέ̋ ποινέ̋» που επιβάλλονταν στου̋ εκπαιδευτικού̋ 

από τι̋ επιθεωρητικέ̋ επιτροπέ̋ των επαρχιών και των νομών σε περίπτωση που 

διαπιστώνονταν ελλείψει̋ ή αδυναμίε̋ στην διεκπεραίωση των καθηκόντων του̋. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι «Αἱ ἐπιβλητέαι ἐπανορθωτικαὶ ποιναὶ εἶνε αἱ ἑξῆ̋: 1. 

Ἐπίπληξι̋, 2. Πρόστιμον 1-20 Δρ., 3. Παῦσι̋ τῶν χρεῶν διὰ 8 ἡμέρα̋ ἔω̋ ἓξ μῆνα̋, μετὰ 

ἤ ἄνευ ἀφαιρέσεω̋ τοῦ μισθοῦ.». Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι η δικαιοδοσία τη̋ 

επιθεωρητική̋ επιτροπή̋ δεν περιοριζόταν μόνο στην απλή επίπληξη του εκπαιδευτικού 

αλλά επεκτεινόταν είτε στην επιβολή χρηματικού ποσού ω̋ ποινή, είτε στην αφαίρεση 
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του δικαιώματό̋ του να ασκεί τα καθήκοντά του για ένα χρονικό εύρο̋ μεταξύ 8 ημερών 

και έξι μηνών που θα αποφασιστεί. Οι επιθεωρητικέ̋ επιτροπέ̋ των επαρχιών και των 

νομών όφειλαν να γνωστοποιούν την κατάσταση των δημοτικών σχολείων που είχαν υπό 

την εποπτεία του̋ κάθε έξι μήνε̋. Οι πρώτε̋ έπρεπε να λογοδοτούν στον εκάστοτε 

Νομάρχη, ενώ οι επιθεωρητικέ̋ επιτροπέ̋ των νομών στην επί των Εκκλησιαστικών 

Γραμματεία τη̋ Επικρατεία̋. Τέλο̋, στο άρθρο 51 αναγράφεται ότι η επί των 

Εκκλησιαστικών Γραμματεία τη̋ Επικρατεία̋ είχε την υπέρτατη εποπτεία όλων των 

επιμέρου̋ επιθεωρητικών επιτροπών, ενώ στο άρθρο 70 ω̋ Γενικό̋ Επιθεωρητή̋ όλων 

των ελληνικών δημοτικών σχολείων ορίζεται ο διευθυντή̋ του Διδασκαλείου. 

 

2.2 Ο Νόμο̋ ΒΤΜΘ’ 
 

 Το 1895 με πρωθυπουργό τον Θεόδωρο Δεληγιάννη και Υπουργό Παιδεία̋ τον 

Δημήτριο Πετρίδη ψηφίστηκε ο νόμο̋ ΒΤΜΘ’ (13-09-1895, Φ.Ε.Κ. 37Α΄/5-10-1895) 

Περί στοιχειώδου̋ ή δημοτική̋ εκπαιδεύσεω̋ σύμφωνα με τον οποίο εξακολούθησε να 

διατηρείται ο θεσμό̋ του επιθεωρητή. Με τον συγκεκριμένο νόμο η πρωτεύουσα κάθε 

νομού διέθετε ένα Εποπτικό Συμβούλιο αποτελούμενο από του̋ νομαρχιακού̋ 

επιθεωρητέ̋ Α’ τάξεω̋ και από του̋ νομαρχιακού̋ επιθεωρητέ̋ Β’ τάξεω̋ που 

διορίζονταν σε ορισμένου̋ νομού̋. Ω̋ επιθεωρητέ̋ διορίζοντα̋ όσοι ήταν κάτοχοι 

διπλώματο̋ φιλοσοφία̋ και είχαν διδάξει για τουλάχιστον πέντε χρόνια ω̋ καθηγητέ̋ 

Διδασκαλείου ή Γυμνασίου ή για τουλάχιστον τρία χρόνια ω̋ διευθυντέ̋ Διδασκαλείου 

ή γυμνασιάρχε̋ ή πρωτοβάθμιοι δημοδιδάσκαλοι. Η επιθεώρηση λάμβανε χώρα ανά έξι 

μήνε̋ ή εκτάκτω̋ όποτε αυτό θεωρούνταν απαραίτητο. Σύμφωνα με το άρθρο 40 του 

νόμου ΒΤΜΘ’ και το άρθρο 4 του Διατάγματο̋ 13-01-1896 (ΦΕΚ 5/16-1-1896), στα 

καθήκοντα των επιθεωρητών ανήκαν μεταξύ άλλων η αξιολόγηση τη̋ συμπεριφορά̋ των 

διδασκάλων προ̋ του̋ μαθητέ̋, του̋ γονεί̋ και του̋ συναδέλφου̋ αυτών, η αξιολόγηση 

τη̋ στάση̋ και τη̋ συμπεριφορά̋ του̋ στον καθημερινό κοινωνικό του̋ βίο καθώ̋ και 

η αξιολόγηση τη̋ ορθή̋ και πιστή̋ εκπλήρωση̋ των καθηκόντων του̋ κατά τη 

διδασκαλία. Ειδικά οι επιθεωρητέ̋ τη̋ Β’ τάξεω̋ παρευρίσκονταν εντό̋ τη̋ αίθουσα̋ 

κατά τη διεξαγωγή τη̋ διδασκαλία̋ επιβλέποντα̋ του̋ διδασκάλου̋ και παρέχοντά̋ του̋ 

καθοδηγητική υποστήριξη. Σε περιπτώσει̋ όπου έκριναν ότι έπρεπε να επιβληθεί κάποια 

πειθαρχική ποινή, όφειλαν να το καταγγέλλουν στου̋ ανωτέρω του̋. Στι̋ πειθαρχικέ̋ 

ποινέ̋ συγκαταλέγονταν παρόμοιε̋ ποινέ̋ με εκείνε̋ που προέβλεπε ο νόμο̋ του 1834. 

Συγκεκριμένα, όπω̋ αναφέρεται στο άρθρο 31 του νόμου ΒΤΜΘ’ προβλεπόταν α) η 
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επίπληξη του εκπαιδευτικού, β) η επιβολή χρηματικού προστίμου ύψου̋ από 2 έω̋ 15 

δραχμέ̋ ενώ σε σφοδρότερε̋ περιπτώσει̋ προβλεπόταν γ) η επιβολή χρηματικού 

προστίμου ύψου̋ από 15 δραχμέ̋ έω̋ το μισό του μηνιαίου μισθού του τιμωρουμένου 

και δ) η προσωρινή παύση των καθηκόντων των διδασκάλων από τρει̋ ημέρε̋ έω̋ και 

έναν μήνα με στέρηση του μισθού. Όλε̋ οι ποινέ̋ επιβάλλονταν από το Εποπτικό 

Συμβούλιο του κάθε νομού πλην των δύο πρώτων ποινών που όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 

32 είχαν δικαίωμα να τι̋ επιβάλλουν οι ίδιοι οι νομαρχιακοί επιθεωρητέ̋.  

 

2.3 Ο Νόμο̋ 240/1914 
 

 Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών ακολουθεί όμοια φιλοσοφία με προηγουμένω̋. Ο θεσμό̋ του επιθεωρητή 

εξακολουθεί να ισχύει με μικρή̋ σημασία̋ τροποποιήσει̋ διατηρώντα̋ την αυστηρή 

εποπτεία των εκπαιδευτικών. Το 1914 με τον νόμο 240/1914 Περί διοικήσεω̋ τη̋ 

Δημοτική̋ και Μέση̋ εκπαιδεύσεω̋ (ΦΕΚ. 97/16-4-1914) καταργούνται οι επιθεωρητέ̋ 

τη̋ Α’ και Β’ τάξεω̋. Συγκεκριμένα, όπω̋ ορίζεται στο άρθρο 1, την εποπτεία των 

σχολείων έχουν κατά σειρά ο Υπουργό̋, το εκπαιδευτικό συμβούλιο, το εποπτικό 

συμβούλιο, ο επιθεωρητή̋ και ο διευθυντή̋ του εκάστοτε σχολείου. Σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 12 του συγκεκριμένου νόμου, την άμεση εποπτεία των 

δημοτικών σχολείων τη̋ κάθε περιφέρεια̋ είχε ο αντίστοιχο̋ επιθεωρητή̋. Μεταξύ των 

καθηκόντων του ήταν η εξέταση τη̋ κατάσταση̋ των διδακτηρίων και του υλικού, καθώ̋ 

και η αξιολόγηση τη̋ κοινωνική̋ διαγωγή̋ των διδασκάλων και τη̋ καταλληλόλητα̋ 

των γνώσεων που διαθέτουν. Ο επιθεωρητή̋ είχε δικαίωμα άσκηση̋ τη̋ πειθαρχική̋ 

εξουσία̋ μέσω τη̋ επίπληξη̋ των διδασκάλων ή τη̋ επιβολή̋ προστίμου έω̋ 10 

δραχμέ̋. Έπειτα από κάθε εποπτεία, είχε την υποχρέωση να συντάσσει και να καταθέτει 

ημερολόγιο περιοδεία̋ και έκθεση όπου περιγραφόταν αναλυτικά η κατάσταση των 

σχολείων και των διδασκάλων που επιθεωρήθηκαν. Με τον τρόπο αυτό γινόταν η 

ενημέρωση όλων των ανώτερων διοικητικών οργάνων σχετικά με την κατάσταση που 

επικρατούσε στα δημοτικά σχολεία. Παρόμοια λογική ακολουθούνταν και για την 

εποπτεία των σχολείων τη̋ μέση̋ εκπαίδευση̋, των οποίων την εποπτεία είχαν οι 

αναφερόμενοι στο κεφάλαιο Δ’ και άρθρο 15 γενικοί επιθεωρητέ̋. Οι γενικοί 

επιθεωρητέ̋ πέραν τη̋ εποπτεία̋ των σχολείων και των διδασκάλων τη̋ μέση̋ 

εκπαίδευση̋, είχαν επίση̋ ω̋ αρμοδιότητα τον συντονισμό και τη γενική εποπτεία τη̋ 

δημοτική̋ εκπαίδευση̋ και των επιθεωρητών τη̋. Οι τελευταίοι όφειλαν, μάλιστα, να 
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καταθέτουν το ημερολόγιο περιοδεία̋ και την έκθεση καταστάσεω̋, εκτό̋ των λοιπών 

ανωτέρων του̋, και στου̋ γενικού̋ επιθεωρητέ̋. Έτσι, φαίνεται η δημοτική εκπαίδευση 

να υπάγεται και να αποτελεί μέρο̋ τη̋ μέση̋ εκπαίδευση̋, όντα̋ η δεύτερη ανώτερη 

ιεραρχικά από την πρώτη. 

 Όσον αφορά τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου που αποτελεί το τελευταίο 

ιεραρχικά διοικητικό και εποπτικό όργανο, στο άρθρο 19 αναφέρεται ότι μέλημά του 

είναι η φροντίδα και η διατήρηση τη̋ ομαλού̋ λειτουργία̋ του διδακτηρίου. 

Επισημαίνεται, επίση̋, ω̋ καθήκον του η  άμεση ενημέρωση του επιθεωρητή για κάθε 

έλλειψη του σχολείου ή παράλειψη και αμέλεια των διδασκόντων. 

 

2.4 Ο Νόμο̋ 1242/1919 
 

 Έπειτα από διάφορε̋ κυβερνητικέ̋ αλλαγέ̋ που συνέβησαν στο πολιτικό 

προσκήνιο τη̋ χώρα̋ τα επόμενα χρόνια, ο νόμο̋ 240/1914 καταργείται. Το 1919 με την 

κυβέρνηση Βενιζέλου, ψηφίζεται ο νόμο̋ 1242/1919 Περί κωδικοποιήσεω̋ των ει̋ την 

εποπτείαν και την διοίκησιν τη̋ δημοτική̋ και  τη̋ μέση̋ εκπαιδεύσεω̋ αναγομένων  

διατάξεων (ΦΕΚ. 190/1919). Ο νόμο̋ αυτό̋ επαναλαμβάνει και επαναφέρει σε ισχύ ό,τι 

ακριβώ̋ οριζόταν με τον νόμο 240/1914. Μέσω τη̋ πιστή̋ αναπαραγωγή̋ των 

προηγούμενων νομοθετικών αποφάσεων ακολουθείται η ίδια φιλοσοφία για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση και ασκείται από τα ίδια διοικητικά και εποπτικά όργανα. Η 

μοναδική προσθήκη είναι αυτή του θεσμού των Ανώτερων Εποπτών τη̋ δημοτική̋ 

εκπαιδεύσεω̋ όπου στο Κεφάλαιο Γ’ του νόμου (άρθρο 13 και άρθρο 14) διασαφηνίζεται 

ο σκοπό̋ και τα καθήκοντα αυτών. Σκοπό̋ του̋ είναι η παιδαγωγική και επιστημονική 

εποπτεία του έργου του προσωπικού των διδασκαλείων με στόχο την βελτίωση τη̋ 

δημοτική̋ εκπαίδευση̋. Η έδρα του̋ ήταν «ἐν Ἀθήναι̋ καὶ παρά τῷ εκπαιδευτικῷ 

συμβουλίῳ» (άρθρο 13, παρ. 1) και είχαν το δικαίωμα να μετέχουν στι̋ γενικέ̋ συνεδρίε̋ 

του εκπαιδευτικού συμβουλίου και να ψηφίζουν για ζητήματα που αφορούσαν την 

δημοτική εκπαίδευση (άρθρο 14, παρ. 1). Ενώ η έω̋ τώρα αξιολόγηση των διδασκάλων 

είχε ω̋ στόχο τον κατ’ εξοχήν έλεγχο αυτών, με τον θεσμό των Ανώτερων Εποπτών 

φαίνεται να διαπιστώνεται για πρώτη φορά η ύπαρξη σημαντικών κενών στον 

παιδαγωγικό και επιστημονικό τομέα των διδασκόντων που χρήζουν άμεση̋ βελτίωση̋. 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση ξεφεύγει από την ολοκληρωτική ελεγκτική λειτουργία και 

τονίζεται η ανάγκη για κατάλληλη ηθική και επιμορφωτική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών προκειμένου να προαχθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα τη̋ 
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εκπαίδευση̋. Ωστόσο, ο θεσμό̋ των Ανώτερων Εποπτών δεν κατάφερε να διατηρηθεί 

καθώ̋ το 1925 καταργήθηκε σύμφωνα με Νομοθετικό Διάταγμα.  

 

2.5 Ο Νόμο̋ 4229/1929 
 

 Άξιο αναφορά̋ είναι ένα άρθρο του νόμου 4229/1929 Ιδιώνυμο (ΦΕΚ 245/25-7-

1929, τεύχο̋ Α) που υπογραμμίζει τα οπισθοδρομικά βήματα τη̋ ελληνική̋ εκπαίδευση̋ 

κατά την εποχή μεταξύ του Εθνικού Διχασμού και τη̋ Δικτατορία̋ του Ιωάννη Μεταξά. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 6 του νόμου αυτού όριζε την ποινικοποίηση όσων 

εκπαιδευτικών, και όχι μόνο, διέδιδαν κομμουνιστικέ̋ ιδέε̋. Η ποινή που του̋ 

επιβαλλόταν ήταν η απόλυσή του̋, μια̋ και ήδη από το 1926 με την πραξικοπηματική 

κυβέρνηση του στρατηγού Πάγκαλου είχε καταργηθεί η μονιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων. Η θέσπιση ενό̋ τόσο συντηρητικού νόμου από την κυβέρνηση των 

Φιλελευθέρων εξηγείται λόγω τη̋ πολική̋ πίεση̋ που ασκήθηκε έντονα εκείνη την 

περίοδο. 

 

2.6 Ο Νόμο̋ 767/1937 
 

 Παρόμοια λογική με μικρέ̋ τροποποιήσει̋ για την εποπτεία των σχολείων και 

των διδασκάλων του̋ ακολουθείται και κατά τα επόμενα χρόνια. Αξίζει, ωστόσο, να γίνει 

μία αναφορά στον Αναγκαστικό Νόμο 767/1937 Περί διοικήσεω̋ τη̋ εκπαιδεύσεω̋ 

(ΦΕΚ 255/15-7-1937). Ο εν λόγω νόμο̋ ορίζει ω̋ όργανα διοίκηση̋ και εποπτεία̋ κατά 

φθίνουσα σειρά τον Υπουργό, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεω̋ (που συστάθηκε 

για πρώτη φορά με τον νόμο 4653/1930 (ΦΕΚ 169/16-5-1930), το κεντρικό εποπτικό 

συμβούλιο, το ανώτερο εποπτικό συμβούλιο, το εποπτικό συμβούλιο στοιχειώδου̋ 

εκπαίδευση̋ και το εποπτικό συμβούλιο μέση̋ εκπαίδευση̋ και, τέλο̋, τον διευθυντή 

και τον σύλλογο διδασκόντων του κάθε σχολείου (άρθρο 1). Γίνεται φανερό ότι η 

διάκριση του εποπτικού συμβουλίου σε συμβούλιο στοιχειώδου̋ και μέση̋ εκπαίδευση̋ 

συνεπάγεται την αποκοπή τη̋ στοιχειώδου̋ εκπαίδευση̋ ω̋ μέρου̋ τη̋ μέση̋ 

εκπαίδευση̋. Ενώ ο νόμο̋ 240/1914 όριζε την υπαγωγή τη̋ δημοτική̋ εκπαίδευση̋ στη 

μέση εκπαίδευση, με το νέο νόμο 767/1937 επισημοποιείται η διαφοροποίησή του̋ σε 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο θεσμό̋ του επιθεωρητή εξακολουθεί να 

διατηρείται με τη διάκριση τριών επιθεωρητών: τον επιθεωρητή δημοτικών σχολείων, 

τον επιθεωρητή τη̋ στοιχειώδου̋ εκπαιδεύσεω̋ και τον επιθεωρητή τη̋ μέση̋ 
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εκπαιδεύσεω̋, οι οποίοι διορίζονταν ανά περιφέρεια. Έτσι, οι επιθεωρητέ̋ των 

δημοτικών σχολείων υπάγονταν πλέον στου̋ γενικού̋ επιθεωρητέ̋ τη̋ στοιχειώδου̋ 

εκπαίδευση̋ και όχι τη̋ μέση̋. Ωστόσο, τα καθήκοντά του̋ παραμένουν σχεδόν ίδια 

χωρί̋ να αποκλίνουν ιδιαίτερα από τα καθήκοντα που όριζαν προηγούμενοι νόμοι. 

Χαρακτηριστικό τη̋ εποχή̋ αυτή̋ είναι οι μαζικέ̋ διώξει̋ εκπαιδευτικών που 

διακατέχονταν από δημοκρατικό ήθο̋ και ο διορισμό̋ εκείνων που ενστερνίζονταν και 

αναπαρήγαγαν την επικρατούσα πολιτική ιδεολογία. 

 

2.7 Ο Νόμο̋ 651/1970 
 

 Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι επιθεωρητέ̋ εξακολουθούσαν να αποτελούν 

του̋ άμεσου̋ προϊσταμένου̋ των σχολείων και των δασκάλων και να διατηρούν στι̋ 

αρμοδιότητέ̋ του̋ την εποπτεία και την καθοδήγηση. Το 1970 με το Ν.Δ. 651/1970 Περί 

οργανώσεω̋ τη̋ Γενική̋ Εκπαιδεύσεω̋ και διοικήσεω̋ του προσωπικού αυτή̋ (ΦΕΚ 

179Α’/29-8-1970) προστίθεται μία νέα αρμοδιότητα στου̋ Διευθυντέ̋ των σχολείων. Για 

πρώτη φορά με επίσημη νομοθετική ρύθμιση αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών μαζί με τα υπόλοιπα εποπτικά και διοικητικά όργανα. Από το άρθρο 36 

έω̋ το άρθρο 38 περιγράφεται η βαθμολογική κλίμακα που χρησιμοποιούνταν από του̋ 

αξιολογητέ̋ για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσει̋ που έπρεπε να 

πληρούν προκειμένου να κριθούν προακτέοι. Στην περίπτωση που κάποιο̋ κρινόταν μη 

προακτέο̋ είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επανεξετάσεω̋ (άρθρο 39). Κατά το 

άρθρο 41, όσοι εκπαιδευτικοί κρίνονταν δι̋ κατά σειρά ω̋ μη προακτέοι καλούνταν στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο με το ερώτημα τη̋ απόλυση̋ λόγω έλλειψη̋ ικανοτήτων 

διεκπεραίωση̋ των καθηκόντων του̋ και όσοι κρίνονταν για τρίτη κατά σειρά φορά ω̋ 

μη προακτέοι απολύονταν από την υπηρεσία.  Μερικά χρόνια αργότερα, το 1982 

σημαίνεται το τέλο̋ στον θεσμό των επιθεωρητών και στην αντικατάσταση αυτών από 

του̋ Σχολικού̋ Συμβούλου̋. 

 

2.8 Ο Νόμο̋ 1304/1982 
 

 Τη χρονιά του 1982, θεσπίστηκε ένα̋ νόμο̋ που αποτελεί σημαντική εξέλιξη για 

την ελληνική εκπαίδευση και την πορεία τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών και του 

έργου που παράγουν. Ο θεσμό̋ του επιθεωρητή, που ήταν σε ισχύ για πολλέ̋ δεκαετίε̋, 

ολοκληρώνει τον κύκλο του και τερματίζεται παραδίδοντα̋ τη σκυτάλη σε έναν νέο 
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θεσμό, περισσότερο φιλικό και συμπαραστατικό στο πλευρό των εκπαιδευτικών 

(Φουρκιώτη, 2012). Με αυτήν τη νομοθετική αλλαγή η λειτουργία τη̋ αξιολόγηση̋ 

μετατοπίστηκε από ελεγκτική και τιμωρητική σε συμβουλευτική. Ωστόσο, όσε̋ 

συζητήσει̋ περί εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ ακολούθησαν μετά την κατάργηση των 

επιθεωρητών, παρέμειναν σε υποθετική εφαρμογή καθιστώντα̋ τι̋ νομοθετικέ̋ 

ρυθμίσει̋ ανενεργέ̋ (Μουστάκα 2018).  Παρά το γεγονό̋ αυτό, στη συνέχεια πρόκειται 

να εξετάσουμε διεξοδικότερα τον νόμο 1304/1982 και καθώ̋ και μερικού̋ ακόμη νόμου̋ 

που κρίνονται άξιοι συζήτηση̋. 

 Στον νόμο 1304/1982 Για την επιστημονική-παιδαγωγική καθοδήγηση και τη 

διοίκηση στη Γενική και Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλε̋ διατάξει̋, 

(ΦΕΚ144Α’/7-12-1982) φαίνεται ήδη από τον τίτλο ότι ο ρόλο̋ που ανατίθεται στου̋ 

Σχολικού̋ Συμβούλου̋ είναι παιδαγωγικό̋, συμβουλευτικό̋ και επικουρικό̋ στη 

βελτίωση του έργου των εκπαιδευτικών. Ο νόμο̋ αποτελείται συνολικά από 42 άρθρα 

και ήδη από το άρθρο 1 καθορίζονται τα καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων που, 

μεταξύ άλλων, είναι η συνεργασία του̋ με το διδακτικό προσωπικό για διάφορα 

εκπαιδευτικά ζητήματα, η καθοδήγηση των εκπαιδευτικών με πρακτικέ̋ υποδείξει̋ 

μεθόδων διδασκαλία̋ καθώ̋ και  η οργάνωση σεμιναρίων για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και την ενίσχυση τη̋ ερευνητική̋ του̋ προσπάθεια̋. Τα καθήκοντά του̋ 

είναι πλήρω̋ αποκομμένα από διοικητικά ζητήματα καθώ̋ η διοίκηση και ο έλεγχο̋ 

λειτουργία̋ των σχολείων ασκείται από του̋ προϊσταμένου̋ των Διευθύνσεων ή των 

Γραφείων τη̋ Εκπαίδευση̋ (άρθρο 2). Αναφορικά με την αξιολογική διαδικασία που θα 

ακολουθείται από του̋ Σχολικού̋ Συμβούλου̋, στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 

1 αναφέρεται ότι πρόκειται να καθοριστεί με ακρίβεια σε μελλοντικά Προεδρικά 

Διατάγματα που θα εκδοθούν ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνική̋ Παιδεία̋ και 

Θρησκευμάτων.  

 Άξιο αναφορά̋ είναι ότι η κάθε βαθμίδα εκπαίδευση̋ διέθετε του̋ δικού̋ τη̋ 

Σχολικού̋ Συμβούλου̋. Συγκεκριμένα, υπήρχαν διαφορετικοί Σχολικοί Σύμβουλοι για 

τη Δημοτική Εκπαίδευση, διαφορετικοί για τη Μέση Γενική Εκπαίδευση και 

διαφορετικοί για τη Μέση Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση. Τα προσόντα των 

υποψήφιων Σχολικών Συμβούλων καθορίζονται στο άρθρο 16 και αφορούν τα έτη 

εκπαιδευτική̋ προϋπηρεσία̋ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού με κάποιε̋ 

διαφοροποιήσει̋ στον αριθμό του̋ ανάλογα με τη βαθμίδα. Μάλιστα, όπω̋ ορίζεται στο 

άρθρο 18, οι υποψήφιοι που επιλέγονταν ω̋ Σχολικοί Σύμβουλοι, υποχρεούνταν να 
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παρακολουθήσουν μια σειρά ταχύρρυθμων επιμορφωτικών σεμιναρίων πριν την 

ανάληψη των καθηκόντων του̋. 

 

2.9 Η Υπουργική Απόφαση του 2002  
 

 Δύο δεκαετίε̋ αργότερα, το 2002, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμόν 

Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002 (ΦΕΚ 1340/16-10-2002) που καθορίζει διεξοδικότερα τα 

καθήκοντα των Σχολικών Συμβούλων. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Β’ τη̋ Υπουργική̋ 

Απόφαση̋ αναφέρονται οι αρμοδιότητε̋ των Σχολικών Συμβούλων, ωστόσο λόγω του 

πλήθου̋ του̋ δε θα μελετηθούν μία προ̋ μία στην παρούσα εργασία. 

 Κατόπιν λεπτομερού̋ μελέτη̋ αυτών από την ερευνήτρια, διαπιστώθηκε ότι ο 

ρόλο̋ των Σχολικών Συμβούν είναι κυρίω̋ παιδαγωγικό̋ και επιστημονικό̋. Μεταξύ 

άλλων, είναι υπεύθυνοι για την κατανόηση του περιεχομένου και τη̋ φιλοσοφία̋ των 

εκπαιδευτικών καινοτομιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών, καθώ̋ και η 

αποτελεσματική εφαρμογή του̋. Φροντίζουν για την παιδαγωγική και επιστημονική 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και στην υποστήριξή του̋ στι̋ καθημερινέ̋ διδακτικέ̋ 

ανάγκε̋, ενώ παράλληλα ενθαρρύνουν τη χρήση σύγχρονων μέσων τη̋ εκπαιδευτική̋ 

τεχνολογία̋ εξασφαλίζοντα̋ προϋποθέσει̋ εξοικείωση̋. Όταν διαπιστώνεται ότι κάποιοι 

εκπαιδευτικοί παρουσιάζουν αδυναμίε̋ κατά την άσκηση του εκπαιδευτικού του̋ έργου, 

οι Σχολικοί Σύμβουλοι συντάσσουν προ̋ την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση̋ 

υπηρεσιακή έκθεση και προτείνουν την εφαρμογή επιμορφωτικών σεμιναρίων με ομάδα 

στόχου του̋ εκπαιδευτικού̋ αυτού̋.  Στι̋ ειδικέ̋ υποχρεώσει̋ του̋ συγκαταλέγονται η 

σύνταξη μια̋ ενιαία̋ συνοπτική̋ έκθεση̋ στο τέλο̋ κάθε διδακτικού έτου̋ από όλου̋ 

του̋ Σχολικού̋ Συμβούλου̋ του νομού, η οποία περιλαμβάνει τι̋ ελλείψει̋, τι̋ ανάγκε̋ 

τη̋ εκπαίδευση̋ και τα γενικότερα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την άσκηση του 

εκπαιδευτικού έργου στον νομό. Τελικοί παραλήπτε̋ τη̋ έκθεση̋ αυτή̋ είναι ο 

Διευθυντή̋ τη̋ Εκπαίδευση̋ και ο Προϊστάμενο̋ του Γραφείου Εκπαίδευση̋. 

Επιπρόσθετα, στο τέλο̋ κάθε διδακτικού έτου̋, έχουν ω̋ ειδική υποχρέωση τη σύνταξη 

ακόμη μία̋ έκθεση̋, προσωπική̋, στην οποία καταγράφουν τι̋ πρωτοβουλίε̋, τι̋ 

δραστηριότητε̋ και τα ιδιαίτερα προβλήματα που παρατηρήθηκαν, και διατυπώνουν 

προτάσει̋ για τη βελτίωση των προγραμμάτων, των σχολικών βιβλίων, των μεθόδων 

διδασκαλία̋, τη̋ εκπαιδευτική̋ τεχνολογία̋, τη̋ Πρόσθετη̋ Διδακτική̋ Στήριξη̋ καθώ̋ 

και τη̋ Ενισχυτική̋ Διδασκαλία̋. Η υποβολή των προσωπικών εκθέσεων των Σχολικών 

Συμβούλων γίνεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση̋ στην οποία ανήκουν. 
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2.10 Ο Νόμο̋ 3848/2010 
 

 Ο νόμο̋ που θεσπίζεται το 2010 (Νόμο̋ 3848/2010, ΦΕΚ 71Α/19-5-2010) 

αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την εκπαιδευτική αξιολόγηση στη χώρα μα̋ καθώ̋ 

δίνεται έμφαση για πρώτη φορά στην αυτοαξιολόγηση τη̋ σχολική̋ μονάδα̋. Έω̋ την 

περίοδο αυτή, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ γινόταν από 

άτομα ή φορεί̋ που δεν είχαν άμεση συσχέτιση με τον χώρο του σχολείου και 

ολοκληρωμένη άποψη για τι̋ συνθήκε̋ και τι̋ δυσκολίε̋ που καλούταν να αντιμετωπίσει 

ο κάθε εκπαιδευτικό̋. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει ο νόμο̋ 3848/2010 με το άρθρο 

32 εισάγοντα̋ την έννοια τη̋ αυτοαξιολόγηση̋ τη̋ κάθε σχολική̋ μονάδα̋. Ειδικότερα, 

με βάση το άρθρο 32, η κάθε σχολική μονάδα χρειάζεται να καταρτίζει πρόγραμμα 

δράση̋, στο οποίο θα διατυπώνονται οι εκπαιδευτικοί στόχοι για το νέο σχολικό έτο̋. 

Ω̋ προθεσμία υποβολή̋ του προγράμματο̋ δράση̋ ορίζεται το τέλο̋ του Σεπτεμβρίου. 

Επιπλέον, στο τέλο̋ κάθε σχολικού έτου̋, η κάθε σχολική μονάδα υποχρεούται να 

καταθέτει έκθεση αξιολόγηση̋, όπου θα αξιολογούνται α) η απόδοση τη̋ σχολική̋ 

μονάδα̋ στο σύνολό τη̋, β) η επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων που είχαν τεθεί στο 

πρόγραμμα δράση̋ και γ) οι επιτυχίε̋, οι αδυναμίε̋ και τα προβλήματα που 

αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτου̋ (άρθ. 32, παρ. 2). Με την έκθεση 

αυτή κατατίθενται, επίση̋, προτάσει̋ για βελτίωση των συνθηκών. Σύμφωνα με την 

επόμενη παράγραφο του άρθρου, τόσο το πρόγραμμα δράση̋ όσο και η έκθεση 

αξιολόγηση̋ συντάσσονται υπό την ευθύνη του διευθυντή τη̋ κάθε σχολική̋ μονάδα̋ 

σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και του̋ Σχολικού̋ Συμβούλου̋, 

γνωστοποιούνται στου̋ εκπαιδευτικού̋ και στου̋ μαθητέ̋ και υποβάλλονται στο Κέντρο 

Εκπαιδευτική̋ Έρευνα̋ (Κ.Ε.Ε.). Ωστόσο, στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου αποσαφηνίζεται 

ότι όλα τα προαναφερόμενα θα ξεκινήσουν να τίθενται σε ισχύ από το σχολικό έτο̋ 2010-

2011 σε σχολικέ̋ μονάδε̋ που θα ορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Παιδεία̋, Δια 

Βίου Μάθηση̋ και Θρησκευμάτων. Αναφορικά με την αξιολόγηση των ιδίων των 

εκπαιδευτικών μεμονωμένα, αυτή θα συνεχίζει να ακολουθεί τι̋ έω̋ τότε ισχύουσε̋ 

διατάξει̋ (άρθρο 32 παρ. 7).  

 

2.11 Το ΠΔ152/2013 
 

 Το 2013 με τη δημοσίευση του ΠΔ 152/2013, τη̋ Υπουργική̋ Απόφαση̋ υπ’ 

αριθμό 30972/Γ1/15-3-2013 και τη̋ Εγκυκλίου Γ1/190089/10-12-2013 γίνονται 
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ορισμένε̋ αλλαγέ̋ ω̋ προ̋ τη διαδικασία τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ που τελείται. 

Σύμφωνα με όσα ορίζονται, η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξακολουθεί να 

υλοποιείται από του̋ Σχολικού̋ Συμβούλου̋. Στο ΠΔ 152/2013 διατυπώνονται με 

σαφήνεια τα κριτήρια ω̋ προ̋ τα οποία θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί και είναι 

ταξινομημένα ανά κατηγορίε̋. Για εξοικονόμηση χρόνου, στην παρούσα εργασία θα 

αναφερθούν ονομαστικά οι κατηγορίε̋ χωρί̋ να συγκεκριμενοποιούμε αναλυτικά τα 

κριτήρια που συγκαταλέγονται σε κάθε μία από αυτέ̋.  

 Στο άρθρο 3 (παράγραφο̋ 10) περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια σύμφωνα με 

τα οποία θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων.  Οι ευρύτερε̋ 

κατηγορίε̋ στι̋ οποίε̋ ανήκουν είναι οι εξή̋: α) το εκπαιδευτικό περιβάλλον β) ο 

σχεδιασμό̋, ο προγραμματισμό̋ και η προετοιμασία τη̋ διδασκαλία̋, γ) η διεξαγωγή 

τη̋ διδασκαλία̋ και η αξιολόγηση των μαθητών δ) η υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια 

και ε) η επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.1 Για την 

αξιολόγηση χρησιμοποιείται κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων με ποιοτικό χαρακτηρισμό 

του εκπαιδευτικού ανάλογα με του̋ βαθμού̋ που συγκεντρώνει. Συγκεκριμένα, 

χαρακτηρίζεται ω̋ «ελλιπή̋» όταν συγκεντρώνει 0-30 βαθμού̋, «επαρκή̋» όταν 

συγκεντρώνει 31-60 βαθμού̋, «πολύ καλό̋» όταν συγκεντρώνει 61-80 βαθμού̋ και 

«εξαιρετικό̋» όταν συγκεντρώνει 81-100 βαθμού̋ (άρθρο 5, παράγραφο̋ 2).2  

 Αναφορικά με τη διαδικασία τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ (άρθρο 17), αυτή 

ξεκινά με την κοινοποίηση πρόσκληση̋ του αξιολογητή προ̋ τον αξιολογούμενο. Η 

εκπαιδευτική αξιολόγηση περιλαμβάνει την παρακολούθηση τουλάχιστον δύο 

διδασκαλιών κατόπιν συνεννόηση̋ μεταξύ του αξιολογητή και του αξιολογούμενου, με 

τη δυνατότητα του αξιολογούμενου να θέσει συγκεκριμένε̋ προτιμήσει̋ ω̋ προ̋ τα 

μαθήματα στα οποία προτιμά να γίνει η παρακολούθηση. Μετά την ολοκλήρωση τη̋ 

παρακολούθηση̋ των διδασκαλιών ακολουθεί ανατροφοδοτική συζήτηση μεταξύ 

αξιολογουμένου και αξιολογητή και σε διάστημα μία̋ εβδομάδα̋, ο αξιολογούμενο̋ 

πρέπει να υποβάλει έκθεση αυτοαξιολόγηση̋ και, προαιρετικά, συνοδευτικό ατομικό 

φάκελο με κάθε είδου̋ δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγηση. Εδώ, 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι η φόρμα τη̋ αυτοαξιολόγηση̋ και ο τυχόν ατομικό̋ φάκελο̋ 

που έχουν υποβληθεί, αποσκοπούν στην πληρέστερη ενημέρωση του αξιολογητή χωρί̋, 

 

1 Για λεπτομερή ανάγνωση των κριτηρίων που υπάγονται σε κάθε μία από τι̋ πέντε κατηγορίε̋ βλ. 
ΠΔ152/2013, άρθρο 3, παράγραφο 10. 
2 Για τη διευκρίνιση των ικανοτήτων που διαθέτει ή υστερεί ο εκπαιδευτικό̋ για κάθε ποιοτικό 
χαρακτηρισμό που του αποδίδεται σε κάθε κατηγορία και σε κάθε επιμέρου̋ κριτήριο βλ. άρθρο 14. Για 
τον τρόπο υπολογισμού τη̋ τελική̋ βαθμολογία̋ βλ. ΠΔ152/2013, άρθρο 16.  
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όμω̋, να δεσμεύουν την αξιολογική του κρίση. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

ολοκληρώνεται κατόπιν τη̋ σύνταξη̋ τη̋ έκθεση̋ από τον αξιολογητή που αποτελεί 

μέρο̋ του προσωπικού του μητρώου. Στην περίπτωση που ο αξιολογούμενο̋ έχει 

χαρακτηριστεί ω̋ «ελλιπή̋»  σε κάποιο κριτήριο, ο αξιολογητή̋ οφείλει να προτείνει 

κατάλληλε̋ μορφέ̋ επιμόρφωση̋. Επίση̋, η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο 

επαναλαμβάνεται μέσα σε χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνά το ένα έτο̋. Οι 

αξιολογούμενοι διαθέτουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση, αρκεί να είναι σε θέση 

να θεμελιώσουν του̋ ισχυρισμού̋ του̋ και να προβάλλουν στοιχεία που αποδεικνύουν 

την ανακρίβεια του περιεχομένου τη̋ έκθεση̋ που συντάχθηκε από τον αξιολογητή 

(άρθρο 20 παράγραφο̋ 3). Τέλο̋, το γεγονό̋ ότι στο ΠΔ152/2013 δεν αναφέρεται τι 

προβλέπεται για όσου̋ κρίνονται ανεπαρκεί̋, προκάλεσε κύμα αντιδράσεων των 

εκπαιδευτικών εκφράζοντα̋ τον φόβο του̋ για πιθανέ̋ απολύσει̋ (Μουστάκα, 2018). 

 Η αξιολόγηση τη̋ κάθε σχολική̋ μονάδα̋ ω̋ σύνολο, ορίζεται από την 

Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 30972/Γ1/15-3-2013 με το άρθρο 4 και πρόκειται για 

αυτοαξιολογική διαδικασία, τη̋ οποία̋ υπεύθυνοι είναι ο διευθυντή̋ και ο σύλλογο̋ 

διδασκόντων κάθε σχολείου. Η λογική που ακολουθείται είναι παρόμοια με εκείνη μου 

όριζε ο νόμο̋ 3848/2010 ενώ σύμφωνα με την Εγκύκλιο Γ1/190089/10-12-2013 είναι 

υποχρεωτική και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται με την έναρξη του σχολικού έτου̋ 2013-

2014. Ωστόσο, έπειτα από τι̋ αλλαγέ̋ που συνέβησαν στο πολιτικό προσκήνιο, η 

προσπάθεια αυτή για εκπαιδευτική αξιολόγηση δε διατήρησε τη λειτουργία τη̋. 

 

2.12 Ο Νόμο̋ 4547/2018 
 

 Σύμφωνα με τον Νόμο 4547/2018 (ΦΕΚ 102Α/12-6-2018) καταργείται ο θεσμό̋ 

των Σχολικών Συμβούλων που είχε τεθεί σε ισχύ από το 1982. Συγκεκριμένα, αυτό 

ορίζεται στο άρθρο 17, παράγραφο 1 του νόμου, όπου αναφέρεται ότι «Ο θεσμό̋ του 

Σχολικού Συμβούλου, ο οποίο̋ εισήχθη με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1304/1982, 

καταργείται.». Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντικαθίστανται από του̋ Συντονιστέ̋ 

εκπαιδευτικού έργου, που αναλαμβάνουν την μέριμνα του συνόλου των σχολικών 

μονάδων τη̋ περιοχή̋ όπου έχουν τοποθετηθεί. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική αξιολόγηση 

που προβλέπει ο εν λόγω νόμο̋ καταργεί το ΠΔ152/2013, διατηρεί την αυτοαξιολόγηση 

των σχολικών μονάδων  και προβλέπει την αξιολόγηση μόνο των στελεχών εκπαίδευση̋. 

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη εργασία θα περιοριστούμε στι̋ αρμοδιότητε̋ των 
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Συντονιστών εκπαιδευτικού έργου και στη διαδικασία αυτοαξιολόγηση̋ των σχολικών 

μονάδων. 

 Αναφορικά με του̋ Συντονιστέ̋ εκπαιδευτικού έργου, μετά από απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευση̋, ανατίθεται σε κάθε Συντονιστή εκπαιδευτικού 

έργου η παιδαγωγική ευθύνη μία̋ ενότητα̋ σχολικών μονάδων, ενώ αρμοδιότητά του̋ 

είναι η επιστημονική ευθύνη για τα θέματα που αφορούν την ειδικότητά του̋ και η 

παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στι̋ σχολικέ̋ μονάδε̋ 

που τίθενται υπό την ευθύνη του. Η διάρκεια τη̋ θητεία̋ του̋ ανέρχεται σε τρία έτη και 

τα κριτήρια επιλογή̋ του̋ αφορούν α) την επιστημονική του̋ συγκρότηση, β) την 

διοικητική και διδακτική εμπειρία του̋ και γ) την προσωπικότητα και τη γενική του̋ 

συγκρότηση. Τα δύο πρώτα κριτήρια προκύπτουν από τον φάκελο του υποψήφιου 

εκπαιδευτικού και τα συνυποβαλλόμενα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ το τρίτο κριτήριο 

αποτιμάται μέσω προφορική̋ συνέντευξη̋ ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογή̋. 

Επιπλέον, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή βαθμού Α’, η πιστοποιημένη γνώση 

Τεχνολογιών Πληροφορία̋ και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) και η κατ’ ελάχιστον δωδεκαετή 

εκπαιδευτική υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση με δέκα εξ αυτών έτη να αφορούν την 

άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολικέ̋ μονάδε̋ (άρθρο 22). 

 Στο άρθρο 47 του Νόμου 4547/2018, ορίζεται ότι η αποτίμηση του εκπαιδευτικού 

έργου των σχολικών μονάδων θα τελείται πλέον από τον σύλλογο διδασκόντων τη̋ κάθε 

σχολική̋ μονάδα̋, ο οποίο̋ στην αρχή κάθε σχολική̋ χρονιά̋ προγραμματίζει το 

εκπαιδευτικό έργο που πρόκειται να υλοποιηθεί. Κατά τη διάρκεια τη̋ σχολική̋ χρονιά̋ 

ο σύλλογο̋ διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά και ελέγχει την πορεία του αρχικού 

προγράμματο̋ προβαίνοντα̋ σε τροποποιήσει̋ και ανασχεδιασμό, όποτε αυτό κρίνεται 

απαραίτητο. Όπω̋ ορίζεται από τον εν λόγω νόμο, στο τέλο̋ κάθε σχολικού έτου̋, ο 

σύλλογο̋ διδασκόντων συντάσσει μια τελική έκθεση αξιολόγηση̋ που υποβάλλεται στο 

Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ( στο εξή̋ ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ελέγχεται 

από τον Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου. Ο τελευταίο̋, διατυπώνει παρατηρήσει̋ για 

τι̋ εκθέσει̋ των σχολικών μονάδων που βρίσκονται υπό την παιδαγωγική του ευθύνη 

και διατυπώνει προτάσει̋ για πιθανέ̋ βελτιώσει̋. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με τη σειρά του 

συντάσσει συνολική έκθεση για το σύνολο των σχολικών μονάδων που βρίσκονται υπό 

την ευθύνη του και την υποβάλλει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτική̋ Πολιτική̋ (στο εξή̋ 

Ι.Ε.Π.). Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εισήγηση του Ι.Ε.Π. προ̋ το Υπουργείο 

Παιδεία̋, Έρευνα̋ και Θρησκευμάτων τρόπων βελτίωση̋ των διαδικασιών 

προγραμματισμού και αποτίμηση̋. Διατυπώνονται, τέλο̋, παρατηρήσει̋ προ̋ τα 
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ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που προκύπτουν με βάση τη συνολική έκθεση που έλαβε και αποσκοπούν στη 

βελτίωση των συνθηκών. 

 

2.13 Νόμο̋ 4692/2020 
 

  Ο πιο πρόσφατο̋ νόμο̋ που ορίζει τον τρόπο που θα διεξάγεται η αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών και του έργου που παράγουν είναι ο Νόμο̋ 4692/2020 (ΦΕΚ 

111/Α/12-6-2020) με τίτλο Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλε̋ διατάξει̋. Με τον νόμο 

αυτό τροποποιούνται κάποιε̋ προηγούμενε̋ διατάξει̋ ενώ προστίθενται κάποιε̋ 

επιπλέον σε όσα ορίζονταν με τον προηγούμενο νόμο, δηλαδή με τον Νόμο 4547/2018. 

 Αναλυτικότερα, η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων εξακολουθεί να έχει τη 

μορφή εσωτερική̋ αξιολόγηση̋, κατά την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 33, παράγραφο̋ 

1, ο διευθυντή̋ σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων καταρτίζουν εκπαιδευτικό 

πλάνο το αργότερο ω̋ τι̋ 10 Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτου̋, συμβουλευόμενοι τι̋ 

αξιολογικέ̋ παρατηρήσει̋ του προηγούμενου έτου̋. Κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτου̋, ο διευθυντή̋ συνεδριάζει με τον σύλλογο διδασκόντων τουλάχιστον μία φορά ανά 

δύο μήνε̋, με σκοπό να ελεγχθεί η πορεία του αρχικού πλάνου και να γίνει τυχόν 

ανασχεδιασμό̋ ή διορθωτικέ̋ κινήσει̋ με την αξιοποίηση των παρατηρήσεων και των 

προτάσεων του Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη τη̋ 

σχολική̋ μονάδα̋ (άρθρο 33, παράγραφο̋ 3). Στο πλάνο αυτό περιλαμβάνονται ο 

προγραμματισμό̋ του εκπαιδευτικού έργου, ο σχεδιασμό̋ συλλογικών δράσεων και 

ερευνητικών διαδικασιών καθώ̋ και ο καθορισμό̋ του τρόπου υλοποίησή̋ του̋. 

Σύμφωνα με το άρθρο 34, παράγραφο̋ 1, του παρόντο̋ νόμου, η αυτοαξιολόγηση κάθε 

σχολική̋ μονάδα̋ ω̋ προ̋ το εκπαιδευτικό έργο τη̋ γίνεται στο τέλο̋ κάθε σχολικού 

έτου̋ με την σύνταξη απολογιστική̋ έκθεση̋ από τον διευθυντή σε συνεργασία με τον 

σύλλογο διδασκόντων. Η ετήσια απολογιστική έκθεση καταχωρίζεται στα πρακτικά τη̋ 

σχετική̋ συνεδρίαση̋ του συλλόγου διδασκόντων, γνωστοποιείται σε όλα τα μέλη του 

συλλόγου διδασκόντων και αναρτάται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.  

 Με παρόμοια διαδικασία, όπω̋ αυτή οριζόταν με τον προηγούμενο νόμο, τελείται 

η εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το άρθρο 35, παράγραφο̋ 

1, ο Συντονιστή̋ εκπαίδευση̋ λαμβάνει τι̋ απολογιστικέ̋ εκθέσει̋ που συντάχθηκαν 

από το σύλλογο διδασκόντων κάθε σχολική̋ μονάδα̋, τη̋ οποία̋ έχει την παιδαγωγική 

ευθύνη. Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τι̋ συνθήκε̋ κάθε 

σχολική̋ μονάδα̋, διατυπώνει προτάσει̋ βελτίωση̋, τι̋ οποίε̋ επιστρέφει στον σύλλογο 
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διδασκόντων τη̋ αντίστοιχη̋ σχολική̋ μονάδα̋. Επιπλέον, το σύνολο των προτάσεων 

για βελτίωση που έχει διατυπώσει ο Συντονιστή̋ εκπαιδευτικού έργου για όλα τα σχολεία 

που έχει υπό την ευθύνη του, το γνωστοποιεί στο αντίστοιχο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. όπου ανήκουν 

τα σχολεία, χωρί̋ όμω̋ να γίνονται αναφορέ̋ σε συγκεκριμένα σχολεία. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

μελετά τι̋ απολογιστικέ̋ εκθέσει̋ τη̋ κάθε σχολική̋ μονάδα̋ και τα σχόλια και τι̋ 

προτάσει̋ που διατυπώθηκαν από τον Συντονιστή εκπαίδευση̋ για κάθε μία από αυτέ̋, 

συντάσσει μία συνολική έκθεση αξιολόγηση̋ για όλα τα σχολεία που ανήκουν στην 

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση̋ και την αναρτά στην ειδική ηλεκτρονική 

εφαρμογή (άρθρο 35, παράγραφο̋ 2). Η διαδικασία τη̋ εξωτερική̋ αξιολόγηση̋ 

ολοκληρώνεται με τη δράση τη̋ Αρχή̋ Διασφάλιση̋ τη̋ Ποιότητα̋ στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ( στο εξή̋ Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) που συστάθηκε με τον Νόμο 

4142/2013 (ΦΕΚ 83/Α/9-4-2013). Η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. κατόπιν μελέτη̋ κυρίω̋ των 

εκθέσεων που συντάχθηκαν από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τη̋ χώρα̋, συντάσσει τελική έκθεση με 

προαιρετική συνεργασία με το Ι.Ε.Π. και α) εισηγείται προ̋ τον Υπουργό Παιδεία̋ και 

Θρησκευμάτων τρόπου̋ βελτίωση̋ και αποτελεσματικότερη̋ οργάνωση̋ και β) 

συντάσσει εκθέσει̋ για το κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. παρέχοντα̋ ανατροφοδότηση για όσα 

ζητήματα απαιτούν βελτίωση και τι̋ αναρτά στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. Το 

συγκεκριμένο αξιολογικό σύστημα εσωτερική̋ αυτοαξιολόγηση̋ και εξωτερική̋ από 

ανώτερου̋ φορεί̋, δε φαίνεται να διαφέρει σημαντικά από το αξιολογικό σύστημα που 

όριζε ο Νόμο̋ 4547/2018. Τέλο̋, η έναρξη ισχύο̋ του προγραμματίζεται με την έναρξη 

του σχολικού έτου̋ 2020-2021. 

 Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημανθεί ότι πρακτικά, οι προσπάθειε̋ για 

εκπαιδευτική αξιολόγηση δε λειτούργησαν όπω̋ αυτέ̋ ορίζονταν από το εκάστοτε 

νομοθετικό πλαίσιο. Οι νομοθετικέ̋ ρυθμίσει̋ έρχονταν σε αντίθεση με  όσα 

πρεσβεύονταν από τα Σωματεία των Εκπαιδευτικών και με τι̋ αντιλήψει̋ των ιδίων των 

εκπαιδευτικών, πράγμα που εμπόδιζε τη λειτουργία του̋ όπω̋ αυτή οριζόταν σύμφωνα 

με τον νόμο.  

 Οι κυριότεροι σταθμοί τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ απεικονίζονται παρακάτω 

στην Εικόνα 1. συγκεντρωτικά, προ̋ διευκόλυνση των αναγνωστών για τον εντοπισμό 

των σημαντικότερων στοιχείων. 
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Εικόνα 1. Χρονογραμμή τη̋ πορεία̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ στη χώρα μα̋ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, ΟΙ 

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
 

3.1 Ο ρόλο̋ και οι προκλήσει̋ του εκπαιδευτικού 
 

 Η προσέγγιση του «καλού» ή «ιδανικού» εκπαιδευτικού προσπάθησε να γίνει ήδη 

από πολύ νωρί̋, από αναγνωρισμένου̋ φιλόσοφου̋ και παιδαγωγού̋ τη̋ εποχή̋. Ο 

Σωκράτη̋ παρουσίαζε τον δάσκαλο ω̋ μαιευτήρα τη̋ γνώση̋ και ο Αριστοτέλη̋ ω̋ 

πρότυπο. Αργότερα, ο Locke τον χαρακτήρισε ω̋ εμπειριστή, ο Breiter ω̋ υπεύθυνο για 

τη διδασκαλία τη̋ πειθαρχία̋, ο Freire ω̋ απελευθερωτή ενώ ο Neill ω̋ δάσκαλο που 

πρέπει να εστιάζει στο παιδί (Arnon& Reichel, 2007). Η αδυναμία διατύπωση̋ ενό̋ 

σαφού̋ και κοινώ̋ αποδεκτού ορισμού, αποδίδεται στον πολυδιάστατο ρόλο του 

εκπαιδευτικού, ο οποίο̋ συνεχώ̋ διαφοροποιείται λόγω των μεταβολών σε οικονομικό, 

κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο.  

 Τι̋ τελευταίε̋ δεκαετίε̋, λόγω τη̋ ευρωπαϊκή̋ ενοποίηση̋ και τη̋ επικράτηση̋ 

υπερεθνικών οικονομικών συστημάτων, οι περισσότερε̋ κοινωνίε̋ έχουν αποκτήσει 

έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα. Ο πολιτισμικό̋ πλουραλισμό̋ των σύγχρονων 

κοινωνιών έχει σημαντικό αντίκτυπο στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋ και σε διάφορα 

επιμέρου̋ ζητήματα αυτή̋, μεταξύ των οποίων είναι και ο ρόλο̋ του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού (Hargreaves, 1994). Ο ρόλο̋ του σχολείου είναι η παροχή των 

κατάλληλων εφοδίων στου̋ μαθητέ̋, προκειμένου να είναι έτοιμοι να αναλάβουν του̋ 

πολυδιάστατου̋ ρόλου̋ που απαιτεί η σύγχρονη κοινωνία. Η οπτική αυτή σε συνδυασμό 

με το καθήκον του εκπαιδευτικού να πραγματώσει του̋ στόχου̋ του σχολείου, επηρεάζει 

άμεσα τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει. Μάλιστα, ο ρόλο̋ του δεν περιορίζεται 

μόνο στην πραγμάτωση των μαθησιακών στόχων, αλλά επεκτείνεται από κοινωνιολογική 

σκοπιά περικλείοντα̋ τι̋ αντιλήψει̋, τι̋ στάσει̋ και τι̋ συμπεριφορέ̋ που αναμένεται 

να υιοθετήσει τόσο από την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και από την ευρύτερη κοινωνία 

(Πολυζωάκη̋, 2008). Ωστόσο, σύμφωνα μα την Παπαναούμ (2003) εντοπίζεται μια 

σημαντική αντίφαση καθώ̋, ενώ καλείται να αναλάβει τον ρόλο του παιδαγωγού και να 

διαχειριστεί με επιτυχία πολυάριθμε̋ προκλήσει̋, η θέση του ω̋ απλό̋ υπάλληλο̋ στην 

βάση τη̋ ιεραρχική̋ πυραμίδα̋ των στελεχών τη̋ εκπαίδευση̋ περιορίζει τη δράση του. 

Η ανεπαρκή̋ χρηματοδότηση τη̋ εκπαίδευση̋ και η άνωθεν λήψη αποφάσεων, 

προκαλούν σύγχυση δυσχεραίνοντα̋ το κλίμα στο οποίο καλείται να ενεργήσει. 
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 Επανερχόμενοι στον ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, σαφώ̋ απαιτείται η 

άριστη γνωστική κατάρτιση και η συνεχή̋ επιμόρφωση αυτού, καθώ̋ αναπτύσσει 

ολόπλευρα του̋ νέου̋ και του̋ προετοιμάζει για την ένταξή του̋ στην κοινωνία και στην 

εργασία που μεταβάλλονται διαρκώ̋ (Γιώτη και Νόβα-Καλτσούνη, 2002). Πέραν τη̋ 

άριστη̋ γνώση̋ του αντικειμένου που διδάσκει, κρίνεται σημαντική η διδακτική και 

αξιολογική του ικανότητα, καθώ̋ και η ικανότητά του να συμβουλεύει και να 

προσανατολίζει του̋ νέου̋ αφουγκραζόμενο̋ τι̋ ανησυχίε̋ του̋. Σύμφωνα με του̋ 

Cimer, Çakır και Çimer (2010), ο «καλό̋» εκπαιδευτικό̋ περιγράφεται ω̋ ευέλικτο̋, 

ευπροσάρμοστο̋ και ικανό̋ να αντεπεξέρχεται και να εφαρμόζει τι̋ καινοτομίε̋ που 

προκύπτουν. Οφείλει, επίση̋, να διαθέτει αναπτυγμένε̋ επικοινωνιακέ̋ δεξιότητε̋, προ̋ 

αποτελεσματικότερη διαχείριση τη̋ σχολική̋ τάξη̋ και προ̋ διευκόλυνση τη̋ 

συνεργασία̋ του με του̋ κοινωνικού̋ φορεί̋ (Ξωχέλλη̋, 2006). 

 

3.2 Τρόπο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών 
 

 Ανά περιόδου̋, το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών έχει διέλθει από 

διάφορα στάδια, στην προσπάθεια να βρεθεί εκείνο που θωρείται πιο αντικειμενικό και 

αξιοκρατικό. Στην ενότητα αυτή θα γίνει μια σύντομη αναφορά στα στάδια αυτά με την 

ανάδειξη των θετικών και των αρνητικών χαρακτηριστικών του̋. 

 Κατά την περίοδο μεταξύ τέλη 19ου αιώνα και μέσα 20ου αιώνα, ο διορισμό̋ των 

εκπαιδευτικών δεν αποτελούσε αποκλειστική αρμοδιότητα του κρατικού μηχανισμού. 

Σύμφωνα με του̋ Κάτσικα και Θεριανό (2007), χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν 

οι Φιλεκπαιδευτικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκη̋ μεταξύ 1870-1920, όπου εκπαιδευτικοί και 

κοινότητε̋ προσέρχονταν στου̋ Φιλεκπαιδευτικού̋ Συλλόγου̋, υπέβαλλαν αίτηση και 

κατόπιν εξέτασή̋ των αιτήσεων επιλέγονταν οι διοριζόμενοι από τον σύλλογο. 

Αναφέρουν, επίση̋, την Μητρόπολη ω̋ έναν ακόμη φορέα που εμπλεκόταν στη 

διαδικασία διορισμού των εκπαιδευτικών, στα γραφεία τη̋ οποία̋ υπογράφονταν οι 

συμβάσει̋ ισχύο̋ ενό̋ έτου̋ και η εκ νέου ανανέωση αυτών αποτελούσε απόφαση του 

σχολείου και των προκρίτων τη̋ κοινότητα̋.  

 Από το 1937 υπό το καθεστώ̋ του Μεταξά και έπειτα, ο διορισμό̋ των 

εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση γινόταν μέσω τη̋ επετηρίδα̋. Ειδικότερα, στην 

αρχή κριτήρια εγγραφή̋ στην επετηρίδα αποτελούσαν η κατοχή του πτυχίου και  τα 

πολιτικά φρονήματα, ενώ μελλοντικά ο βαθμό̋ πτυχίου αντικατέστησε το κριτήριο των 

πολιτικών φρονημάτων (Αθανασιάδη̋ & Μαραντζίδη̋, 1998). Το σύστημα τη̋ 
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επετηρίδα̋ με τον διορισμό των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον βαθμό και την 

ημερομηνία κτήση̋ πτυχίου, θεωρήθηκε αντικειμενικό καθώ̋ αποφεύγονταν οι 

διακρίσει̋ των εκπαιδευτικών βάσει των πολιτικών του̋ πεποιθήσεων. Ωστόσο, 

προέκυψαν νέα ζητήματα ω̋ προ̋ την καταλληλόλητα των προσληφθέντων 

εκπαιδευτικών, καθώ̋ μέσω του συγκεκριμένου συστήματο̋ διορισμού, οι εκπαιδευτικοί 

διορίζονταν σε μεγάλη ηλικία. Λόγω τη̋ μεσολάβηση̋ αρκετών χρόνων μεταξύ τη̋ 

αποφοίτησή̋ του̋ και τη̋ ανάληψη̋ καθηκόντων, σημειωνόταν συχνά ελλιπή̋ 

παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση (Λυμπέρη̋, 2007). Αυτοί οι προβληματισμοί 

οδήγησαν περίπου στα μέσα τη̋ δεκαετία̋ του 1990 στην αλλαγή του τρόπου διορισμού 

των εκπαιδευτικών και στην κατάργηση τη̋ επετηρίδα̋. 

 Όπω̋ ήταν αναμενόμενο, η απόφαση τη̋ κατάργηση̋ τη̋ επετηρίδα̋ προκάλεσε 

αντιδράσει̋ και το κράτο̋ κατηγορήθηκε για προσπάθεια αποδέσμευση̋ τη̋ 

υποχρέωση̋ να εξασφαλίσει εργασία σε όσου̋ ήταν εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα 

(Φατούρου & Γαλάνη, 1997).  Σύμφωνα με την Πηγιάκη (2000), αντίθετη θέση με την 

πρόθεση του Υπουργείου Παιδεία̋ εκδήλωσε και η Ομοσπονδία Λειτουργία̋ Μέση̋ 

Εκπαίδευση̋ (στο εξή̋ Ο.Λ.Μ.Ε.) με τον τέω̋ πρόεδρο Ν. Τσούλια να δηλώνει ότι η 

Ο.Λ.Μ.Ε. είναι δεκτική σε κάθε πολιτικό διάλογο με την κυβέρνηση αλλά εμμένει 

σφοδρά στο αίτημά τη̋ για μη κατάργηση τη̋ επετηρίδα̋. Παρά τι̋ αντιδράσει̋, όμω̋, 

την αλλαγή στο σύστημα διορισμού έφερε ο Νόμο̋ 2525/97 με υπουργό παιδεία̋ τον 

Γεράσιμο Αρσένη.  

 Μεταξύ άλλων αλλαγών που συμβαίνουν στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋, 

κατατάσσεται και η κατάργηση τη̋ επετηρίδα̋ με αντικατάσταση αυτή̋ από τον 

διαγωνισμό του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογή̋ Προσωπικού (στο εξή̋ Α.Σ.Ε.Π.). 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 του Νόμου 2525/97 ορίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού ανά 

δύο έτη, για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία τη̋ 

Πρωτοβάθμια̋ και τη̋ Δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋. Η ανωτέρα απόφαση τίθεται σε 

εφαρμογή από την επόμενη χρονιά, δηλαδή από το 1998 και έπειτα. Οι υποψήφιοι 

εκπαιδευτικοί εξετάζονται γραπτά σε δύο θεματικέ̋ ενότητε̋ που αφορούν τη γνωστική 

του̋ κατάρτιση ω̋ προ̋ το αντικείμενο τη̋ ειδικότητά̋ του̋ και την παιδαγωγική και 

διδακτική του̋ ικανότητα. Η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από το Υπουργείο Παιδεία̋ και 

το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσια̋ Διοίκηση̋ και Αποκέντρωση̋ (άρθρο 6, 

παράγραφο̋ 3), ενώ οι επιτυχόντε̋ εντάσσονται σε πίνακε̋ ανάλογα με τον βαθμό που 

πέτυχαν. Μάλιστα, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, επιτυχόντε̋ θεωρούνταν εκείνοι των 

οποίων ο βαθμό̋ αντιστοιχούσε ανά μάθημα σε ποσοστό 70% και άνω τη̋ 
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προβλεπόμενη̋ ανώτατη̋ βαθμολογία̋. Η μεταβατική περίοδο̋ από την επετηρίδα στον 

γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. φαίνεται να διήρκεσε μια πενταετία, έω̋ ότου 

εξαντληθούν όλοι οι εγγεγραμμένοι στην επετηρίδα μέχρι το 1997 που καταργήθηκε η 

λειτουργία τη̋. Έτσι, από το 1998 έω̋ το 2002 εφαρμοζόταν διπλό σύστημα διορισμού 

των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα: 

 

 

Πίνακα̋ 1. Ετήσια ποσοστά διπλού συστήματο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών κατά την 
περίοδο 1998-2002 

(Ν.2525/1997, άρθρο 6, παράγραφο̋ 2). 

 

 Από το έτο̋ 2003 και εξή̋, ο διορισμό̋ των εκπαιδευτικών ορίζεται να γίνεται 

αποκλειστικά από πίνακε̋ που καταρτίζονται κατόπιν διαγωνισμού. Ωστόσο, αυτό δεν 

τέθηκε σε ισχύ καθώ̋ σύμφωνα με τον Νόμο 3255/2004, μετά το 2003 το 60% των 

εκπαιδευτικών διορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα επιτυχόντων του διαγωνισμού του 

Α.Σ.Ε.Π. και το 40% από του̋ ενιαίου̋ πίνακε̋ αναπληρωτών.  Με μετέπειτα νόμου̋, 

γίνονται ορισμένε̋ διαφοροποιήσει̋ ω̋ προ̋ τα κριτήρια ένταξη̋ των υποψηφίων στου̋ 

πίνακε̋ των επιτυχόντων, που αφορούν είτε τον βαθμό που σημειώνουν στι̋ γραπτέ̋ 

εξετάσει̋, είτε τα πρόσθετα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια, καθώ̋ επίση̋ και την 

εκπαιδευτική προϋπηρεσία που διαθέτουν.3 Ο τρόπο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών με 

τα οριζόμενα του Νόμου 3255/2004 εξακολούθησε έω̋ και τον τελευταίο γραπτό 

 

3 Για ενδελεχή μελέτη των ακαδημαϊκών και κοινωνικών κριτηρίων που προσμετρούνταν με τη μορφή 
τη̋ μοριοδότηση̋ παραπεμφθείτε στου̋ Ν.3027/2002, Ν.3255/2004, Ν.3687/2008, Ν.3699/2008 και 
Ν.3848/2010. 

Χρονολογικό έτο̋ 

Ποσοστό εκπαιδευτικών 

που διορίζονται μέσω τη̋ 

επετηρίδα̋ 

Ποσοστό εκπαιδευτικών 

που διορίζονται μέσω του 

γραπτού διαγωνισμού του 

Α.Σ.Ε.Π. 

1998 80% 20% 

1999 60% 40% 

2000 40% 60% 

2001 20% 80% 

2002 10% 90% 
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διαγωνισμό του 2009, οι επιτυχόντε̋ του οποίου δεν κλήθηκαν άμεσα για διορισμό με 

αποτέλεσμα πολλοί από αυτού̋ να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη. Μετά τη διακοπή του 

γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. ο διορισμό̋ των εκπαιδευτικών γίνεται μέσω πίνακα 

κατάταξη̋ αναπληρωτών/ωρομίσθιων ανά ειδικότητα ή κλάδο και συντάσσεται ετησίω̋ 

με βάση την ημερομηνία κτήση̋ και τον βαθμό του πτυχίου. Τελικά, μετά από αρκετά 

χρόνια και συγκεκριμένα το 2019 προκηρύχθηκε μέσω του Α.Σ.Ε.Π. πρόσκληση 

εκπαιδευτικών για μόνιμο διορισμό, όπου η κατάταξή του̋ έγινε μόνο βάσει 

μοριοδότηση̋ των υποψηφίων από τα ακαδημαϊκά και κοινωνικά κριτήρια που 

προσμετρούνται, καθώ̋ πλέον δε διενεργείται γραπτή εξέταση. Μέχρι την παρούσα 

στιγμή που συγγράφεται η εν λόγω εργασία έχουν  αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακε̋ 

κατάταξη̋ των υποψηφίων για την ειδική αγωγή, και οι προσωρινοί πίνακε̋ κατάταξη̋ 

των υποψηφίων για τη γενική αγωγή. 

 

3.3 Κριτική αποτίμηση του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 
 

 Όπω̋ αναφέρθηκε και προηγουμένω̋, η ιδέα τη̋ κατάργηση̋ τη̋ επετηρίδα̋ και 

τη̋ αντικατάστασή̋ τη̋ από τον γραπτό διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. είχε δεχτεί αρνητική 

κριτική και η μετάβαση αυτή δεν κρίθηκε εύκολη υπόθεση. Η ανάγκη για την καθιέρωση 

ενό̋ διαφορετικού συστήματο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών, γεννήθηκε λόγω τη̋ 

ελλιπού̋ παιδαγωγική̋, γνωστική̋ και διδακτική̋ κατάρτιση̋ που παρουσίαζαν 

ορισμένοι εκπαιδευτικοί, καθώ̋ και λόγω τη̋ μεγάλη̋ χρονική̋ απόσταση̋ ανάμεσα στι̋ 

πανεπιστημιακέ̋ σπουδέ̋ και στην ανάληψη καθηκόντων (Κλάδη̋, 1991; Λυμπέρη̋, 

2007). Η εγκαθίδρυση του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. θεωρήθηκε ω̋ μια πιο 

αξιοκρατική μέθοδο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών, η οποία θα παρουσίαζε αρκετά 

πλεονεκτήματα.  

 Αρχικά σύμφωνα με τον Χαρίση̋ (2007), κρίθηκε σημαντική αλλαγή στον τρόπο 

επιλογή̋ των εκπαιδευτικών, καθώ̋ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί με την κατάργηση του 

χρονοβόρου συστήματο̋ τη̋ επετηρίδα̋ είχαν, πλέον, ίσε̋ ευκαιρίε̋ για  διορισμό 

ανεξάρτητα από την ηλικία του̋. Επίση̋, μέσω τη̋ γραπτή̋ εξέτασή̋ του̋ προκειμένου 

να διοριστούν, ενισχυόταν το κύρο̋ του επαγγέλματο̋ του εκπαιδευτικού στην ευρύτερη 

αντίληψη του συνόλου. Το πιο σημαντικό, όμω̋, ήταν ότι ο διορισμό̋ των εκπαιδευτικών 

μέσω του γραπτού διαγωνισμού γινόταν βάσει των γνώσεων και των ικανοτήτων του̋ 

εξασφαλίζοντα̋ την διάκριση και την επιλογή των πραγματικά αποτελεσματικών 

(Χαρίση̋, 2007).  
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 Αυτό το τελευταίο πλεονέκτημα, όμω̋, τέθηκε υπό έντονη αμφισβήτηση καθώ̋ 

η γραπτή εξέταση αποτελούσε μια στιγμιαία εξέταση, που θα μπορούσε να αποβεί 

ανεπιτυχή̋ για αρκετού̋, χωρί̋, όμω̋, αυτό να συνεπάγεται αναγκαστικά την έλλειψη 

γνώσεων και ικανοτήτων. Χαρακτηρίστηκε, επίση̋, περιορισμένη λόγω του ότι δε 

δύναται να εξεταστεί με έναν τέτοιο τρόπο ούτε η παιδαγωγική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ούτε η διδακτική του̋ ικανότητα (Χατζηδήμου, 2003). Άλλωστε οι 

Ζαφεριάδη̋, Δαρβούδη̋ και Μπασίνα (2004) αναφέρουν ότι οι απόφοιτοι των σχολών 

τη̋ Παιδαγωγική̋ δε διδάσκονταν μια ενιαία ύλη καθώ̋ υπήρχαν ανά διαστήματα 

τροποποιήσει̋ στα Προγράμματα Σπουδών. Μάλιστα, η διδακτέα ύλη στα παιδαγωγικά 

τμήματα τη̋ χώρα̋ διαφοροποιείται και οι φοιτητέ̋ εκτό̋ από την παρακολούθηση των 

υποχρεωτικών μαθημάτων, είχαν δικαίωμα να επιλέξουν μαθήματα από μία λίστα με 

βάση τι̋ προτιμήσει̋ του̋. Οι λόγοι αυτοί συνέβαλλαν στην κατηγορία του νέου 

συστήματο̋ διορισμού των εκπαιδευτικών για άδικη αξιολόγησή αυτών λόγω του 

διαφορετικού γνωστικού υπόβαθρου που φέρουν. 

 Ο νόμο̋ 2525/97 που όριζε την εφαρμογή του γραπτού διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 

για τον διορισμό των εκπαιδευτικών κατηγορήθηκε, επίση̋, λόγω τη̋ υποβάθμιση̋ του 

πτυχίου που κατέχουν, καθώ̋ με τον τρόπο αυτό το πτυχίο θεωρείται ω̋ τυπικό προσόν 

και ο διορισμό̋ στη δημόσια εκπαίδευση επιτυγχάνεται μόνο μετά από επιτυχία στον 

γραπτό διαγωνισμό (Παπαντώνη̋, 2003). Οι γνώσει̋ που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 

των παιδαγωγικών σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τίθενται με τον νέο τρόπο 

διορισμού των εκπαιδευτικών υπό αμφισβήτηση, καθώ̋ οι υποψήφιοι καλούνται να 

πιστοποιήσουν τι̋ γνώσει̋ του̋ μέσω τη̋ επιτυχία̋ του̋ σε έναν μονοήμερο γραπτό 

διαγωνισμό. 

 Παρόλα αυτά, η οικονομική δυσχέρεια που ξεκίνησε να αντιμετωπίζει η χώρα 

μα̋ στο τέλο̋ τη̋ δεκαετία̋ του 2000, μεταξύ άλλων τομέων έπληξε και τον τομέα τη̋ 

εκπαίδευση̋. Ο διαγωνισμό̋ του Α.Σ.Ε.Π. που τελούνταν ανά δύο έτη για την πρόσληψη 

μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού διακόπηκε και η πρόσληψη των εκπαιδευτικών 

γινόταν με την ιδιότητά του̋ ω̋ αναπληρωτέ̋ ή ωρομίσθιοι κατόπιν υπογραφή̋ 

σύμβαση̋ ορισμένου χρόνου. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί πλέον κοστίζουν λιγότερο και το 

δοθέν εργασιακό σύστημα των εκπαιδευτικών φαίνεται να εξυπηρετεί τι̋ κυβερνήσει̋, 

καθώ̋ με τα ίδια χρήματα ενό̋ μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται περίπου τρει̋ 

ωρομίσθιοι με αποτέλεσμα να προβάλλεται η πλασματική εικόνα τη̋ οικονομική̋ 

ανάκαμψη̋ και τη̋ καταπολέμηση̋ τη̋ ανεργία̋. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

4.1 Αφετηρία έρευνα̋ – λόγοι ενασχόληση̋ 
 

 Η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με ζητήματα που 

απασχολούν την εκπαιδευτική κοινότητα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα που δύναται 

να συμβάλλει στην βελτίωση τη̋ ποιότητα̋ τη̋ παρεχόμενη̋ εκπαίδευση̋ και στην 

ενίσχυση τη̋ αποτελεσματικότητα̋ του ρόλου του σχολείου. Ένα καίριο ζήτημα μεταξύ 

άλλων είναι και το ζήτημα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, βάσει τη̋ οποία̋ αποτιμάται 

το παραγόμενο έργο των εκπαιδευτικών και αποφαίνονται τα δυνατά και τα αδύνατα 

σημεία του̋. Όπω̋ έχει ήδη αναφερθεί, οι αντιλήψει̋ για οποιοδήποτε ζήτημα δεν είναι 

στατικέ̋ αλλά δύναται να διαφοροποιούνται ανάλογα με το κοινωνικό, πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο διαμορφώνονται.  

 Εστιάζοντα̋ στου̋ εκπαιδευτικού̋ και στο θέμα που πραγματεύεται η παρούσα 

εργασία, υπενθυμίζουμε την άποψη των Davies & Ellison (1997), σύμφωνα με την οποία 

οι εκπαιδευτικοί τείνουν να αναπτύσσουν περισσότερο το αίσθημα τη̋ αποδοχή̋ τη̋ 

αξιολόγησή̋ του̋, όταν διεξάγονται έρευνε̋ που μελετούν τι̋ αντιλήψει̋ του̋ για το 

συγκεκριμένο ζήτημα. Για του̋ λόγου̋ που παρουσιάστηκαν, καθώ̋ και λόγω τη̋ 

επικαιρότητα̋ του ζητήματο̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ στη χώρα μα̋4, κρίνεται 

εύστοχη η επιλογή του συγκεκριμένου θέματο̋ και η περαιτέρω διερεύνησή του.  

 

4.2 Σκοπό̋ τη̋ έρευνα̋  
 

 Σκοπό̋ τη̋ συγκεκριμένη̋ μελέτη̋ είναι η λεπτομερή̋ εξέταση του όρου τη̋ 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και η ανάδειξη τη̋ ιστορική̋ πορεία̋ που ακολούθησε ανά 

περιόδου̋ στον χώρο τη̋ ελληνική̋ εκπαίδευση̋. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση του 

όρου και των μελετών που έχουν διεξαχθεί σε Έλληνε̋ εκπαιδευτικού̋ συνέβαλλαν στην 

ανάδειξη των απόψεων του̋ σχετικά με την αξιολόγησή του̋. Η συγγραφή τη̋ 

συγκεκριμένη̋ εργασία̋ και η διεξαγωγή τη̋ εν λόγω έρευνα̋ αποσκοπούν στη 

 

4 Η παρούσα Υπουργό̋ Παιδεία̋ Νίκη Κεραμέω̋ εισήγαγε τον Νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση 

του Σχολείου και άλλε̋ διατάξει̋» (ΦΕΚ 111/Α/12-6-2020) με τον οποίο ορίζει μεταξύ άλλων 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία. Σε 
επόμενο χρονικό διάστημα δεσμεύεται να εκδώσει νέο νομοσχέδιο που θα ορίζει λεπτομερέστερα 
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια̋ και δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋.  
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λεπτομερή παρουσίαση τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, στη διερεύνηση των απόψεων 

των σύγχρονων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ και στη σύγκριση αυτών με 

τα ευρήματα προηγούμενων ερευνών. Επιπρόσθετα, στόχο̋ τη̋ μελέτη̋ είναι να 

αποφανθεί μέσω των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν η πιθανή διαφοροποίηση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τα δημογραφικά του̋ στοιχεία ή με τον βαθμό 

στον οποίο είναι ενημερωμένοι για ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση. 

 

4.3 Ερευνητικά ερωτήματα 
 

 Τα ερευνητικά ερωτήματα επικεντρώνονται στη σημαντικότητα τη̋ 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και στη μέθοδο που αυτή χρειάζεται να επιτελείται. 

Προέκυψαν από τον βασικό σκοπό τη̋ έρευνα̋, όπω̋ αυτό̋ διατυπώθηκε προηγουμένω̋ 

και αποτελούν επιμέρου̋ στόχου̋ του γενικού σκοπού. Παρακάτω παρατίθενται σαφώ̋ 

διατυπωμένα τα ερευνητικά ερωτήματα τη̋ παρούσα̋ εργασία̋: 

Ε1: Ποιε̋ είναι οι απόψει̋ των εκπαιδευτικών τη̋ Πρωτοβάθμια̋ εκπαίδευση̋ σχετικά 

με τον ρόλο τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ ω̋ μέσο ανατροφοδότηση̋ και 

επαγγελματική̋ βελτίωση̋; Επηρεάζουν τα δημογραφικά στοιχεία τη γενική στάση του̋; 

Ε2: Ποιοι παράγοντε̋ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και ποιοι θεωρούνται κατάλληλοι αξιολογητέ̋; 

Ε3: Με ποιε̋ μεθόδου̋ θα πρέπει να εφαρμόζεται πρακτικά η διαδικασία τη̋ 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών; 

Ε4: Σε ποιον βαθμό είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί σχετικά με την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση και από ποιε̋ πηγέ̋ αντλούν την ενημέρωσή του̋; 

Ε5: Συνδέεται ο βαθμό̋ ή οι πηγέ̋ ενημέρωση̋ με τι̋ αντιλήψει̋ του̋; 

 

4.4 Δείγμα έρευνα̋ 
 

 Το δείγμα τη̋ έρευνα̋ αποτέλεσαν 172 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμια̋ 

εκπαίδευση̋ του κλάδου ΠΕ70-Δάσκαλοι. Η συμμετοχή του δείγματο̋ ήταν εθελοντική 

και η μέθοδο̋ δειγματοληψία̋ ήταν η χιονοστιβάδα καθώ̋ και το δείγμα ευκολία̋. 

Ειδικότερα, πρόκειται για 58 άνδρε̋ (33.7%) και 114 γυναίκε̋ (66.3%). Από του̋ 

συμμετέχοντε̋, οι 73 (42.4%) είχαν ηλικία μεταξύ 25 και 45 έτη ενώ οι υπόλοιποι 99 

(57.6%) ήταν 46 ετών και άνω. Οι 66 από του̋ συμμετέχοντε̋ (38.4%) διαθέτουν από 1 
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έω̋ 15 έτη προϋπηρεσία. Οι 76 από του̋ συμμετέχοντε̋ (44.2%) διαθέτουν από 16 έω̋ 

30 έτη προϋπηρεσία και οι υπόλοιποι 30 (17.4%) διαθέτουν προϋπηρεσία από 31 έτη και 

άνω. Στον Πίνακα 2 φαίνονται αναλυτικά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων 

αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσία̋ του̋, ταξινομημένα σε 

πενταετεί̋ χρονικέ̋ περιόδου̋. 

 

Πίνακα̋ 2. Φύλο, Ηλικία και Χρόνια προϋπηρεσία̋ των συμμετεχόντων 

 Ν % 

ΦΥΛΟ   

Άνδρε̋ 58 33.7 

Γυναίκε̋ 114 66.3 

ΗΛΙΚΙΑ   

25-30 22 12.8 

31-35 22 12.8 

36-40 15 8.7 

41-45 14 8.1 

46-50 28 16.3 

51-55 50 29.1 

56+ 21 12.2 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

1-5 24 14.0 

6-10 17 9.9 

11-15 25 14.5 

16-20 27 15.7 

21-25 28 16.3 

26-30 21 12.2 

31+ 30 17.4 

 

 Όπω̋ φαίνεται και στον Πίνακα 3, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (105 

συμμετέχοντε̋, 61.0%) ήταν κάτοχοι βασικού τίτλου σπουδών, 60 συμμετέχοντε̋ 

(34.9%) κατείχαν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 7 συμμετέχοντε̋ (4.1%) διδακτορικό. 

Αναφορικά με την οικογενειακή του̋ κατάσταση, άγαμοι δήλωσαν 42 (24.4%) 
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συμμετέχοντε̋, έγγαμοι δήλωσαν 117 (68.0%), διαζευγμένοι 12 (7.0%) και χήροι μόλι̋ 

1 συμμετέχων (.6%) (Πίνακα̋ 3). 

 

Πίνακα̋ 3. Μορφωτικό επίπεδο και οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

 Ν % 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ   

Πτυχίο ΑΕΙ 105 61.0 

Μεταπτυχιακό 60 34.9 

Διδακτορικό 7 4.1 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  

Άγαμοι 42 24.4 

Έγγαμοι 117 68.0 

Διαζευγμένοι 12 7.0 

Χήρο̋/-α 1 .6 

 

 Τέλο̋, στον Πίνακα 4 φαίνονται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων που αφορούν το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται και τη 

θέση στην οποία είναι τοποθετημένοι. Συγκεκριμένα, 117 (68.0%) εργάζονται στη 

δημόσια εκπαίδευση ενώ 55 (32.0%) στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από το σύνολο των 

συμμετεχόντων, 43 (25.0%) δήλωσαν ότι είναι διορισμένοι ω̋ αναπληρωτέ̋ 

εκπαιδευτικοί, ενώ 129 (75.0%) ω̋ μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό (Πίνακα̋ 4). 

 

Πίνακα̋ 4. Είδο̋ εκπαίδευση̋ και θέση διορισμού στην οποία εργάζονται οι συμμετέχοντε̋ 

 Ν % 

ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   

Δημόσια 117 68.0 

Ιδιωτική 55 32.0 

ΘΕΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ   

Αναπληρωτέ̋ 43 25.0 

Μόνιμοι 129 75.0 
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4.5 Εργαλείο έρευνα̋ 
 

 Για τη συλλογή των δεδομένων τη̋ εν λόγω έρευνα̋ χρησιμοποιήθηκε ω̋ 

εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Αρχικά, συλλέγονταν τα δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων και έπειτα ακολουθούσε το ερωτηματολόγιο για τη μελέτη των απόψεων 

των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, το εργαλείο κατασκευάστηκε από την Καπαχτσή 

(2008) και είναι κατάλληλα σχεδιασμένο για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγησή του̋ καθώ̋ και για τον τρόπο που αυτή είναι 

επιθυμητό να διενεργείται.  

 Το εργαλείο αποτελείται από πέντε μέρη και απαρτίζεται συνολικά από 48 

δηλώσει̋. Οι δηλώσει̋ απαντώνται με τη χρήση 5-βάθμια̋ κλίμακα̋ Likert, όπου το 1 

συνεπάγεται με την επιλογή «Διαφωνώ απόλυτα» ενώ το 5 με την επιλογή «Συμφωνώ 

απόλυτα». Το μέρο̋ α’ του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 6 δηλώσει̋ που αφορούν την 

αναγκαιότητα τη̋ αξιολόγηση̋ (π.χ. Α1 «Η αξιολόγηση οδηγεί στην ποιοτική 

αναβάθμιση τη̋ εκπαίδευση̋»), το μέρο̋ β’ 12 δηλώσει̋ που αφορούν του̋ τομεί̋ στου̋ 

οποίου̋ χρειάζεται να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί (π.χ. Β7 «Η διδακτική και 

παιδαγωγική ικανότητα του εκπαιδευτικού θα πρέπει να κρίνεται με βάση τη χρήση νέων 

μεθόδων διδασκαλία̋»), ενώ το μέρο̋ γ’ απαρτίζεται από 12 δηλώσει̋ και 

επικεντρώνεται στου̋ φορεί̋ που θεωρούνται κατάλληλοι να υλοποιούν την αξιολογική 

διαδικασία (π.χ. Γ20 «κατάλληλοι για αξιολογητέ̋ είναι ο σύλλογο̋ διδασκόντων και ο 

διευθυντή̋»). Το μέρο̋ δ’ του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει 12 δηλώσει̋ και 

αναφέρεται σε ένα πρακτικό ζήτημα τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋, δηλαδή στη μέθοδο ή 

στι̋ μεθόδου̋ που είναι κατάλληλε̋ να εφαρμόζονται προκειμένου να διενεργείται η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (π.χ. Δ31 «Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με βάση 

περιγραφική έκθεση από του̋ διευθυντέ̋»), ενώ το μέρο̋ ε’ αποτελείται από 6 δηλώσει̋ 

και εξετάζει τον βαθμό στον οποίο είναι ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί για το ζήτημα 

τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και από ποιε̋ πηγέ̋ προέρχεται η ενημέρωσή του̋ (π.χ. 

Ε43 «Θεωρώ ότι η ενημέρωσή μου για θέματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ είναι 

ικανοποιητική»).  

 Στο εργαλείο περιλαμβάνονται, επίση̋, έξι συνολικά δηλώσει̋ με αντίστροφη 

διατύπωση, προκειμένου να διασφαλίζεται η προσεχτική ανάγνωση των δηλώσεων και η 

μη αυθαίρετη συμπλήρωση αυτών από του̋ συμμετέχοντε̋. Οι ερωτήσει̋ που 

αντιστράφηκαν κατά την ανάλυση των δεδομένων είναι οι: Α3 «η αξιολόγηση μπορεί να 

μειώσει το κύρο̋ του εκπαιδευτικού», Α6 «η αξιολόγηση μπορεί να μειώσει την 
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αυτονομία του εκπαιδευτικού στην άσκηση του έργου του», Β13 «Η επίδοση των 

μαθητών δε θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση̋ του εκπαιδευτικού», Β16 «Η 

εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο σχολείο δεν αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση̋ του 

εκπαιδευτικού», Β18 «Το ήθο̋ του εκπαιδευτικού δεν αποτελεί τομέα προ̋ αξιολόγηση» 

και Γ28 «Θεωρώ του̋ γονεί̋ των μαθητών ακατάλληλου̋ να εμπλακούν στη διαδικασία 

τη̋ αξιολόγηση̋». Στο τέλο̋ του ερωτηματολογίου υπήρχε μια ανοιχτού τύπου ερώτηση, 

η οποία επέτρεπε στου̋ συμμετέχοντε̋ να εκφράσουν ελευθέρα οποιοδήποτε 

επιπρόσθετο σχόλιο η πρόταση για την αξιολόγησή του̋. Η ερώτηση αυτή, κατόπιν 

συνεννόηση̋ με τον επόπτη τη̋ παρούσα̋ εργασία̋ και την άδεια τη̋ δημιουργού του 

εργαλείου, αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθεί στη συγκεκριμένη έρευνα. 

 

4.6 Διεξαγωγή τη̋ έρευνα̋ 
 

 Για την υλοποίηση τη̋ συγκεκριμένη̋ έρευνα̋ χρησιμοποιήθηκε ω̋ εργαλείο 

συλλογή̋ δεδομένων το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

ηλεκτρονική μορφή κατά την χρονική περίοδο Απρίλιο-Μάιο 2020. Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στην έρευνα ήταν εθελοντική και το δείγμα τη̋ έρευνα̋ είτε προέκυψε 

μέσω τη̋ χιονοστιβάδα̋ ω̋ μέθοδο δειγματοληψία̋, είτε αποτέλεσε δείγμα ευκολία̋. Ο 

χρόνο̋ που απαιτήθηκε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν 10 με 15 λεπτά, 

ενώ εξασφαλίστηκε η ανωνυμία των συμμετεχόντων. Στη φόρμα του ερωτηματολογίου 

υπήρχε σχετικό σημείωμα με οδηγίε̋ για τη συμπλήρωσή του. Κατά τη διάρκεια του 

Απριλίου-Μαΐου 2020 συγκεντρώθηκαν 172 έγκυρα ερωτηματολόγια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1. Τρόπο̋ επεξεργασία̋ και ανάλυση̋ των δεδομένων 
  

 Κατόπιν τη̋ συλλογή̋ των δεδομένων ακολούθησε η επεξεργασία και η ανάλυσή 

του̋. Τα δεδομένα επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν μέσω του προγράμματο̋ 

στατιστική̋ ανάλυση̋ IBM SPSS Statistics (version 25). Οι αναλύσει̋ που 

διενεργήθηκαν ήταν ο έλεγχο̋ αξιοπιστία̋ του εργαλείου μέσω του υπολογισμού του 

δείκτη Cronbach alpha, η περιγραφική ανάλυση των δεδομένων, ο υπολογισμό̋ του 

μέσου όρου (Μ.Ο.) και τη̋ τυπική̋ απόκλιση̋ (Τ.Α.) τόσο για τα μέρη του εργαλείου ω̋ 

σύνολο, όσο και για τι̋ μεμονωμένε̋ προτάσει̋ που περιλαμβάνει κάθε ένα από αυτά, 

Τ-test αναλύσει̋, αναλύσει̋ διακύμανση̋ (ANOVA) με το στατιστικό κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων Tukey HSD, καθώ̋ ελέγχθηκε και η ύπαρξη συσχέτιση̋ 

ανάμεσα στον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών και τη στάση του̋ για την 

αξιολόγηση γενικά, για την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ 

ικανότητα̋ και για την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετου̋ τομεί̋. Τέλο̋, συσχετίστηκαν οι 

παραπάνω στάσει̋ των εκπαιδευτικών με τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ που χρησιμοποιούν. Η 

επιλογή του κριτηρίου Tukey HSD ω̋ κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων κατά την 

ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA) προέκυψε από την ανάγκη σύγκριση̋ των μέσων όρων 

κάθε ομάδα̋ με βάση όλου̋ του̋ πιθανού̋ συνδυασμού̋ του̋ ανά ζεύγη. Για την 

εξαγωγή ασφαλών αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων είναι απαραίτητο να ελεγχθεί η 

στατιστική σημαντικότητα των διαφορών μεταξύ όλων των ζευγών μέσων όρων από τι̋ 

συνθήκε̋ τη̋ έρευνα̋. Το μοναδικό μειονέκτημα του κριτηρίου Tukey HSD είναι ότι 

πρόκειται για ένα αρκετά «συντηρητικό» τεστ, με αποτέλεσμα κάποιε̋ διαφορέ̋ να μην 

εμφανίζονται ω̋ στατιστικώ̋ σημαντικέ̋ (ενώ αν εφαρμόζαμε κάποιο άλλο κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων πιθανόν να ήταν στατιστικά σημαντικέ̋). Τέλο̋, προτιμήθηκε 

από το κριτήριο Scheffe γιατί σύμφωνα με τον Howell (όπω̋ αναφέρεται στο Ρούσσο̋ 

και Τσαούση̋, , 2011), παρόλο που χρησιμοποιείται πολύ συχνά από πολλού̋ ερευνητέ̋, 

δε θεωρείται κατάλληλο για κάποια ιδιαίτερη περίπτωση. 

 

5.2 Έλεγχο̋ αξιοπιστία̋ του εργαλείου – δείκτε̋ Cronbach alpha 
 

 Για τον έλεγχο τη̋ αξιοπιστία̋ του εργαλείου υπολογίστηκε ο δείκτη̋ Cronbach 

alpha για κάθε ένα από τα πέντε μέρη του ερωτηματολογίου. Ο δείκτη̋ Cronbach alpha 
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που βρέθηκε για το μέρο̋ α’ του ερωτηματολογίου (6 δηλώσει̋) ισούται με α = .82 ενώ 

για το μέρο̋ β’ (12 δηλώσει̋) ισοδυναμεί με α = .80 . Οι τιμέ̋ αυτέ̋ θεωρούνται αρκετά 

ικανοποιητικέ̋ και πιστοποιούν την εσωτερική συνοχή των δηλώσεων του εργαλείου. 

Αναφορικά με το μέρο̋ γ’ του εργαλείου (12 δηλώσει̋), ο δείκτη̋ αξιοπιστία̋ Cronbach 

alpha βρέθηκε α = .63 , ο οποίο̋ παρόλο που δεν είναι ιδιαίτερα υψηλό̋, θεωρείται 

αποδεκτό̋. Ο δείκτη̋ Cronbach alpha για το μέρο̋ δ’ του εργαλείου (12 δηλώσει̋) 

υπολογίστηκε ικανοποιητικό̋ με τιμή α = .78 ενώ στο μέρο̋ ε’ (6 δηλώσει̋) ο δείκτη̋ 

Cronbach alpha βρέθηκε α = .62 και θεωρείται, επίση̋, οριακά αποδεκτό̋. 

 Ο συνολικό̋ δείκτη̋ Cronbach alpha του εργαλείου (48 δηλώσει̋) βρέθηκε 

αρκετά ικανοποιητικό̋ και έχει τιμή α = .89 . Στον Πίνακα 5 που ακολουθεί, 

απεικονίζονται συγκεντρωτικά οι δείκτε̋ αξιοπιστία̋ Cronbach alpha του εργαλείου για 

κάθε ένα από τα μέρη του καθώ̋ και για το σύνολό του. 

 

Πίνακα̋ 5. Δείκτε̋ αξιοπιστία̋ Cronbach alpha για το εργαλείο τη̋ έρευνα̋ 

 Ν δηλώσεων Δείκτη̋ Cronbach 

alpha 

μέρο̋ α’ 6 α = .82 

μέρο̋ β’ 12 α = .80 

μέρο̋ γ’ 12 α = .63 

μέρο̋ δ’ 12 α = .78 

μέρο̋ ε’ 6 α = .62 

Συνολικό̋ δείκτη̋ 

Cronbach alpha 

του εργαλείου 

48 α = .89 

 

 

5.3 Αποτελέσματα ω̋ προ̋ τη στάση απέναντι στην αξιολόγηση 
 

 Στο Ραβδόγραμμα 1 που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό (%) των 

συμμετεχόντων που απάντησαν στην 5-βάθμια κλίμακα > 3, δηλαδή το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με κάθε μια από τι̋ 

δηλώσει̋ που μελετούν την αναγκαιότητα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋.  
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Ραβδόγραμμα 1. Ποσοστό συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με τι̋ 
δηλώσει̋ που αφορούν την αναγκαιότητα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ 

 

Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Α1: Η αξιολόγηση οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση τη̋ εκπαίδευση̋ 

Α2: Η Πολιτεία που στηρίζει και συντηρεί τη δημόσια εκπαίδευση, έχει το δικαίωμα να 

αξιολογεί 

Α3: Η αξιολόγηση δεν μπορεί να μειώσει το κύρο̋ του εκπαιδευτικού (δήλωση που 

αντιστράφηκε) 

Α4: Η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγησή 

του 

Α5: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί μια σημαντική διαδικασία 

ανατροφοδότηση̋ 

Α6: Η αξιολόγηση δεν μπορεί να μειώσει την αυτονομία του εκπαιδευτικού στην άσκηση 

του έργου του (δήλωση που αντιστράφηκε) 

  

 Από το Ραβδόγραμμα 1 διαπιστώνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(57.0%) απάντησε θετικά στην δήλωση ότι η αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό μέσο 

ανατροφοδότηση̋ των εκπαιδευτικών, ενώ περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί που έλαβαν 

μέρο̋ στη συγκεκριμένη έρευνα (49.4%) αναγνωρίζει το δικαίωμα στην Πολιτεία να 

αξιολογεί του̋ ίδιου̋ και το έργο του̋. Αναφορικά με τη δήλωση ότι η αξιολόγηση δεν 

μπορεί να μειώσει την αυτονομία του εκπαιδευτικού κατά την άσκηση του έργου του, 

φαίνεται να συμφωνεί ένα σχετικά μικρό ποσοστό των συμμετεχόντων (27.3%), ωστόσο 
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μεγαλύτερο̋ αριθμό̋ των εκπαιδευτικών (46.6%) φαίνεται να συμφωνεί ότι το κύρο̋ 

του̋ δεν μπορεί να μειωθεί μέσω τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ του̋. 

 Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο μέσο̋ όρο̋ (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση (Τ.Α.) 

για κάθε μία από τι̋ ερωτήσει̋ που αφορούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγησή του̋, όπω̋ προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων. 

 

Πίνακα̋ 6. Μ.Ο. και Τ.Α. των δηλώσεων που αφορούν τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στην αξιολόγησή του̋ 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Α1 3.23 1.262 

Α2 3.27 1.098 

Α3 (δήλωση που αντιστράφηκε) 3.22 1.232 

Α4 2.92 1.214 

Α5 3.35 1.240 

Α6 (δήλωση που αντιστράφηκε) 2.67 1.213 

Συνολικό επίπεδο 3.11 .881 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋.  

 

 Όπω̋ γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 6, σύμφωνα με τη 5-βάθμια κλίμακα, η 

δήλωση που υποστηρίζει ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελεί σημαντική 

διαδικασία ανατροφοδότηση̋ (πρόταση Α5) και η δήλωση που υποστηρίζει το δικαίωμα 

τη̋ Πολιτεία̋ να αξιολογεί (πρόταση Α2), βαθμολογήθηκαν υψηλότερα (Μ.Ο. = 3.35 

και Μ.Ο. = 3.27 αντίστοιχα). Υψηλή βαθμολόγηση σημείωσαν, επίση̋ η άποψη ότι η 

αξιολόγηση οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση τη̋ εκπαίδευση̋ (Μ.Ο. = 3.23 , πρόταση 

Α1), καθώ̋ και η πεποίθηση ότι δεν διατρέχεται κίνδυνο̋ να μειωθεί το κύρο̋ του 

εκπαιδευτικού (Μ.Ο. = 3.22 , αντεστραμμένη πρόταση Α3). Χαμηλότερο Μ.Ο. από την 

ουδέτερη τιμή (3.00) που συνεπάγεται την έκφραση διαφωνία̋ των εκπαιδευτικών, 

φαίνεται να σημείωσαν η δήλωση που υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική εξέλιξη του 

εκπαιδευτικού πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγησή του (Μ.Ο. = 2.92 , πρόταση Α4) 

αλλά και η δήλωση ότι η αυτονομία του εκπαιδευτικού δε δύναται να μειωθεί κατά την 

εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου (Μ.Ο. = 2.67 , αντεστραμμένη πρόταση Α6) Ο 

Μ.Ο. και η Τ.Α. του συνολικού επιπέδου του μέρου̋ α’ του εργαλείου, που μελετά τη 

συνολική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση βρέθηκε 3.11 (Μ.Ο.) και 
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.881 (Τ.Α.) αντίστοιχα. Αυτό δείχνει ότι η γενική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση χαρακτηρίζεται ουδέτερη προ̋ ελαφρώ̋ θετική. Εξαίρεση, αποτελούν 

ορισμένε̋ προτάσει̋ που παρατέθηκαν προηγουμένω̋ και βαθμολογήθηκαν είτε 

ελαφρώ̋ υψηλότερα, είτε ελαφρώ̋ χαμηλότερα από την ουδέτερη τιμή (3.00).   

 

 5.3.1 Ο ρόλο̋ του φύλου 

 

 Για τη διερεύνηση του είδου̋ του φύλου ω̋ προ̋ τη γενική στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγησή του̋, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση για 

ανεξάρτητα δείγματα, στην οποία ορίστηκε ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή η συνολική στάση 

των εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη μεταβλητή το φύλο. Τα αποτελέσματα τη̋ 

ανάλυση̋ απεικονίζονται στον Πίνακα 7. 

 

Πίνακα̋ 7. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση το φύλο 

 ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

Άνδρε̋ 58 3.33 .914 
2.420 .017 

 Γυναίκε̋ 114 2.99 .845   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν διαπιστώνεται ότι οι άνδρε̋ εμφανίζουν 

πιο θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση συγκριτικά με τι̋ γυναίκε̋ και η 

διαφοροποίηση στον Μ.Ο. του κάθε φύλου είναι στατιστικά σημαντική (p = .017 < .05). 

Οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν σχετικά θετικότερη στάση απέναντι στην 

αξιολόγηση (Μ.Ο. = 3.33) συγκριτικά με τι̋ γυναίκε̋ (Μ.Ο. = 2.99). 

 Για μεγαλύτερη ακρίβεια, υπολογίστηκε το στατιστικό κριτήριο Χ2 για κάθε μία 

από τι̋ δηλώσει̋ του μέρου̋ α’ του εργαλείου ω̋ προ̋ το φύλο. Για την πρόταση Α2 

στην οποία αναφέρεται ότι η Πολιτεία που στηρίζει και συντηρεί τη δημόσια εκπαίδευση 

έχει το δικαίωμα να αξιολογεί (Χ2 = 16.620), βρέθηκε ότι από του̋ συμμετέχοντε̋ που 

απάντησαν ότι «συμφωνούν απόλυτα», το 68.8% είναι άνδρε̋. Επιπλέον, από το σύνολο 

των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι «διαφωνούν απόλυτα» ή «διαφωνούν» οι άνδρε̋ 

αποτελούσαν μόλι̋ το 25.0% και το 13.6% αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτό είναι 

στατιστικά σημαντικά (p = .002 < .05) και, επομένω̋ δεχόμαστε ότι οι άνδρε̋ 

αναγνωρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό το δικαίωμα τη̋ Πολιτεία̋ να αξιολογεί.  
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 Στι̋ υπόλοιπε̋ δηλώσει̋ του μέρου̋ α’ του εργαλείου προκύπτει ότι οι γυναίκε̋ 

εκπαιδευτικοί τάσσονται περισσότερο αρνητικέ̋ έναντι τη̋ αξιολόγηση̋ εκφράζοντα̋ 

σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφωνία του̋. Ωστόσο, η τάση αυτή, ενώ εκδηλώνεται για τι̋ 

υπόλοιπε̋ δηλώσει̋, δεν επιβεβαιώνεται στατιστικά στο συγκεκριμένο δείγμα (p > .05). 

 

5.3.2 Ο ρόλο̋ τη̋ ηλικία̋ 

 

 Για τη διαπίστωση αν η ηλικία επηρεάζει τη γενική στάση των εκπαιδευτικών 

απέναντι στην αξιολόγησή του̋, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA), όπου 

ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η συνολική στάση των εκπαιδευτικών και ω̋ 

ανεξάρτητη η ηλικία του̋. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ απεικονίζονται στον Πίνακα 

8.  

 

Πίνακα̋ 8. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση την ηλικία 

Στάση απέναντι 

στην 

αξιολόγηση 

ΗΛΙΚΙΑ Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 25-30 22 3.22 .836 .871 .518 

 31-35 22 2.84 .882   

 36-40 15 3.07 1.042   

 41-45 14 3.13 .743   

 46-50 28 3.17 .925   

 51-55 50 3.03 .780   

 56+ 21 3.39 1.054   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Όπω̋ φαίνεται από τον Πίνακα 8,  η ηλικία δε θεωρείται ότι επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση (p = .518  > .05). Ωστόσο, 

σχολιάζοντα̋ του̋ Μ.Ο. των συμμετεχόντων από τι̋ διάφορε̋ ηλικιακέ̋ ομάδε̋, ο 

υψηλότερο̋ Μ.Ο. (Μ.Ο. = 3.39) που φανερώνει τη θετικότερη στάση απέναντι στην 

αξιολόγηση εντοπίζεται στην ηλικιακή ομάδα των 56 ετών και άνω, ενώ δεύτεροι σε 

σειρά έρχονται οι συμμετέχοντε̋ που έχουν ηλικία μεταξύ 25-30 ετών με Μ.Ο. = 3.22 . 

Αντίθετα, οι συμμετέχοντε̋ με ηλικία μεταξύ 31-35 ετών, φαίνεται να εκδηλώνουν 

ελαφρώ̋ αρνητική στάση απέναντι στην αξιολόγησή του̋, καθώ̋ ο μέσο̋ όρο̋ των 
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απαντήσεών του̋ υπολογίζεται σε Μ.Ο. = 2.84 . Οι υπόλοιπε̋ ηλικιακέ̋ ομάδε̋ 

παρουσιάζουν ουδέτερη προ̋ θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση. Παρά τι̋ 

διαφοροποιήσει̋ μεταξύ των Μ.Ο., όπω̋ αναφέρθηκε και προηγουμένω̋, τα ευρήματα 

δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικά. 

 

5.3.3 Ο ρόλο̋ των χρόνων προϋπηρεσία̋ 

 

 Για τη διερεύνηση αν η εκπαιδευτική προϋπηρεσία επηρεάζει τη συνολική στάση 

των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγησή του̋, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ 

(ANOVA). Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η συνολική στάση των εκπαιδευτικών 

και ω̋ ανεξάρτητη μεταβλητή τα έτη προϋπηρεσία̋ του̋. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση απεικονίζονται στον Πίνακα 9.  

 

Πίνακα̋ 9. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση τα χρόνια 
προϋπηρεσία̋ 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 1-5 24 3.02 .974 .849 .534 

 6-10 17 2.93 .962   

 11-15 25 3.24 .753   

 16-20 27 2.95 .952   

 21-25 28 3.14 .756   

 26-30 21 3.00 .880   

 31+ 30 3.36 .908   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα ευρήματα, γίνεται φανερό ότι τα έτη εκπαιδευτική̋ προϋπηρεσία̋ δε 

φαίνεται να επηρεάζουν τη γενική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση 

(p = .534 > .05). Ωστόσο, σχολιάζοντα̋ του̋ Μ.Ο. που σημειώθηκαν, οι εκπαιδευτικοί 

που διαθέτουν εκπαιδευτική προϋπηρεσία από 31 έτη και άνω σημειώνουν θετικότερη 

συνολική στάση απέναντι στην αξιολόγηση (Μ.Ο. = 3.36) σε αντίθεση με εκείνου̋ που 

διαθέτουν 6-10 χρόνια προϋπηρεσία̋ (Μ.Ο. = 2.93) και 16-20 χρόνια προϋπηρεσία̋ 

(Μ.Ο. = 2.95). Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στι̋ υπόλοιπε̋ ομάδε̋ ετών εκπαιδευτική̋ 
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προϋπηρεσία̋ όπω̋ εμφανίζονται στον Πίνακα 9 δηλώνουν ουδέτεροι προ̋ ελαφρώ̋ 

θετικοί απέναντι στην αξιολόγηση. Παρά τι̋ διαφοροποιήσει̋ μεταξύ των Μ.Ο. αυτέ̋ δε 

χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικέ̋, και επομένω̋ τα έτη εκπαιδευτική̋ 

προϋπηρεσία̋ δε φαίνεται να επηρεάζουν τη γενική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση. 

 

5.3.4 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ποικίλε, καθώ̋ κάποιοι διέθεταν 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, πέραν του βασικού τίτλου. Κρίθηκε 

αξιόλογο να διερευνηθεί αν το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών επηρεάζει τη 

γενική στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση. Για την διαπίστωση αυτή εφαρμόστηκε 

ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA), στην οποία ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η 

συνολική στάση των εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη το μορφωτικό του̋ επίπεδο. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση απεικονίζονται στον Πίνακα 10.  

 

Πίνακα̋ 10. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση το μορφωτικό 
επίπεδο 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Πτυχίο ΑΕΙ 105 2.91 .865 7.126 .001 

 Μεταπτυχιακό 60 3.43 .758   

 Διδακτορικό 7 3.26 1.329   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 10 γίνεται αντιληπτό ότι το μορφωτικό επίπεδο των 

εκπαιδευτικών διαδραματίζει σημαντικό στατιστικά ρόλο στη στάση του̋ απέναντι στην 

αξιολόγηση ( p = .001  < .05). Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών 

εμφανίζουν θετικότερη στάση απέναντι στην αξιολόγησή του̋. Ειδικότερα, προηγούνται 

εξ’ αυτών όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακό με Μ.Ο. = 3.43 και έπονται οι κάτοχοι 

διδακτορικού με Μ.Ο. = 3.26 . Αναφορικά με του̋ εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν μόνο 

τον βασικό τίτλο σπουδών, φαίνεται να σημειώνουν Μ.Ο. ελαφρώ̋ χαμηλότερο από την 

ουδέτερη στάση απέναντι στην αξιολόγηση (Μ.Ο. = 2.91) και αυτό αποδεικνύει την 
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ουδετερότητα τη̋ στάση̋ του̋ που τείνει προ̋ μια αμυδρή αρνητική χροιά. Οι 

διαφοροποιήσει̋ που εντοπίζονται στου̋ Μ.Ο. των συμμετεχόντων κάθε ακαδημαϊκού 

επιπέδου θεωρούνται στατιστικά σημαντικέ̋. Έτσι, προκύπτει πω̋ το μορφωτικό επίπεδο 

επηρεάζει σημαντικά τη γενική στάση που έχουν οι εκπαιδευτικοί ω̋ προ̋ την 

αξιολόγησή του̋.  

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμόστηκε και έλεγχο̋ Post Hoc 

με το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να εντοπιστεί ποιε̋ ομάδε̋ διαφέρουν μεταξύ 

του̋. Μετά τη σύγκριση των μέσων όρων ανά ζεύγη, ο έλεγχο̋ Post Hoc έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τι̋ δηλώσει̋ που υποστηρίζουν ότι η 

αξιολόγηση οδηγεί στην ποιοτική αναβάθμιση τη̋ εκπαίδευση̋ (δήλωση Α1 , p = .000 < 

.05), ότι η επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών πρέπει να βασίζεται στην 

αξιολόγηση (δήλωση Α4 , p = .018 < .05) και ότι η αξιολογική διαδικασία αποτελεί 

σημαντική διαδικασία ανατροφοδότηση̋ (δήλωση Α5 , p = .001 < .05). Η διαφορά αυτή 

οφείλεται στον μεγαλύτερο βαθμό συμφωνία̋ που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί με 

μεταπτυχιακό σε σχέση με εκείνου̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών.  

 

5.3.5 Ο ρόλο̋ τη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋ 

 

 Για τον έλεγχο τη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋ ω̋ παράγοντα που επηρεάζει τη 

συνολική στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση εφαρμόστηκε ανάλυση 

διακύμανση̋ (ANOVA). Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η γενική στάση των 

εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη μεταβλητή η οικογενειακή του̋ κατάσταση. Τα 

αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ απεικονίζονται στον Πίνακα 11.  

 

Πίνακα̋ 11. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση την 
οικογενειακή κατάσταση 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Άγαμοι/-ε̋ 42 3.05 .932 2.104 .102 

 Έγγαμοι/-ε̋ 117 3.18 .843   

 Διαζευγμένοι/-ε̋ 12 2.54 .943   

 Χήρο̋/-α 1 3.33 -   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 
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 Όπω̋ φαίνεται από τα στοιχεία του πίνακα, η οικογενειακή κατάσταση δεν 

επηρεάζει την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγησή του̋ ( p = .102 > 

.05). Ωστόσο, από του̋ Μ.Ο. των συμμετεχόντων τη̋ έρευνα̋ παρατηρείται ότι οι 

έγγαμοι σημειώνουν ελαφρώ̋ θετική στάση προ̋ την αξιολόγηση (Μ.Ο. =  3.18), οι 

άγαμοι σχεδόν ουδέτερη (Μ.Ο. = 3.05) ενώ οι διαζευγμένοι πιο αρνητική στάση (Μ.Ο. = 

2.54). Για τον/την συμμετέχοντα/-ουσα που βρίσκεται σε κατάσταση χηρεία̋ δεν μπορεί 

να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα καθώ̋ αποτελεί το μοναδικό υποκείμενο τη̋ 

συγκεκριμένη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋. Παρά, όμω̋, τη διαφοροποίηση που 

παρουσιάζουν οι Μ.Ο., αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική και, επομένω̋, η 

οικογενειακή κατάσταση δε φαίνεται να επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών για την 

αξιολόγησή του̋. 

 

5.3.6 Ο ρόλο̋ του είδου̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται 

 

 Για τον έλεγχο του είδου̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί 

ω̋ παράγοντα που ασκεί επιρροή στη γενική στάση του̋ προ̋ την αξιολόγηση, 

εφαρμόστηκε T-test ανάλυση. Στην ανάλυση ορίστηκε ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή η 

γενική στάση των εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ στην οποία 

απασχολούνται. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν εμφανίζονται στον Πίνακα 12.  

 

Πίνακα̋ 12. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση το είδο̋ 
εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται 

 ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

Δημόσια 117 3.13 .901 
.548 .584 

 Ιδιωτική 55 3.05 .841   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 12 φαίνεται να μην έχει στατιστικά 

σημαντική σημασία (p = .584 < .05) το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ στην οποία απασχολούνται 

οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με τη γενική του̋ στάση προ̋ την αξιολόγηση. 

Παρατηρώντα̋ του̋ μέσου̋ όρου̋ των συμμετεχόντων τη̋ δημόσια̋ και τη̋ ιδιωτική̋ 

εκπαίδευση̋, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του δημοσίου τομέα παρουσιάζουν ελαφρώ̋ 
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θετικότερη στάση (Μ.Ο. = 3.13) από του̋ εκπαιδευτικού̋ του ιδιωτικού τομέα (Μ.Ο. = 

3.05). Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική. Επομένω̋, 

δεχόμαστε ότι το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ δεν επηρεάζει τη συνολική στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγησή του̋. 

 

5.3.7 Ο ρόλο̋ τη̋ θέση̋ διορισμού 

 

 Για τη διερεύνηση τη̋ θέση̋ διορισμού των εκπαιδευτικών ω̋ πιθανό παράγοντα 

επίδραση̋ τη̋ στάση̋ του̋ απέναντι στην αξιολόγηση, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση 

όπου ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η γενική του̋ στάση και ω̋ ανεξάρτητη το 

είδο̋ τη̋ θέση̋ στην οποία είναι διορισμένοι. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ 

απεικονίζονται στον Πίνακα 13. 

 

Πίνακα̋ 13. Συνολική στάση εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση με βάση τη θέση 
διορισμού 

 ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

Αναπληρωτέ̋ 43 3.15 .849 
1.125 .262 

 Μόνιμοι 129 2.98 .968   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα στοιχεία που αναγράφονται στον Πίνακα 13 προκύπτει ότι η θέση 

διορισμού των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί παράγοντα που ασκεί επίδραση στη συνολική 

στάση του̋ προ̋ την αξιολόγηση (p = .262 < .05). Παρατηρώντα̋, ωστόσο, του̋ Μ.Ο. 

που σημειώθηκαν από του̋ εκπαιδευτικού̋ που ανήκουν σε κάθε μία από τι̋ δύο 

κατηγορίε̋, φαίνεται ότι οι διορισμένοι ω̋ αναπληρωτέ̋ δηλώνουν ελαφρώ̋ θετικοί 

προ̋ την αξιολόγηση (Μ.Ο. = 3.15), ενώ οι διορισμένοι ω̋ μόνιμοι εμφανίζονται 

ελάχιστα αρνητικοί προ̋ ουδέτεροι (Μ.Ο. = 2.98). Η διαφοροποίηση αυτή, όμω̋, δε 

θεωρείται στατιστικά σημαντική και έτσι δεχόμαστε ότι η θέση απασχόληση̋ των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τη γενική του̋ στάση για την αξιολόγηση. 
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5.4 Αποτελέσματα ω̋ προ̋ του̋ τομεί̋ που θα πρέπει να αξιολογούνται 
 

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούμε στου̋ τομεί̋ που θα πρέπει να τίθενται υπό 

αξιολόγηση κατά την αξιολογική διαδικασία του εκπαιδευτικού. Ειδικότερα, αρχικά θα 

γίνει αναφορά στι̋ παιδαγωγικέ̋ και διδακτικέ̋ ικανότητε̋ που πρέπει να διαθέτει ο 

εκπαιδευτικό̋ και βάσει των οποίων θα πρέπει να αξιολογείται. Ακολούθω̋, θα 

παρατεθούν σε φθίνουσα σειρά πρόσθετα κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όπω̋ αυτά προκύπτουν από τα δεδομένα που 

συλλέχθηκαν. 

 

5.4.1 Αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋ 

 

 Στο Ραβδόγραμμα 2 που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό (%) των 

συμμετεχόντων που απάντησαν στην 5-βάθμια κλίμακα > 3, δηλαδή το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με κάθε μια από τι̋ 

δηλώσει̋ που μελετούν του̋ τομεί̋ τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋ των 

εκπαιδευτικών που θα πρέπει να αξιολογούνται. Ο δείκτη̋ αξιοπιστία̋ Cronbach alpha 

για τι̋ δηλώσει̋ του μέρου̋ β’ του ερωτηματολογίου που αφορούν την παιδαγωγική και 

διδακτική ικανότητα του εκπαιδευτικού υπολογίστηκε α = .85 και είναι ικανοποιητικό̋. 

 

Ραβδόγραμμα 2. Ποσοστό συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με τι̋ 
δηλώσει̋ που αφορούν του̋ τομεί̋ τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋ που θα πρέπει 
να αξιολογούνται 
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Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Η διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού θα πρέπει να κρίνεται με 

βάση: 

Β7: τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλία̋ 

 

Β8: την ενεργοποίηση των μαθητών του και τη συμμετοχή του̋ στην εκπαιδευτική 

διαδικασία 

 

Β9: τη μεταδοτικότητά του 

 

Β10: τη δυνατότητά του στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών 

 

Β11: τη χρήση πολλαπλών μεθόδων αξιολόγηση̋ των μαθητών 

 

 Όπω̋ φαίνεται στο Ραβδόγραμμα 2, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (70.9%) 

αποδίδει μεγάλο βαθμό σημαντικότητα̋ στη μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού 

κατατάσσοντά̋ την στην κορυφή τη̋ λίστα̋ των παιδαγωγικών και διδακτικών 

ικανοτήτων που πρέπει να αξιολογούνται. Επίση̋, μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων 

(68.6%) «συμφωνεί» ή «συμφωνεί απόλυτα» με τη δήλωση ότι η ενεργοποίηση και η 

ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί μία 

ακόμη ικανότητα που πρέπει να διαθέτει ο εκπαιδευτικό̋ και η οποία χρειάζεται να 

τίθεται ω̋ κριτήριο αξιολόγησή̋ του. Τρίτη ιεραρχικά κατατάσσεται η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να αντιμετωπίζει πιθανέ̋ μαθησιακέ̋ δυσκολίε̋ που προκύπτουν με το 

59.8% των υποκειμένων τη̋ έρευνα̋ να υποστηρίζει την άποψη αυτή. Η ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να χρησιμοποιεί πολλαπλέ̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ των μαθητών έπεται 

των προαναφερόμενων, καθώ̋ μόλι̋ το 50% των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρο̋ στην 

έρευνα συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα με την πεποίθηση αυτή. Τέλο̋, σχετικά μικρή 

μερίδα εκπαιδευτικών (27.9%) αναγνωρίζει την ικανότητα του εκπαιδευτικού να 

χρησιμοποίει νέε̋ μεθόδου̋ διδασκαλία̋ ω̋ κριτήριο που πρέπει να τίθεται υπό 

αξιολόγηση.  

 Στον Πίνακα 14 που ακολουθεί παρουσιάζεται ο μέσο̋ όρο̋ (Μ.Ο.) και η τυπική 

απόκλιση (Τ.Α.) για κάθε μία από τι̋ ερωτήσει̋ που αφορούν τι̋ παιδαγωγικέ̋ και 

διδακτικέ̋ ικανότητε̋ του εκπαιδευτικού που πρέπει να αξιολογούνται, όπω̋ προκύπτει 

από την ανάλυση των δεδομένων. 
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Πίνακα̋ 14. Μ.Ο. και Τ.Α. των δηλώσεων που αφορούν τι̋ παιδαγωγικέ̋ και διδακτικέ̋ 

ικανότητε̋ των εκπαιδευτικών που πρέπει να αξιολογούνται 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Β7 2.83 1.028 

Β8 3.77 1.021 

Β9 3.83 .907 

Β10 3.56 .974 

Β11 3.40 1.052 

Συνολικό επίπεδο 3.47 .733 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 

  

 Όπω̋ γίνεται αντιληπτό από τον Πίνακα 14, σύμφωνα με την 5-βάθμια κλίμακα 

τον υψηλότερο μέσο όρο συγκέντρωσαν οι δηλώσει̋ που υποστηρίζουν ότι πρέπει να 

αξιολογείται η μεταδοτικότητα του εκπαιδευτικού (Μ.Ο. = 3.83 , πρόταση Β9) και η 

ικανότητά του να ενεργοποιεί του̋ μαθητέ̋ ενθαρρύνοντά̋ του̋ να συμμετέχουν στη 

μαθησιακή διαδικασία (Μ.Ο. = 3.77 , πρόταση Β8). Ομοίω̋, κρίθηκε άξια προ̋ 

αξιολόγηση η ικανότητα του εκπαιδευτικού να αντιμετωπίζει τι̋ μαθησιακέ̋ δυσκολίε̋ 

που δύναται να παρουσιάζουν οι μαθητέ̋ (Μ.Ο. = 3.56 , πρόταση Β10) καθώ̋ και η 

ικανότητά του να χρησιμοποιεί πολλαπλέ̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ του μαθησιακού 

δυναμικού (Μ.Ο. = 3.40 , πρόταση Β11). Η συνολική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ υπολογίστηκε θετική 

(Μ.Ο. = 3.47) με Τ.Α. = .733 . Αυτό φανερώνει ότι η στάση των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ 

την παιδαγωγική και διδακτική του̋ ικανότητα χαρακτηρίζεται θετική καθώ̋ ο μέσο̋ 

όρο̋ του συνολικού επιπέδου (Μ.Ο. = 3.47) έχει υπολογιστεί υψηλότερο̋ από την 

ουδέτερη τιμή (3.00). 

 

5.4.1.1 Ο ρόλο̋ του φύλου 

 

 Για να εντοπιστεί αν το φύλο επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητά̋ του̋, εφαρμόστηκε T-test 

ανάλυση. Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η συνολική στάση των εκπαιδευτικών 

προ̋ την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα και ω̋ 
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ανεξάρτητη μεταβλητή ορίστηκε το φύλο. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ 

απεικονίζονται στον Πίνακα 15. 

 

Πίνακα̋ 15. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση το φύλο 

 ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

Άνδρε̋ 58 3.51 .810 

.412 .681 

 Γυναίκε̋ 114 3.46 .694   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 15, το φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών και 

διδακτικών ικανοτήτων του̋ (p = .681 > .05). Άλλωστε, ο μέσο̋ όρο̋ των ανδρών (Μ.Ο. 

= 3.51) και των γυναικών (Μ.Ο. = 3.46) δε διαφοροποιείται αρκετά. Οι εκπαιδευτικοί και 

των δύο φύλων φαίνεται ότι κυμαίνεται σε κοινή αντίληψη σχετικά με την αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋.  Επομένω̋, το φύλο δεν αποτελεί 

στατιστικά σημαντικό παράγοντα επιρροή̋ (p = .681) τη̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών 

προ̋ την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋.  

 

5.4.1.2 Ο ρόλο̋ τη̋ ηλικία̋ 

 

 Για να αποφανθεί αν η ηλικία επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων του̋, εφαρμόστηκε 

ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA). Στην ανάλυση ορίστηκε ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή η 

συνολική στάση του̋ και ω̋ ανεξάρτητη η ηλικία. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 16. 
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Πίνακα̋ 16. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση την ηλικία 

Στάση απέναντι 

στην 

αξιολόγηση τη̋ 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

ΗΛΙΚΙΑ Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 25-30 22 3.54 .800 1.467 .192 

 31-35 22 3.38 .935   

 36-40 15 3.17 .696   

 41-45 14 3.12 .673   

 46-50 28 3.63 .632   

 51-55 50 3.53 .722   

 56+ 21 3.61 .572   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 16 αποδεικνύεται ότι η ηλικία δεν επηρεάζει 

στατιστικά σημαντικά τη συνολική άποψη των εκπαιδευτικών αναφορικά με την 

παιδαγωγική και διδακτική του̋ ικανότητα (p = .192 < .05). Σχολιάζοντα̋ του̋ μέσου̋ 

όρου̋ που σημείωσαν οι διάφορε̋ ηλικιακέ̋ ομάδε̋ εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί όλων των ηλικιών εκφράζουν θετική στάση προ̋ την αξιολόγηση των 

παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων που διαθέτουν με πρώτη την ηλικιακή ομάδα 

46-50 (Μ.Ο. = 3.63) και δεύτερη την ομάδα εκπαιδευτικών με ηλικία 56+ (Μ.Ο. 3.61). 

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσει̋ που εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιακών ομάδων δε 

θεωρούνται στατιστικά σημαντικέ̋ και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι η ηλικία δεν επηρεάζει 

τη συνολική άποψη των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 

διδακτική̋ το̋ ικανότητα̋. 

 

5.4.1.3 Ο ρόλο̋ των χρόνων προϋπηρεσία̋ 

 

 Για τη διαπίστωση αν η εκπαιδευτική προϋπηρεσία επηρεάζει την άποψη των 

εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων που 

διαθέτουν, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA). Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή 
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ορίστηκε η συνολική στάση του̋ και ω̋ ανεξάρτητη τα έτη προϋπηρεσία̋ που διαθέτουν 

στον χώρο τη̋ εκπαίδευση̋. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

εμφανίζονται στον Πίνακα 17. 

 

Πίνακα̋ 17. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση την προϋπηρεσία 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

τη̋ 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 1-5 24 3.33 1.017 .955 .457 

 6-10 17 3.43 .714   

 11-15 25 3.35 .635   

 16-20 27 3.39 .800   

 21-25 28 3.59 .712   

 26-30 21 3.75 .575   

 31+ 30 3.50 .595   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 17 φαίνεται ότι τα έτη εκπαιδευτική̋ προϋπηρεσία̋ 

δεν επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τη συνολική άποψη των εκπαιδευτικών για την 

αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ (p = 457 > .05). 

Παρατηρώντα̋ του̋ μέσου̋ όρου̋ που σημειώθηκαν, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

ανεξάρτητα από τα χρόνια προϋπηρεσία̋ που διαθέτουν εκδηλώνουν θετική στάση προ̋ 

την παιδαγωγική και διδακτική του̋ αξιολόγηση. Τον υψηλότερο μέσο όρο έχει 

συμπληρώσει η ομάδα των εκπαιδευτικών που διαθέτει 26-30 έτη προϋπηρεσία̋ (Μ.Ο. 

= 3.75), ενώ τον χαμηλότερο, αλλά επίση̋ θετικό Μ.Ο. (Μ.Ο. = 3.33), σημειώνουν οι 

πρόσφατα διορισμένοι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία από 1 έω̋ 5 έτη. 

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσει̋ μεταξύ των μέσων όρων των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 

διαφορετική προϋπηρεσία δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικέ̋. Επομένω̋, δεχόμαστε 



78 

 

ότι τα έτη προϋπηρεσία̋ δεν επηρεάζουν τη συνολική στάση των εκπαιδευτικών για την 

παιδαγωγική και διδακτική του̋ ικανότητα. 

 

5.4.1.4 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Για να διαπιστωθεί αν το μορφωτικό επίπεδο διαδραματίζει κάποιον ρόλο 

αναφορικά με τη στάση των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική και διδακτική του̋ 

αξιολόγηση, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA). Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή 

ορίστηκε η συνολική άποψη των εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη το μορφωτικό 

επίπεδο. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν εμφανίζονται στον Πίνακα 18. 

 

Πίνακα̋ 18.  Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

τη̋ 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Πτυχίο ΑΕΙ 105 3.43 .708 .444 .642 

 Μεταπτυχιακό 60 3.55 .752   

 Διδακτορικό 7 3.45 .998   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα δεδομένα Πίνακα 18 διαπιστώνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την γενική άποψή του̋ για την 

αξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων του̋ (p = .642 > .05). 

Σχολιάζοντα̋ του̋ μέσου̋ όρου̋, φαίνεται ότι τόσο οι κάτοχοι του βασικού τίτλου 

σπουδών όσο και εκείνοι που διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εκφράζουν 

θετική στάση απέναντι στην παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγησή του̋ ( Μ.Ο. = 3.43 

, Μ.Ο. = 3.55 και Μ.Ο. = 3.45 αντίστοιχα). Ωστόσο, τα ευρήματα δεν επιβεβαιώνονται 

στατιστικά στο συγκεκριμένο δείγμα και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι το μορφωτικό 
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επίπεδο δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση των 

παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων του̋. 

 

5.4.1.5 Ο ρόλο̋ τη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋ 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών 

συνδέεται με τη συνολική άποψή του̋ σχετικά με την παιδαγωγική και τη διδακτική του̋ 

ικανότητα̋, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA). Στην ανάλυση, ω̋ 

εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η στάση του̋ και ω̋ ανεξάρτητη η οικογενειακή του̋ 

κατάσταση. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν φαίνονται στον Πίνακα 19. 

 

Πίνακα̋ 19. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση την οικογενειακή κατάσταση 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

τη̋ 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Άγαμοι/-ε̋ 42 3.37 .896 .366 .778 

 Έγγαμοι/-ε̋ 117 3.51 .679   

 Διαζευγμένοι/-ε̋ 12 3.48 .668   

 Χήρο̋/-α 1 3.40 -   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 19, η οικογενειακή κατάσταση των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τη διαμορφωμένη άποψή του̋ 

σχετικά με την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητά̋ του̋ (p = .778 

> .05). Σχολιάζοντα̋ του̋ μέσου̋ όρου̋ τη̋ κάθε ομάδα̋, τόσο οι έγγαμοι (Μ.Ο. = 3.51) 

όσο και οι άγαμοι (Μ.Ο. = 3.37) και οι διαζευγμένοι (Μ.Ο. = 3.48) φαίνεται να δηλώνουν 

θετικοί προ̋ την αξιολόγησή του̋ σε ζητήματα παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋. 

Για τον/την συμμετέχοντα/-ουσα που βρίσκεται σε κατάσταση χηρεία̋ δεν μπορεί να 

εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα καθώ̋ αποτελεί το μοναδικό υποκείμενο τη̋ συγκεκριμένη̋ 
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οικογενειακή̋ κατάσταση̋. Τελικά, από τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ ANOVA 

φαίνεται ότι παρά τη θετική τάση που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, στο συγκεκριμένο 

δείγμα η οικογενειακή κατάσταση δε συνδέεται με την άποψή του̋ για την αξιολόγηση 

σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα (p = .778 > .05). 

 

5.4.1.6 Ο ρόλο̋ του είδου̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται 

 

 Για να ελεγχθεί αν το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ επηρεάζει τη συνολική στάση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγησή του̋ σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα, 

εφαρμόστηκε T-test ανάλυση. Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η άποψή του̋ για το 

ζήτημα αυτό και ω̋ ανεξάρτητη το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ στην οποία απασχολούνται. 

Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ απεικονίζονται στον Πίνακα 20. 

 

Πίνακα̋ 20. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση το είδο̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται 

 ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

Δημόσια 117 3.50 .725 

.820 .413 

 Ιδιωτική 55 3.41 .754   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τα δεδομένα του Πίνακα 20 διαπιστώνεται ότι το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ δεν 

επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών για την παιδαγωγική και 

διδακτική αξιολόγησή του̋ (p = .413 > .05). Παρατηρώντα̋ τον μέσο όρο των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στον δημόσιο τομέα (Μ.Ο. = 3.50) και τον μέσο όρο των 

εκπαιδευτικών του ιδιωτικού τομέα (Μ.Ο. = 3.41), φαίνεται ότι τάσσονται υπέρ τη̋ 

αξιολόγηση̋ τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. Ωστόσο, τα ευρήματα 

αυτά δεν μπορούν να θεωρηθούν στατιστικά σημαντικά και, έτσι, δεχόμαστε ότι το είδο̋ 

τη̋ εκπαίδευση̋ δεν επηρεάζει τη στάση των εκπαιδευτικών. 
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5.4.1.7 Ο ρόλο̋ τη̋ θέση̋ διορισμού 

 

 Προκειμένου να αποφανθεί αν η θέση διορισμού των εκπαιδευτικών επηρεάζει 

τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών ικανοτήτων 

του̋, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση. Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε η συνολική του̋ 

άποψη και ω̋ ανεξάρτητη το είδο̋ τη̋ θέση̋ στην οποία απασχολούνται. Τα 

αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ παρουσιάζονται στον Πίνακα 21. 

 

Πίνακα̋ 21. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 
διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση τη θέση διορισμού 

 ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

Αναπληρωτέ̋ 43 3.30 .867 

1.824 .07 

 Μόνιμοι 129 3.53 .677   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 21 φαίνεται ότι η θέση διορισμού των εκπαιδευτικών 

δεν επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋ (p = .07 > .05). Παρατηρώντα̋ 

τον μέσο όρο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Μ.Ο. = 3.30) και των μόνιμων (Μ.Ο. = 

3.53) διαπιστώνεται ότι και οι δύο ομάδε̋ εκπαιδευτικών εκφράζονται θετικά προ̋ την 

αξιολόγησή του̋ σε παιδαγωγικά και διδακτικά θέματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα δε 

θεωρούνται στατιστικά σημαντικά και, έτσι, δεχόμαστε ότι η θέση διορισμού των 

εκπαιδευτικών δε συνδέεται με τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγησή του̋ αναφορικά 

με ζητήματα παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ ικανότητα̋. 

 

5.4.2 Αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων 

 

 Στην ενότητα αυτή θα αναφερθούν οι πρόσθετοι τομεί̋ που θα πρέπει να τίθενται 

υπό αξιολόγηση κατά την αξιολογική διαδικασία του εκπαιδευτικού. Στο Ραβδόγραμμα 
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3 που ακολουθεί απεικονίζεται το ποσοστό (%) των συμμετεχόντων που απάντησαν στην 

5-βάθμια κλίμακα > 3, δηλαδή το ποσοστό των συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή 

«συμφωνούν απόλυτα» με κάθε μια από τι̋ δηλώσει̋ που μελετούν τα πρόσθετα 

κριτήρια των εκπαιδευτικών που θα πρέπει να αξιολογούνται. Ο δείκτη̋ αξιοπιστία̋ 

Cronbach alpha για τι̋ δηλώσει̋ του μέρου̋ β’ του ερωτηματολογίου που αφορούν τα 

πρόσθετα κριτήρια του εκπαιδευτικού που πρέπει να τίθενται προ̋ αξιολόγηση 

υπολογίστηκε α = .68 και είναι ικανοποιητικό̋. 

 

Ραβδόγραμμα 3. Ποσοστό συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με τι̋ 
δηλώσει̋ που αφορούν του̋ πρόσθετου̋ τομεί̋ που θα πρέπει να αξιολογούνται 

 

Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Θα πρέπει να αξιολογούνται ω̋ πρόσθετα κριτήρια: 

Β12: Οι πρωτοβουλίε̋ των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση στόχων τη̋ σχολική̋ 

μονάδα̋ 

Β13: Η επίδοση των μαθητών (δήλωση που αντιστράφηκε) 

Β14: Η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή  

Β15: Η συμπεριφορά που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικό̋ μέσα στην τάξη 

Β16: Η εισαγωγή καινοτόμων δράσεων στο σχολείο (δήλωση που αντιστράφηκε) 

Β17: Ο ατομικό̋ φάκελο̋ προσόντων του εκπαιδευτικού 

Β18: Το ήθο̋ του εκπαιδευτικού (δήλωση που αντιστράφηκε) 
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 Όπω̋ φαίνεται από το Ραβδόγραμμα 3 η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (64.5%) 

«συμφωνεί» ή «συμφωνεί απόλυτα» ότι ο εκπαιδευτικό̋ πρέπει να αξιολογείται για την 

συμπεριφορά που εκδηλώνει μέσα στην τάξη. Κατόπιν τη̋ αντιστροφή̋ τη̋ πρόταση̋ 

Β18 διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρο̋ (62.2%) υποστηρίζει, επίση̋, ότι το ήθο̋ του 

εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί κριτήριο κατά την αξιολόγησή του, ενώ ποσοστό 

50.6% εκφράζει την θετική στάση του για την αξιολόγηση των πρωτοβουλιών των 

εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση στόχων τη̋ σχολική̋ μονάδα̋. Αναφορικά με το αν ο 

ατομικό̋ φάκελο̋ προσόντων του εκπαιδευτικού θα πρέπει να συνεκτιμάται κατά τη 

διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋ του, «συμφώνησε» ή «συμφώνησε απόλυτα» το 44.1% των 

συμμετεχόντων, ενώ το 41.9% δήλωσε τη «συμφωνία» ή την «απόλυτη συμφωνία του» 

στην αντεστραμμένη πρόταση ότι οι καινοτόμε̋ δράσει̋ που εισάγει ο εκπαιδευτικό̋ στο 

σχολείο, πρέπει να αποτελούν κριτήριο βάσει του οποίου θα αξιολογείται.  Τέλο̋, χαμηλό 

ποσοστό (27.3%) συμφώνησε ότι η συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή τη̋ 

σχολική̋ μονάδα̋ θα πρέπει να τίθεται υπό αξιολόγηση, ενώ ακόμη λιγότεροι 

εκπαιδευτικοί (24.5%) υποστηρίζουν ότι κατά την αξιολόγησή του̋ πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η επίδοση που σημειώνουν οι μαθητέ̋ (δήλωση Β13 που 

αντιστράφηκε). 

 Στον Πίνακα 22 παρουσιάζεται ο μέσο̋ όρο̋ (Μ.Ο.) και η τυπική απόκλιση 

(Τ.Α.) για κάθε μία από τι̋ ερωτήσει̋ που αφορούν του̋ πρόσθετου̋ τομεί̋ των 

εκπαιδευτικών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να αξιολογούνται. 

 

Πίνακα̋ 22. Μ.Ο. και Τ.Α. των δηλώσεων που αφορούν του̋ πρόσθετου̋ τομεί̋ που πρέπει να 

αξιολογούνται 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Β12 3.40 1.111 

Β13 (δήλωση που αντιστράφηκε) 2.63 1.270 

Β14 2.76 1.132 

Β15 3.66 1.084 

Β16 (δήλωση που αντιστράφηκε) 3.25 1.104 

Β17 3.12 1.208 

Β18 (δήλωση που αντιστράφηκε) 3.63 1.275 

Συνολικό επίπεδο 3.20 .688 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 
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 Από τα στοιχεία του Πίνακα 22 φαίνεται ότι τον υψηλότερο μέσο όρο 

συγκέντρωσε η δήλωση που αφορά την αξιολόγηση τη̋ συμπεριφορά̋ του 

εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη (Μ.Ο. = 3.66 , πρόταση Β15) καθώ̋ και η αρνητικά 

διατυπωμένη δήλωση που υποστηρίζει ότι το ήθο̋ του εκπαιδευτικού πρέπει να αποτελεί 

κριτήριο βαθμολόγησή̋ του (Μ.Ο. = 3.63 , Β18). Τη χαμηλότερη βαθμολόγηση (Μ.Ο. = 

2.63)  συγκέντρωσε κατόπιν αντιστροφή̋ των απαντήσεων η αρνητικά διατυπωμένη 

πρόταση Β13 που δηλώνει ότι η επίδοση των μαθητών θα πρέπει να θεωρείται ω̋ 

κριτήριο αξιολόγηση̋ του εκπαιδευτικού και, συνεπώ̋, να προσμετράται κατά την 

αξιολόγησή του. Σε συνολικό επίπεδο διαπιστώνεται ελαφρώ̋ θετική συνολική στάση 

των εκπαιδευτικών (Μ.Ο. = 3.20) απέναντι στην αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων 

πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. 

 Η συνολική άποψη των εκπαιδευτικών για του̋ πρόσθετου̋ τομεί̋ που πρέπει να 

αξιολογούνται συσχετίστηκε με τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών, 

προκειμένου να αποφανθεί αν αυτά διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στη διαμορφωμένη 

του̋ στάση. Τα δημογραφικά στοιχεία που βρέθηκαν να συνδέονται στατιστικά 

σημαντικά με τη συνολική άποψή του̋ για του̋ πρόσθετου̋ τομεί̋ στου̋ οποίου̋ πρέπει 

οι εκπαιδευτικοί να αξιολογούνται ήταν το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η θέση 

διορισμού. 

 

5.4.2.1 Ο ρόλο̋ του φύλου 
 

 Κατά την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε μέσω τη̋ Τ-test ανάλυση̋ ότι το 

φύλο συνδέεται στατιστικά σημαντικά με τη συνολική στάση των εκπαιδευτικών για την 

αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ 

ικανότητα̋. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση απεικονίζονται στον 

Πίνακα 23. 
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Πίνακα̋ 23. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων με 
βάση το φύλο 

 ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

Άνδρε̋ 58 3.36 .699 

2.246 .026 

 Γυναίκε̋ 114 3.12 .671   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 23, φαίνεται ότι οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί 

εκδηλώνουν ελαφρώ̋ θετικότερη στάση (Μ.Ο. = 3.36) προ̋ την αξιολόγηση πρόσθετων 

κριτηρίων πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ συγκριτικά με τι̋ 

γυναίκε̋ (Μ.Ο. = 3.12). Η διαφοροποίηση αυτή φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική 

(p = .026 < .05) και, επομένω̋, δεχόμαστε την τάση των ανδρών να εκδηλώνουν ελαφρώ̋ 

πιο θετική στάση για την αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων από τι̋ γυναίκε̋. 

 Για μεγαλύτερη ακρίβεια, υπολογίστηκε το Χ2 για κάθε μία από τι̋ δηλώσει̋ του 

μέρου̋ α’ του εργαλείου ω̋ προ̋ το φύλο. Για την πρόταση Β12 στην οποία αναφέρεται 

ότι πρέπει να αξιολογούνται οι πρωτοβουλίε̋ του εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση των 

στόχων τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ (Χ2 = 12.553), βρέθηκε ότι από του̋ συμμετέχοντε̋ που 

απάντησαν ότι «συμφωνούν απόλυτα», το 55.6% είναι άνδρε̋. Επιπλέον, από το σύνολο 

των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι «διαφωνούν απόλυτα» ή «διαφωνούν» με την 

αξιολόγηση των πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού, οι άνδρε̋ αποτελούσαν μόλι̋ το 

33.3% και το 22.7% αντίστοιχα. Τα ευρήματα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά (p = .014 

< .05) και, επομένω̋ δεχόμαστε ότι οι άνδρε̋ υποστηρίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την 

αξιολόγηση των πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση των στόχων τη̋ σχολική̋ μονάδα̋. 

 Στατιστικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε, επίση̋, στην αρνητικά διατυπωμένη 

δήλωση Β13, όπου υποστηρίζεται ότι η επίδοση των μαθητών θα έπρεπε να αποτελεί 

κριτήριο αξιολόγηση̋ για του̋ εκπαιδευτικού̋ (Χ2 = 10.634). Από τι̋ απαντήσει̋ που 

δήλωσαν ότι «συμφωνούν» με την πρόταση αυτή, οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί αποτελούν το 

25.0%, πράγμα που συνεπάγεται ότι ένα μικρό ποσοστό των ανδρών εκπαιδευτικών 

θεωρεί ότι η επίδοση των μαθητών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγησή 

του̋. Επιπλέον, από του̋ εκπαιδευτικού̋ που δήλωσαν ότι «συμφωνούν απόλυτα», 

λιγότεροι από του̋ μισού̋ είναι και στην περίπτωση αυτή οι άνδρε̋ (44.4%). Αυτό 
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αποδεικνύει ότι και πάλι οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν λιγότερο την άποψη να 

λαμβάνεται υπόψιν η σχολική επίδοση των μαθητών. Οι διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋ για τη 

συγκεκριμένη δήλωση χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικέ̋ (p = .031 < .05) και, 

επομένω̋, δεχόμαστε ότι οι άνδρε̋ υποστηρίζουν λιγότερο την άποψη ότι η επίδοση των 

μαθητών θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο κατά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 

 Στην ερώτηση Β14, στην οποία αναφέρεται ότι η σχέση μεταξύ του διευθυντή και 

του εκπαιδευτικού θα πρέπει να αξιολογείται, από του̋ εκπαιδευτικού̋ που δήλωσαν ότι 

«συμφωνούν απόλυτα» το 70.0% ήταν άνδρε̋. Επιπλέον, το ποσοστό των ανδρών που 

«διαφώνησε απόλυτα» ή «διαφώνησε» με την αξιολόγηση τη̋ σχέση̋ διευθυντή-

εκπαιδευτικού ήταν μόλι̋ 18.5% και 18.2% αντίστοιχα. Οι διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋, 

αποδεικνύουν ότι οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν περισσότερο την αξιολόγηση 

τη̋ σχέση̋ του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ και το εύρημα 

αυτό θεωρείται στατιστικά σημαντικό (p = .002 < .05) 

 Στι̋ υπόλοιπε̋ δηλώσει̋ που μελετούν τη στάση των εκπαιδευτικών για την 

αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ 

ικανότητά̋ του̋, προκύπτει ότι οι γυναίκε̋ εκπαιδευτικοί τάσσονται περισσότερο 

αρνητικέ̋ εκφράζοντα̋ σε μεγαλύτερο βαθμό τη διαφωνία του̋. Ωστόσο, η τάση αυτή, 

ενώ εκδηλώνεται για τι̋ υπόλοιπε̋ δηλώσει̋, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί στατιστικά στο 

συγκεκριμένο δείγμα (p > .05). 

 

5.4.2.2 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Μέσω τη̋ ανάλυση̋ διακύμανση̋ (ANOVA) που εφαρμόστηκε, βρέθηκε ότι το 

μορφωτικό επίπεδο συνδέεται στατιστικά σημαντικά με την άποψη των εκπαιδευτικών 

αναφορικά με την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και 

διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 24. 
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Πίνακα̋ 24. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων 

με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

Στάση 

απέναντι στην 

αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

Πτυχίο ΑΕΙ 105 3.07 .647 4.912 .008 

 Μεταπτυχιακό 60 3.41 .652   

 Διδακτορικό 7 3.36 1.151   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τι̋ πληροφορίε̋ του Πίνακα 24 διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που 

διαθέτουν κάποιον ανώτερο τίτλο σπουδών πέραν του βασικού, τοποθετούνται 

θετικότεροι στην αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και 

διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εμφανίζουν Μ.Ο. 

= 3.41 και οι κάτοχοι διδακτορικού Μ.Ο. = 3.36 . Ο μέσο̋ όρο̋ των κατηγοριών αυτών 

είναι υψηλότερο̋ από τον μέσο όρο που σημειώνουν οι κάτοχοι του βασικού τίτλου 

σπουδών (Μ.Ο. 3.07). Οι διαφοροποιήσει̋ που παρατηρούνται μεταξύ των μέσων όρων 

χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικέ̋ (p = .008 < .05)  και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι 

οι κάτοχοι μεταπτυχιακού και διδακτορικού είναι πιο θετικοί στην αξιολόγησή του̋ σε 

πρόσθετου̋ τομεί̋ από ότι οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών.  

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμόστηκε και έλεγχο̋ Post Hoc 

με το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να εντοπιστεί ποιε̋ ομάδε̋ διαφέρουν μεταξύ 

του̋. Μετά τη σύγκριση των μέσων όρων ανά ζεύγη, ο έλεγχο̋ Post Hoc έδειξε ότι 

υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τι̋ δηλώσει̋ που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει 

να αξιολογούνται οι πρωτοβουλίε̋ των εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση των στόχων 

τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ (δήλωση Β12 , p = .028 < .05), ότι η συνεργασία του εκπαιδευτικού 

με τον διευθυντή θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση̋ (δήλωση Β14 , p = .032 < 

.05) και ότι ο ατομικό̋ φάκελο̋ προσόντων του εκπαιδευτικού θα πρέπει να 

συνεκτιμάται κατά τη διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋ (δήλωση Β17 , p = .000 < .05). Η 

διαφορά αυτή οφείλεται στον μεγαλύτερο βαθμό συμφωνία̋ που εκδηλώνουν οι 
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εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό σε σχέση με εκείνου̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο 

σπουδών.  

 

5.4.2.3 Ο ρόλο̋ τη̋ θέση̋ διορισμού 

 

 Μέσω τη̋ T-test ανάλυση̋ προέκυψε ότι η θέση διορισμού των εκπαιδευτικών 

συνδέεται στατιστικά σημαντικά με την άποψή του̋ για την αξιολόγηση του̋ σε 

πρόσθετα κριτήρια πέραν τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν απεικονίζονται στον Πίνακα 25. 

 

Πίνακα̋ 25. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση πρόσθετων 
κριτηρίων με βάση τη θέση διορισμού 

 ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Στάση απέναντι 

στην αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

Αναπληρωτέ̋ 43 2.99 .734 

2.407 .017 

 Μόνιμοι 129 3.27 .660   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 25, διαπιστώνεται ότι οι αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να εκδηλώνουν πιο ουδέτερη στάση (Μ.Ο. = 2.99) ω̋ προ̋ την αξιολόγησή του̋ 

σε πρόσθετα κριτήρια από ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι διορισμένοι ω̋ μόνιμοι (Μ.Ο. 

= 3.27). Η διαφοροποίηση αυτή χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική (p = .017 < .05) 

και, έτσι, δεχόμαστε ότι το μόνιμο προσωπικό τοποθετείται ελαφρώ̋ θετικότερο στην 

αξιολόγηση επιπρόσθετων τομέων από του̋ αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικού̋. 

  

5.5 Αποτελέσματα ω̋ προ̋ του̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ 
  

 Στη συγκεκριμένη ενότητα τη̋ παρούσα̋ εργασία̋ θα γίνει αναφορά στα 

αποτελέσματα που προέκυψαν από την περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και 

αφορούν του̋ αξιολογητέ̋ που θεωρούνται κατάλληλοι από του̋ εκπαιδευτικού̋ για την 

αξιολόγηση των ιδίων και του εκπαιδευτικού του̋ έργου. Στο Ραβδόγραμμα 4  
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παρουσιάζεται το ποσοστό (%) των συμμετεχόντων που απάντησαν στην 5-βάθμια 

κλίμακα > 3, δηλαδή το ποσοστό των συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν 

απόλυτα» με κάθε μια από τι̋ δηλώσει̋ που εξετάζουν ποιοι αξιολογητέ̋ θεωρούνται 

από του̋ εκπαιδευτικού̋ ω̋ κατάλληλοι για την υλοποίηση τη̋ αξιολόγησή̋ του̋. 

 

Ραβδόγραμμα 4. Ποσοστό συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με τι̋ 
δηλώσει̋ που αφορούν του̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ για την υλοποίηση τη̋ αξιολογική̋ 
διαδικασία̋ 

 
Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Κατάλληλοι ω̋ αξιολογητέ̋ κρίνονται: 

Γ19: Επιτροπή Πανεπιστημιακών 
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Γ20: Ο σύλλογο̋ διδασκόντων και ο διευθυντή̋ 

Γ21: Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ 

(Π.Υ.Σ.Π.Ε.) 

Γ22: Το Υπουργείο Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) 

Γ23: Ο προϊστάμενο̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Πρωτοβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ στην οποία ανήκει το 

σχολείο 

Γ24: Σώμα Μόνιμων Αξιολογητών (Σ.Μ.Α.) 

Γ25: Ο διευθυντή̋ τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ θα πρέπει να αξιολογεί την ανάληψη 

πρωτοβουλιών του εκπαιδευτικού 

Γ26: Οι φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ δεν θα πρέπει να εμπλακούν στη διαδικασία 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών 

Γ27: Οι μαθητέ̋ πρέπει να έχουν λόγο στην αξιολόγηση 

Γ28: Θεωρώ του̋ γονεί̋ των μαθητών κατάλληλου̋ να εμπλακούν στη διαδικασία τη̋ 

αξιολόγηση̋ (δήλωση που αντιστράφηκε) 

Γ29: Ο Συντονιστή̋ Εκπαίδευση̋ είναι αυτό̋ που θα πρέπει να αξιολογεί την 

επιστημονική κατάρτιση του εκπαιδευτικού 

Γ30: Οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να 

εμπλακούν στη διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋ 

 

 Σύμφωνα με το Ραβδόγραμμα 4, φαίνεται ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

(71.6%) χαρακτηρίζει του̋ φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ ω̋ ακατάλληλου̋ 

αξιολογητέ̋ ενώ το 65.7% απορρίπτει του̋ εκπρόσωπου̋ των συνδικαλιστικών φορέων 

από την εμπλοκή του̋ στη διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋. Ω̋ πρόσωπο που θα πρέπει να 

αξιολογεί του̋ εκπαιδευτικού̋ φαίνεται να θεωρείται πρωτίστω̋ ο εκάστοτε διευθυντή̋ 

κάθε σχολική̋ μονάδα̋ (51.1%), ενώ το 37.8% των ερωτηθέντων αναγνωρίζει στου̋ 

μαθητέ̋ το δικαίωμα να εκφράζουν τι̋ απόψει̋ του̋ για τον εκπαιδευτικό και το έργο 

που παράγει συμμετέχοντα̋ με τον τρόπο αυτό στην αξιολογική διαδικασία. Φορεί̋, οι 

οποίοι δεν έχουν άμεση συσχέτιση με το σχολικό περιβάλλον και τι̋ συνθήκε̋ που 

επικρατούν, φαίνεται να θεωρούνται ω̋ λιγότερο κατάλληλοι, ώστε να αναλάβουν την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όπω̋ παρατηρείται και στο Ραβδόγραμμα 4, μικρό 

μέρο̋ των εκπαιδευτικών (12.8%) θεωρεί την Επιτροπή Πανεπιστημιακών κατάλληλη 

να αναλάβει τον ρόλο του αξιολογητή, ενώ χαμηλό ποσοστό (11.1%) κρίνει κατάλληλο 

για αξιολογητή το Υπουργείο Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων (στο εξή̋ Υ.ΠΑΙ.Θ.). Τέλο̋, 

μόλι̋ το 8.8% των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν, φαίνεται να κρίνει το Περιφερειακό 
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Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμια̋ Εκπαίδευση̋. (στο εξή̋ Π.Υ.Σ.Π.Ε) ω̋ 

κατάλληλο φορέα για την αξιολόγησή του̋. 

 Στον Πίνακα 26 παρουσιάζεται ο μέσο̋ όρο̋ και η τυπική απόκλιση για κάθε μία 

από τι̋ δηλώσει̋ που αφορούν την καταλληλόλητα του κάθε φορέα να αναλάβει τον 

ρόλο του αξιολογητή των εκπαιδευτικών και του έργου του̋.  

 

Πίνακα̋ 26. Μ.Ο. και Τ.Α. των δηλώσεων που αφορούν του̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Γ19 2.26 1.131 

Γ20 2.93 1.163 

Γ21 2.05 1.002 

Γ22 2.02 1.081 

Γ23 2.13 1.074 

Γ24 2.47 1.291 

Γ25 3.29 1.222 

Γ26 3.85 1.443 

Γ27 2.79 1.415 

Γ28 (δήλωση που αντιστράφηκε) 2.44 1.347 

Γ29 2.87 1.048 

Γ30 3.81 1.372 

Συνολικό επίπεδο 2.74 .547 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 

 

 Όπω̋ φαίνεται στον Πίνακα 26 τον μεγαλύτερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3.85) 

συγκέντρωσε η ερώτηση Γ26 που υποστηρίζει ότι οι φορεί̋ τη̋ Τοπική̋ Αυτοδιοίκηση̋ 

δεν πρέπει να εμπλέκονται στη διαδικασία τη̋ αξιολόγηση̋. Ομοίω̋,  αποκλείστηκαν ω̋ 

αξιολογητέ̋ οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων, καθώ̋ ο μέσο̋ όρο̋ που 

σημείωσε η συγκεκριμένη πρόταση (Μ.Ο. = 3.81 , πρόταση Γ30) δείχνει ότι η 

πλειοψηφία συμφώνησε με την ακαταλληλότητά του̋ ω̋ αξιολογητέ̋. Επιπλέον, χαμηλό 

μέσο όρο (Μ.Ο. = 2.05) φαίνεται να συγκέντρωσε η δήλωση Γ21 που αναγνωρίζει το 

Π.Υ.Σ.Π.Ε. ω̋ φορέα που πρέπει να αναλάβει τη διεκπεραίωση τη̋ αξιολόγηση̋, καθώ̋ 

επίση̋ χαμηλό μέσο όρο (Μ.Ο. = 2.02) σημείωσε και η πρόταση Γ22 που θεωρεί το 
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Υ.ΠΑΙ.Θ. ω̋ κατάλληλο αξιολογητή. Γενικά, ο μέσο̋ όρο̋ του συνολικού επιπέδου 

(Μ.Ο. = 2.74) αποτυπώνει ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διατηρεί μια ουδέτερη 

προ̋ ελαφρώ̋ αρνητική στάση χωρί̋ να αναγνωρίζει κάποιον φορέα ω̋ περισσότερο 

κατάλληλο για τη θέση του αξιολογητή. Η μοναδική πρόταση που σημείωσε κάποια 

θετική στάση (Μ.Ο. = 3.29) είναι η καταλληλόλητα του διευθυντή ω̋ αξιολογητή̋ 

(πρόταση Γ25), ενώ ουδέτερη προ̋ ελαφρώ̋ αρνητική στάση (Μ.Ο. = 2.79) φαίνεται να 

παρουσιάζει η πρόταση Γ27 που αναφέρεται στο δικαίωμα των μαθητών να έχουν λόγο 

στη διαδικασία αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών. Τέλο̋, η αντεστραμμένη πρόταση Γ28 

που παρουσιάζει του̋ γονεί̋ ω̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ των εκπαιδευτικών φαίνεται 

να συγκεντρώνει χαμηλή βαθμολογία (Μ.Ο. = 2.44), γεγονό̋ που φανερώνει τη διαφωνία 

των εκπαιδευτικών με αυτήν τη δήλωση. 

 Αναφορικά με το αν τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζουν τη γενική αντίληψη 

των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ τον βαθμό καταλληλότητα̋ των αξιολογητών, δεν προέκυψε 

κάποια στατιστικά σημαντική σύνδεση. Επομένω̋, τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν τον συνολικό βαθμό καταλληλότητα̋ που αποδίδουν 

στου̋ φορεί̋ αξιολόγηση̋. 

 

5.6 Αποτελέσματα ω̋ προ̋ τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ 

 
 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και αφορούν τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋, βάσει των 

οποίων θα πρέπει να υλοποιείται η αξιολογική διαδικασία των εκπαιδευτικών. Στο 

Ραβδόγραμμα 5  παρουσιάζεται το ποσοστό (%) των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρο̋ 

στην έρευνα και απάντησαν στην 5-βάθμια κλίμακα > 3, δηλαδή το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με κάθε μια από τι̋ δηλώσει̋ 

που εξετάζουν ποιε̋ μέθοδοι αξιολόγηση̋ θεωρούνται κατάλληλε̋. 
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Ραβδόγραμμα 5. Ποσοστό συμμετεχόντων που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» με τι̋ 
δηλώσει̋ που αφορούν τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ 

 

Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Ω̋ κατάλληλε̋ μέθοδοι αξιολόγηση̋ κρίνονται κατάλληλε̋: 

Δ31: Η περιγραφική έκθεση από του̋ διευθυντέ̋ 

Δ32: Η μέθοδο̋ τη̋ παρατήρηση̋ μέσα στην τάξη 

Δ33: Η βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών  

Δ34: Η περιγραφική έκθεση από του̋ Συντονιστέ̋ Εκπαίδευση̋ 

Δ35: Η αυτοαξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από του̋ αξιολογητέ̋ 

Δ36: Τα τεστ επίδοση̋ των μαθητών είναι απαραίτητα στην αξιολόγηση 

Δ37: Η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από του̋ μαθητέ̋  
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Δ38: Η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται μία φορά τον χρόνο 

Δ39: Η συνέντευξη με τον εκπαιδευτικό δεν μπορεί να είναι ο μοναδικό̋ τρόπο̋ 

αξιολόγησή̋ του 

Δ40: Η μέθοδο̋ των μορίων θα πρέπει να χρησιμοποιείται από του̋ αξιολογητέ̋, 

αναφορικά με την εξέλιξη του εκπαιδευτικού σε διοικητικό στέλεχο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ 

(διευθυντή̋ σχολική̋ μονάδα̋, Συντονιστή̋ Εκπαίδευση̋ κ.ά.) 

Δ41: Η χαμηλή βαθμολογία του εκπαιδευτικού θα πρέπει να χρησιμοποιείται για δική 

του ανατροφοδότηση και για να τον παραπέμπει για επιμόρφωση 

Δ42: Τα κριτήρια αξιολόγηση̋ πρέπει να είναι γνωστά στον εκπαιδευτικό εξ αρχή̋ 

 

 Σύμφωνα με το Ραβδόγραμμα 5 φαίνεται ότι σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί που 

έλαβαν μέρο̋ στην έρευνα (87.8%) θεωρούν ότι τα κριτήρια στα οποία αξιολογείται ο 

εκπαιδευτικό̋, πρέπει να είναι εξ αρχή̋ γνωστά σε αυτόν. Επιπλέον, μεγάλο μέρο̋ των 

συμμετεχόντων (76.1%) υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού δεν μπορεί 

να γίνεται μόνο μέσω τη̋ συνέντευξη̋ μεταξύ αυτού και του αξιολογητή του, ενώ το 

73.8% τοποθετείται θετικά στην πεποίθηση ότι η χαμηλή βαθμολογία που δύναται να 

σημειώνει ο εκπαιδευτικό̋ κατά την αξιολόγησή του, θα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

δική του ανατροφοδότηση και για παραπομπή του για περεταίρω επιμόρφωση. Αρκετά 

χαμηλό ποσοστό (20.3%) «συμφωνεί» ή «συμφωνεί απόλυτα» ότι η αξιολόγηση είναι 

επαρκέ̋ να συμβαίνει μία φορά τον χρόνο, ενώ η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από 

του̋ μαθητέ̋ για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού βρίσκει σύμφωνο μόνο το 19.7% 

των ερωτηθέντων. Ομοίω̋, μικρό ποσοστό (14.0%) αναγνωρίζει ότι πρέπει να 

λαμβάνονται υπόψη τα τεστ επίδοση̋ των μαθητών, ενώ ελάχιστοι εκπαιδευτικοί (4.6%) 

δέχονται ω̋ μέθοδο αξιολόγηση̋ τη βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών και την 

αξιολόγησή του̋ βάσει όσων καταγράφονται από τι̋ κάμερε̋. 

 Στον Πίνακα 27 αποτυπώνεται ο μέσο̋ όρο̋ και η τυπικά απόκλιση για κάθε μία 

από τι̋ δηλώσει̋ που αφορούν τι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών σχετικά με τι̋ μεθόδου̋ 

που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή του̋. 
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Πίνακα̋ 27. Μ.Ο. και Τ.Α. που αφορούν τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Δ31 2.80 1.154 

Δ32 2.60 1.278 

Δ33 1.57 .925 

Δ34 2.78 1.149 

Δ35 3.72 1.045 

Δ36 2.27 1.109 

Δ37 2.47 1.105 

Δ38 2.63 1.149 

Δ39 3.93 1.018 

Δ40 3.15 1.178 

Δ41 3.93 1.074 

Δ42 4.38 .938 

Συνολικό επίπεδο 3.01 .599 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 

  

 Όπω̋ απεικονίζεται στον Πίνακα 27, τον υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 4.38) 

συγκέντρωσε η πρόταση Δ42 που δηλώνει ότι τα κριτήρια αξιολόγηση̋ πρέπει να είναι 

εξ αρχή̋ γνωστά στον εκπαιδευτικό που αξιολογείται. Υψηλή και ταυτόχρονα ίση 

βαθμολογία σημείωσαν, επίση̋, οι δηλώσει̋ που υποστηρίζουν ότι η συνέντευξη μεταξύ 

του αξιολογητή και του εκπαιδευτικού που αξιολογείται δεν μπορεί να αποτελεί την 

μοναδική μέθοδο αξιολόγηση̋ (Μ.Ο. = 3.93 , πρόταση Δ39), καθώ̋ και η δήλωση Δ41 

που υπερασπίζεται τη χρήση τη̋ χαμηλή̋ βαθμολογία̋ του εκπαιδευτικού προ̋ δικό του 

όφελο̋ προκειμένου να λάβει ανατροφοδότηση και να παραπεμφθεί για περεταίρω 

επιμόρφωση. Αντίθετα, η πρόταση που συγκέντρωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία (Μ.Ο. 

= 1.57) είναι η Δ33 που αναφέρεται στη βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών ω̋ μέθοδο 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών. Τέλο̋, σχολιάζοντα̋ τη συνολική στάση των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ που θεωρούνται κατάλληλε̋ να 

εφαρμόζονται για την αξιολόγησή του̋, αυτή φαίνεται να είναι ουδέτερη (Μ.Ο. = 3.01) 

με εξαίρεση ορισμένων προτάσεων που, όπω̋ φαίνεται στον Πίνακα 27, ο μέσο̋ όρο̋ 
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του̋ αντικατοπτρίζει, είτε τη συμφωνία (Μ.Ο. > 3.00), είτε τη διαφωνία (Μ.Ο. < 3.00) 

τη̋ πλειοψηφία̋ με το περιεχόμενο του̋. 

 Η συνολική άποψη των εκπαιδευτικών για τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ που πρέπει 

να εφαρμόζονται συσχετίστηκε με τα δημογραφικά του̋ στοιχεία, προκειμένου να 

αποφανθεί αν αυτά διαδραματίζουν κάποιον ρόλο στι̋ αντιλήψει̋ του̋. Από τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν βρέθηκε ότι μόνο το μορφωτικό επίπεδο συνδέεται 

στατιστικά σημαντικά με τη συνολική άποψή του̋ για τι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋. 

 

5.6.1 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Κατά τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το μορφωτικό επίπεδο 

των εκπαιδευτικών φαίνεται να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τη συνολική του̋ στάση 

απέναντι στον βαθμό καταλληλότητα̋ που αποδίδουν στι̋ διάφορε̋ μεθόδου̋ 

αξιολόγηση̋. Μέσω τη̋ ανάλυση̋ διακύμανση̋ (ANOVA), όπου ω̋ εξαρτημένη 

μεταβλητή ορίστηκε η συνολική στάση των εκπαιδευτικών και ω̋ ανεξάρτητη το 

μορφωτικό του̋ επίπεδο, προέκυψαν τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 

28. 

 

Πίνακα̋ 28. Στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στι̋ μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ με βάση το 
μορφωτικό επίπεδο 

 ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

Στάση 

απέναντι στι̋ 

μεθόδου̋ 

αξιολόγηση̋ 

Πτυχίο ΑΕΙ 105 2.92 .581 3.351 .037 

 Μεταπτυχιακό 60 3.14 .559   

 Διδακτορικό 7 3.29 .953   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τι̋ πληροφορίε̋ που παρέχονται από τον Πίνακα 28, διαπιστώνεται 

ότι οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν ανώτερο τίτλο σπουδών πέραν του βασικού πτυχίου, 

σημειώνουν ελαφρώ̋ πιο θετική συνολική στάση ω̋ προ̋ την καταλληλότητα των 

διάφορων μεθόδων αξιολόγηση̋. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματο̋ 
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(Μ.Ο. = 3.14) και διδακτορικού διπλώματο̋ (Μ.Ο. = 3.29) αναγνωρίζουν περισσότερο 

σε συνολικό επίπεδο την καταλληλότητα των μεθόδων αξιολόγηση̋ συγκριτικά με του̋ 

εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών (Μ.Ο. = 2.92). Η  

διαφοροποίηση αυτή βρέθηκε στατιστικά σημαντική (p = .037 < .05) και, επομένω̋, 

δεχόμαστε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τη συνολική στάση που εκδηλώνουν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στην καταλληλότητα των διάφορων μεθόδων αξιολόγηση̋.  

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων, εφαρμόστηκε και έλεγχο̋ Post Hoc 

με το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να εντοπιστεί ποιε̋ ομάδε̋ διαφέρουν μεταξύ 

του̋. Ο έλεγχο̋ Post Hoc έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά για τι̋ 

δηλώσει̋ που υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση θα πρέπει να γίνεται με περιγραφική 

έκθεση από του̋ διευθυντέ̋ (Δ31) και με τη βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών (Δ33). Η 

στατιστικά σημαντική διαφορά για την πρώτη δήλωση (p = .048 < .05) οφείλεται στον 

μεγαλύτερο βαθμό συμφωνία̋ που εκδηλώνουν οι εκπαιδευτικοί με διδακτορικό 

δίπλωμα σε σχέση με εκείνου̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών. Οι κάτοχοι 

διδακτορικού υποστηρίζουν περισσότερο την περιγραφική έκθεση του διευθυντή ω̋ 

μέθοδο αξιολόγηση̋ από ότι οι εκπαιδευτικοί με το βασικό πτυχίο. Αναφορικά με τη 

βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών ω̋ μέθοδο αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, 

εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ και των τριών ομάδων. 

Συγκεκριμένα, μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών που έχουν διδακτορικό 

και βασικό πτυχίο παρουσιάζουν οι κάτοχοι διδακτορικού και η διαφορά του̋ 

χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική ( p = .000 < .05). Ανάμεσα στου̋ εκπαιδευτικού̋ 

που έχουν μεταπτυχιακό και σε εκείνου̋ που έχουν διδακτορικό, προηγούνται και πάλι 

οι κάτοχοι διδακτορικού και η διαφορά του̋ επιβεβαιώνεται στατιστικά (p = .002 < .05). 

Έτσι, η τάση των εκπαιδευτικών για τη βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών ω̋ μέθοδο 

αξιολόγηση̋ φαίνεται να υποστηρίζεται σε εντονότερο βαθμό από του̋ εκπαιδευτικού̋ 

με διδακτορικό ή μεταπτυχιακό, ενώ οι εκπαιδευτικοί με τον βασικό τίτλο σπουδών 

εκφράζουν πιο ουδέτερη άποψη. 

  Επιπλέον, μέσω του ελέγχου Post Hoc με το κριτήριο Tukey HSD,  εντοπίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στου̋ εκπαιδευτικού̋ που έχουν μεταπτυχιακό 

και σε εκείνου̋ που κατέχουν το βασικό πτυχίο ω̋ προ̋ τη δήλωση Δ41, στην οποία 

αναφέρεται ότι η χαμηλή βαθμολογία των εκπαιδευτικών θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για δική του̋ ανατροφοδότηση και για παραπομπή του̋ σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Ω̋ 

προ̋ την πρόταση αυτή, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού δείχνουν να συμφωνούν περισσότερο 
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από του̋ εκπαιδευτικού̋ με το βασικό πτυχίο και η διαφορά αυτή θεωρείται στατιστικά 

σημαντική (p = .015 < .05). 

 

5.7 Αποτελέσματα ω̋ προ̋ τον βαθμό ενημέρωση̋ για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση 
 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

περιγραφική ανάλυση των δεδομένων και τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για 

την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Θα παρουσιαστούν, επίση̋, διάφορε̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που ενημερώνεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» από κάθε 

μία από αυτέ̋. 

 

5.7.1 Βαθμό̋ ενημέρωση̋ 

 

 Στο Ραβδόγραμμα 6  παρουσιάζεται το ποσοστό (%) των εκπαιδευτικών που 

έλαβαν μέρο̋ στην έρευνα και απάντησαν στην 5-βάθμια κλίμακα > 3, δηλαδή το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που «συμφωνούν» ή «συμφωνούν απόλυτα» ότι η 

ενημέρωσή του̋ για την εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι ικανοποιητική. 

 

Ραβδόγραμμα 6. Ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν ικανοποιητικό τον βαθμό 
ενημέρωσή̋ του̋ για ζητήματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ 

 

Αποκωδικοποίηση δήλωση̋: 

Ε43: «Θεωρώ ότι η ενημέρωσή μου για θέματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ είναι 

ικανοποιητική» 

  

 Σύμφωνα με το Ραβδόγραμμα 6, φαίνεται ότι μόλι̋ το 35.5% των εκπαιδευτικών 

που έλαβαν συμμετοχή την έρευνα δηλώνει ότι χαρακτηρίζει ικανοποιητικό το επίπεδο 

ενημέρωσή̋ του για την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Το ποσοστό αυτό φανερώνει την 

ελλιπή ενημέρωση των εκπαιδευτικών για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. 

% 35,5

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Ε43

%
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 Στον Πίνακα 29 απεικονίζεται ο μέσο̋ όρο̋ και η τυπική απόκλιση που 

συγκέντρωσε η πρόταση αυτή. 

 

Πίνακα̋ 29. Μ.Ο. και Τ.Α. τη̋ δήλωση̋ που αφορά τον βαθμό ενημέρωση̋ των 
εκπαιδευτικών 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Ε43 3.02 1.231 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση τη̋ δήλωση̋ είναι 

ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 

  

 Από τον Πίνακα 29 ο συνολικό̋ μέσο̋ όρο̋ (Μ.Ο. = 3.02) των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ για θέματα εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋, φανερώνει την ουδέτερη ενημέρωσή του̋. Δηλαδή, οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολό του̋ δεν κρίνουν ούτε επαρκή, ούτε ανεπαρκή την ενημέρωσή του̋ για την 

αξιολόγησή του̋ και του εκπαιδευτικού του̋ έργου. 

 

5.7.1.1 Ο ρόλο̋ του φύλου  

 

 Για να εξεταστεί αν το φύλο επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωση̋ που εμφανίζουν 

οι εκπαιδευτικοί για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, πραγματοποιήθηκε T-test ανάλυση. 

Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη το φύλο. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 30. 

 

Πίνακα̋ 30. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση το φύλο 

 ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

Άνδρε̋ 58 3.14 1.330 
.916 .361 

 Γυναίκε̋ 114 2.96 1.178   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τον Πίνακα 30 διαπιστώνεται ότι το φύλο δεν επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγησή του̋ 

(p = .361 > .05). Παρατηρώντα̋ τον μέσο όρο των ανδρών και των γυναικών, φαίνεται 

ότι οι άνδρε̋ δηλώνουν ελαφρώ̋ πιο ενημερωμένοι από τι̋ γυναίκε̋, ωστόσο η 
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διαφοροποίηση αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική. Επομένω̋, δεχόμαστε ότι το 

φύλο δε συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για θέματα 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. 

 

5.7.1.2 Ο ρόλο̋ τη̋ ηλικία̋ 

 

 Για να ελεγχθεί αν η ηλικία συνδέεται με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για 

την εκπαιδευτική αξιολόγηση, εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA), όπου ω̋ 

εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη η ηλικία. Τα 

αποτελέσματα που προέκυψαν εμφανίζονται στον Πίνακα 31. 

 

Πίνακα̋ 31. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση την ηλικία 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

ΗΛΙΚΙΑ Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 25-30 22 3.32 1.129 2.790 .013 

 31-35 22 2.64 1.293   

 36-40 15 2.67 1.291   

 41-45 14 2.07 1.072   

 46-50 28 3.18 1.056   

 51-55 50 3.22 1.166   

 56+ 21 3.29 1.384   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τι̋ πληροφορίε̋ του Πίνακα 31 φαίνεται ότι η ηλικία επηρεάζει σημαντικά 

τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών (p = .013 < .05). Παρατηρείται ότι 

περισσότερο ενημερωμένοι δηλώνουν οι νεαροί εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 25-30 ετών (Μ.Ο. 

= 3.32) καθώ̋ και οι εκπαιδευτικοί που έχουν ηλικία από 46 ετών και άνω (Μ.Ο. 

εκπαιδευτικών 46-50 = 3.18 , Μ.Ο. εκπαιδευτικών 51-55 = 3.22 και Μ.Ο. εκπαιδευτικών 

56+ = 3.29). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν ενδιάμεση ηλικία, δηλαδή ηλικία από 31 έω̋ 45 

ετών, χαρακτηρίζουν την ενημέρωσή του̋ μη ικανοποιητική σε ζητήματα εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋ (Μ.Ο. εκπαιδευτικών 31-35 = 2.64 , Μ.Ο. εκπαιδευτικών 36-40 = 2.67 και 

Μ.Ο. εκπαιδευτικών 41-45 = 2.07). Οι διαφοροποιήσει̋ που παρατηρούνται στον βαθμό 

ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών ανάλογα με την ηλικία που έχουν είναι στατιστικά 
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σημαντικέ̋ και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι η ηλικία συνδέεται με την ενημέρωση για 

ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ηλικία̋ 25-30 και 41-45 ετών (p = .041 < .05). Οι εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 25-30 χρονών 

εμφανίζονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο ενημερωμένοι από του̋ 

εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 41-45 ετών. Επιπλέον, στατιστικά επιβεβαιώνεται (p = .028 < 

.05) και η διαφορά που παρατηρείται μεταξύ των εκπαιδευτικών 41-45 και 51-55 ετών. 

Η διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων δε φάνηκε 

να επιβεβαιώνεται στατιστικά από την ανάλυση Post Hoc με κριτήριο το Tukey HSD. 

Αυτό πιθανολογείται πω̋ οφείλεται στη «συντηρητικότητα» του συγκεκριμένου 

κριτηρίου, που έχει ω̋ αποτέλεσμα κάποιε̋ διαφορέ̋ να μην εμφανίζονται ω̋ στατιστικά 

σημαντικέ̋ (ενώ αν εφαρμοζόταν κάποιο άλλο κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων πιθανόν 

να χαρακτηρίζονταν στατιστικά σημαντικέ̋). Επομένω̋, δεχόμαστε ότι η ηλικία 

επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών και οι 

εκπαιδευτικοί κάποιων συγκεκριμένων ηλικιών εμφανίζουν υψηλότερο βαθμό 

ενημέρωση̋ από του̋ εκπαιδευτικού̋ κάποια̋ άλλη̋ ηλικία̋. 

 

5.7.1.3 Ο ρόλο̋ των χρόνων προϋπηρεσία̋ 

 

 Από τι̋ αναλύσει̋ που πραγματοποιήθηκαν ελέγχθηκε αν τα χρόνια 

προϋπηρεσία̋ των εκπαιδευτικών σχετίζονται με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ αναφορικά 

με την εκπαιδευτική αξιολόγηση. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ που προέκυψαν 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 32. 
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Πίνακα̋ 32. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση την προϋπηρεσία 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 1-5 24 3.08 1.381 1.639 .140 

 6-10 17 2.88 1.453   

 11-15 25 2.60 1.080   

 16-20 27 3.00 1.144   

 21-25 28 2.75 1.076   

 26-30 21 3.52 1.123   

 31+ 30 3.30 1.291   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τα δεδομένα του Πίνακα 32 γίνεται αντιληπτό ότι τα χρόνια προϋπηρεσία̋ 

που διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί δε συνδέονται στατιστικά σημαντικά με τον βαθμό 

ενημέρωσή̋ του̋ για την εκπαιδευτική αξιολόγηση (p = .140 > .05). Από τον μέσο όρο 

κάθε ομάδα̋ εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί  με προϋπηρεσία 26-30 ετών 

δηλώνουν περισσότερο ενημερωμένοι (Μ.Ο. = 3.52), ενώ τον χαμηλότερο μέσο όρο 

(Μ.Ο. = 2.60) σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν 11-15 χρόνια προϋπηρεσία̋. 

Ωστόσο, οι διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋ που εντοπίζονται δε χαρακτηρίζονται στατιστικά 

σημαντικέ̋ στο συγκεκριμένο δείγμα και, επομένω̋, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών 

δε συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋. 

 

5.7.1.4 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Για να αποφανθεί αν το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωση̋ 

των εκπαιδευτικών, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA), όπου ω̋ 

εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη το μορφωτικό 

επίπεδο. Τα αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ παρουσιάζονται στον Πίνακα 33. 
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Πίνακα̋ 33. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση το μορφωτικό επίπεδο 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Πτυχίο ΑΕΙ 105 2.82 1.133 3.706 .027 

 Μεταπτυχιακό 60 3.35 1.300   

 Διδακτορικό 7 3.14 1.574   

  Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Όπω̋ φαίνεται από τον Πίνακα 33, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τον βασικό 

τίτλο σπουδών φαίνεται να παρουσιάζουν χαμηλότερο επίπεδο ενημέρωση̋ (Μ.Ο. = 

2.82) από του̋ εκπαιδευτικού̋ που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού (Μ.Ο. = 3.35) ή 

διδακτορικού διπλώματο̋ (Μ.Ο. = 3.14). Η διαφοροποίηση αυτή είναι στατιστικά 

σημαντική (p = .027 < .05) και, έτσι, δεχόμαστε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τον 

βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

έχουν μεταπτυχιακό και εκείνων που έχουν το βασικό πτυχίο (p = .020 < .05). Οι 

εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό χαρακτηρίζονται στατιστικά σημαντικά περισσότερο 

ενημερωμένοι από του̋ εκπαιδευτικού̋ που κατέχουν τον βασικό τίτλο σπουδών. 

Επομένω̋, δεχόμαστε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει στατιστικά σημαντικά τον 

βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βασικό πτυχίο και των εκπαιδευτικών με 

μεταπτυχιακό. 

 

5.7.1.5 Ο ρόλο̋ τη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋ 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών 

συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, 

εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA). Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο 

βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη η οικογενειακή κατάσταση. Τα αποτελέσματα 

που προέκυψαν εμφανίζονται στον Πίνακα 34.  
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Πίνακα̋ 34. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση την οικογενειακή κατάσταση 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

 Άγαμοι/-ε̋ 42 2.95 1.431 .261 .853 

 Έγγαμοι/-ε̋ 117 3.03 1.141   

 Διαζευγμένοι/-ε̋ 12 3.08 1.443   

 Χήρο̋/-α 1 4.00 -   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 34 είναι εμφανέ̋ ότι η οικογενειακή 

κατάσταση των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση (p = .853 > .05). Παρατηρώντα̋ τον μέσο όρο των άγαμων 

εκπαιδευτικών (Μ.Ο. = 2.95) αυτό̋ φαίνεται να είναι ελαφρώ̋ πιο χαμηλό̋ από τον μέσο 

όρο των έγγαμων (Μ.Ο. = 3.03) και των διαζευγμένων (Μ.Ο. = 3.08). Ωστόσο, η 

διαφοροποίηση αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι 

η οικογενειακή κατάσταση των εκπαιδευτικών δε συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωση̋. 

 Για τον/την συμμετέχοντα/-ουσα που βρίσκεται σε κατάσταση χηρεία̋ δεν μπορεί 

να εξαχθεί κάποιο συμπέρασμα καθώ̋ αποτελεί το μοναδικό υποκείμενο τη̋ 

συγκεκριμένη̋ οικογενειακή̋ κατάσταση̋. 

 

5.7.1.6 Ο ρόλο̋ του είδου̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται 

 

 Προκειμένου να διαπιστωθεί αν το είδο̋ εκπαίδευση̋ στην οποία απασχολούνται 

οι εκπαιδευτικοί συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ σχετικά με την εκπαιδευτική 

αξιολόγηση, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση. Ω̋ εξαρτημένη μεταβλητή ορίστηκε ο 

βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη το είδο̋ εκπαίδευση̋. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση εμφανίζονται στον Πίνακα 35. 
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Πίνακα̋ 35. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση το είδο̋ εκπαίδευση̋ 

 ΕΙΔΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

Δημόσια 117 3.06 1.227 
.658 .512 

 Ιδιωτική 55 2.93 1.245   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τα αναγραφόμενα στοιχεία του Πίνακα 35, διαπιστώνεται ότι το είδο̋ 

εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί δεν συνδέεται στατιστικά 

σημαντικά με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ (p = .512 > .05). Παρατηρώντα̋ τον μέσο όρο 

των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον δημόσιο (Μ.Ο. = 3.06) και στον ιδιωτικό (Μ.Ο. 

= 2.93) τομέα, φαίνεται ότι και οι δύο ομάδε̋ εκδηλώνουν ουδέτερο βαθμό ενημέρωση̋ 

με του̋ τελευταίου̋ να σημειώνουν ελαφρώ̋ χαμηλότερο επίπεδο ενημέρωση̋ από του̋ 

πρώτου̋. Ωστόσο, η διαφοροποίηση αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί στατιστικά σημαντική 

και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι το είδο̋ εκπαίδευση̋ δε συνδέεται με τον βαθμό 

ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών. 

 

5.7.1.7 Ο ρόλο̋ τη̋ θέση̋ διορισμού 

 

 Τέλο̋, για να ελεγχθεί αν η θέση διορισμού συνδέεται με τον βαθμό ενημέρωση̋ 

των εκπαιδευτικών, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση, στην οποία ορίστηκε ω̋ εξαρτημένη 

μεταβλητή ο βαθμό̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη η θέση διορισμού. Τα 

αποτελέσματα τη̋ ανάλυση̋ απεικονίζονται στον Πίνακα 36. 

 

Πίνακα̋ 36. Βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με βάση τη θέση διορισμού 

 ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

Αναπληρωτέ̋ 43 2.95 1.290 
.393 .695 

 Μόνιμοι 129 3.04 1.215   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 Όπω̋ φαίνεται από τον Πίνακα 36 η θέση διορισμού των εκπαιδευτικών δε 

συνδέεται στατιστικά σημαντικά με τον βαθμό στον οποίο είναι ενημερωμένοι για 
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ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ (p = .695 > .05). Παρατηρώντα̋ τον μέσο όρο των 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών (Μ.Ο. = 2.95) φαίνεται να δηλώνουν ελαφρώ̋ λιγότερο 

ενήμεροι από του̋ μόνιμου̋ (Μ.Ο. = 3.04). Ωστόσο, η διαφορά αυτή δε χαρακτηρίζεται 

στατιστικά σημαντική και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι η θέση διορισμού των 

εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋. 

 

5.7.2 Πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

 

 Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν οι πηγέ̋ ενημέρωση̋ και το αντίστοιχο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που ενημερώνεται από αυτέ̋. Συγκεκριμένα, στο 

Ραβδόγραμμα 7 παρουσιάζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που απάντησαν > 3 στι̋ 

δηλώσει̋ που αφορούν τι̋ πηγέ̋ από τι̋ οποίε̋ προέρχεται «πολύ» ή «πάρα πολύ» η 

ενημέρωσή του̋. 

 

Ραβδόγραμμα 7. Ποσοστό των συμμετεχόντων που ενημερώνονται "πολύ" ή "πάρα 

πολύ" από τι̋ διάφορε̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

 

 

Αποκωδικοποίηση δηλώσεων: 

Ε44: «Οι πηγέ̋ πληροφόρησή̋ μου είναι βιβλία και άρθρα» 
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Ε45: «Οι πηγέ̋ πληροφόρησή̋ μου είναι συζητήσει̋ με συναδέλφου̋» 

Ε46: «Οι πηγέ̋ πληροφόρησή̋ μου είναι συζητήσει̋ με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋» 

Ε47: «Οι πηγέ̋ πληροφόρησή̋ μου είναι το Διαδίκτυο» 

Ε48: «Οι πηγέ̋ πληροφόρησή̋ μου είναι επιμορφωτικά σεμινάρια»  

  

 Από το Ραβδόγραμμα 7 διαπιστώνεται ότι  η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

ενημερώνεται από βιβλία και άρθρα (61.1%) και από το διαδίκτυο (59.3%). Περίπου οι 

μισοί από του̋ εκπαιδευτικού̋ που έλαβαν μέρο̋ στην έρευνα δήλωσαν ότι η ενημέρωσή 

του̋ προέρχεται από συζητήσει̋ με του̋ συναδέλφου̋ (53.4%) ή από την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (47.7%). Αρκετά χαμηλό (22.6%) είναι το 

ποσοστό των εκπαιδευτικών που ενημερώνονται από συζητήσει̋ του̋ με 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋. 

 Στον Πίνακα 37 παρουσιάζεται ο μέσο̋ όρο̋ και η τυπική απόκλιση των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών για κάθε μία από τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ του̋ για θέματα 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. 

 

Πίνακα̋ 37. Μ.Ο. και Τ.Α. για τι̋ δηλώσει̋ που αφορούν τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ των 
εκπαιδευτικών 

 Μ.Ο. Τ.Α. 

Ε44 3.63 .949 

Ε45 3.42 1.026 

Ε46 2.56 1.176 

Ε47 3.52 1.111 

Ε48 3.21 1.267 

Συνολικό επίπεδο 3.22 .668 

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. Η κωδικοποίηση των δηλώσεων 

είναι ίδια με εκείνη που παρουσιάστηκε προηγουμένω̋. 

  

 Σύμφωνα με τον Πίνακα 37 φαίνεται ότι τον υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 3.63) 

συγκέντρωσε η δήλωση Ε44 που αναφέρει ότι για την πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

κύρια πηγή πληροφόρηση̋ σχετικά με την εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελούν τα 

βιβλία και τα άρθρα. Υψηλή βαθμολογία (Μ.Ο. = 3.52) συγκέντρωσε, επίση̋, η πρόταση 

Ε47, σύμφωνα με την οποία συχνή πηγή πληροφόρηση̋ για του̋ εκπαιδευτικού̋ 

αποτελεί το διαδίκτυο, ενώ από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν φαίνεται να ακολουθούν 
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ω̋ πηγή πληροφόρηση̋ οι συζητήσει̋ με του̋ συναδέλφου̋ (Μ.Ο. = 3.42) και η 

ενημέρωση μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων (Μ.Ο. = 3.21). Την χαμηλότερη 

βαθμολογία (Μ.Ο. = 2.56) συγκέντρωσε η πρόταση Ε46, σύμφωνα με την οποία πηγή 

ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών αποτελούν οι συζητήσει̋ με του̋ συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋. Ο χαμηλό̋ μέσο̋ όρο̋ που σημείωσε, αποδεικνύει ότι το περιεχόμενο τη̋ 

πρόταση̋ δεν αντιπροσωπεύει την πλειοψηφία των συμμετεχόντων. 

 Από τι̋ αναλύσει̋ των δεδομένων προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί με 

συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία, φαίνεται να χρησιμοποιούν συγκεκριμένε̋ πηγέ̋ 

ενημέρωση̋. Διακρίνεται, δηλαδή, στατιστικά σημαντική σύνδεση μεταξύ των πηγών 

ενημέρωση̋ που προτιμώνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσία̋, 

το μορφωτικό επίπεδο και η θέση διορισμού. Η οικογενειακή κατάσταση και το είδο̋ 

εκπαίδευση̋ δεν αποδείχθηκε να συνδέονται στατιστικά σημαντικά με την προτίμηση 

κάποια̋ πηγή̋ σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 

 

5.7.2.1 Ο ρόλο̋ του φύλου 

 

 Για τη διαπίστωση αν το φύλο επηρεάζει το είδο̋ των πηγών ενημέρωση̋ που 

προτιμούν οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόστηκε T-test ανάλυση όπου ω̋ εξαρτημένε̋ 

μεταβλητέ̋ ορίστηκαν οι πηγέ̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη το φύλο. Στον Πίνακα 

38 απεικονίζονται μόνο τα αποτελέσματα που χαρακτηρίζονται ω̋ στατιστικά 

σημαντικά.  

 

Πίνακα̋ 38. Σύνδεση του φύλου με την ενημέρωση μέσω συζητήσεων με συναδέλφου̋ 

Ε45: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋» 

ΦΥΛΟ Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Άνδρε̋ 58 3.12 1.093 - 2.770 .006 

Γυναίκε̋ 114 3.57 .959   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Όπω̋ αποδεικνύεται από τον Πίνακα 38, οι γυναίκε̋ εκπαιδευτικοί 

ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω συζητήσεων με συναδέλφου̋ από ότι οι 

άνδρε̋ εκπαιδευτικοί. Η διαφοροποίηση αυτή στου̋ μέσου̋ όρου̋ φαίνεται να είναι 

στατιστικά σημαντική (p = .006 < .05) και, επομένω̋, δεχόμαστε ότι οι γυναίκε̋ 
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εμφανίζουν την τάση να ενημερώνονται περισσότερο μέσα από συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋. 

 

5.7.2.2 Ο ρόλο̋ τη̋ ηλικία̋ 

 

 Προκειμένου να αποφανθεί αν η ηλικία επηρεάζει το είδο̋ των πηγών που 

προτιμούν οι εκπαιδευτικοί για την ενημέρωσή του̋, εφαρμόστηκε ανάλυση 

διακύμανση̋ (ANOVA), όπου ω̋ εξαρτημένε̋ μεταβλητέ̋ ορίστηκαν η κάθε μία πηγή 

πληροφόρηση̋ και ω̋ ανεξάρτητη η ηλικία. Στου̋ Πίνακε̋ 39 και 40 παρουσιάζονται 

μόνο τα αποτελέσματα που είναι στατιστικά σημαντικά.  

 

Πίνακα̋ 39. Σύνδεση τη̋ ηλικία̋ με την ενημέρωση μέσω συζητήσεων με συναδέλφου̋ 

Ε45: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋» 

ΗΛΙΚΙΑ Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

25-30 22 3.64 .953 2.523 .023 

31-35 22 3.73 .935   

36-40 15 3.73 .884   

41-45 14 3.36 1.008   

46-50 28 3.43 .959   

51-55 50 3.40 .990   

56+ 21 2.71 1.231   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τον Πίνακα 39 διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από την 

ηλικία του̋, ενημερώνονται για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ μέσα από 

συζητήσει̋ με του̋ συναδέλφου̋ του̋. Διαφοροποίηση ω̋ προ̋ το εύρημα αυτό 

παρουσιάζουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και συγκεκριμένα οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν ηλικία 56 ετών και άνω. Όπω̋ φαίνεται από τα στοιχεία του 

Πίνακα 39, οι εκπαιδευτικοί αυτή̋ τη̋ ηλικία̋ σημειώνουν χαμηλότερη βαθμολογία 

στην ενημέρωσή του̋ μέσα από συζητήσει̋ με του̋ συναδέλφου̋ του̋. Η 

διαφοροποίηση αυτή χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική (p = .023 < .05) και έτσι 

δεχόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί άνω των 56 ετών δεν ενημερώνονται για την 

εκπαιδευτική αξιολόγηση μέσα από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 
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παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ηλικία̋ 56+ και 25-30 ετών (p = .045 < .05). Οι νεότεροι ηλικιακά επιβεβαιώνεται 

στατιστικά ότι  ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω συναδελφικών συζητήσεων 

σε σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 56+ ετών. Επίση̋, στατιστικά σημαντική 

διαφορά σημειώνεται και μεταξύ τη̋ διαφορά̋ των εκπαιδευτικών ηλικία̋ 56+ και των 

31-35 ετών (p = .019 < .05) καθώ̋ και των 56+ με του̋ εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 36-40 

ετών (p = .046 < .05). Οι εκπαιδευτικοί των ηλικιακών ομάδων 31-35 και 36-40 ετών 

ενημερώνονται περισσότερο μέσω συναδελφικών συζητήσεων από ότι οι εκπαιδευτικοί 

56+ χρονών. Η διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων των υπόλοιπων ηλικιακών 

ομάδων δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται στατιστικά από την ανάλυση Post Hoc με 

κριτήριο το Tukey HSD. Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στη «συντηρητικότητα» που 

παρουσιάζει το συγκεκριμένο κριτήριο και έχει ω̋ αποτέλεσμα κάποιε̋ διαφορέ̋ να μην 

εμφανίζονται ω̋ στατιστικά σημαντικέ̋ (ενώ αν εφαρμοζόταν κάποιο άλλο κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων πιθανόν να χαρακτηρίζονταν στατιστικά σημαντικέ̋). 

Επομένω̋, δεχόμαστε ότι η ηλικία επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋ και η διαφορά αυτή οφείλεται στη 

διαφορά του βαθμού ενημέρωση̋ από τη συγκεκριμένη πηγή που παρουσιάζουν οι 

εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 25-30, 31-35, 36-40 και 56+ ετών. 

 

Πίνακα̋ 40. Σύνδεση τη̋ ηλικία̋ με την ενημέρωση μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 

Ε48: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια» 

ΗΛΙΚΙΑ Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

25-30 22 4.05 .950 2.517 .023 

31-35 22 2.77 1.270   

36-40 15 3.00 1.414   

41-45 14 3.00 1.301   

46-50 28 3.36 1.367   

51-55 50 3.04 1.160   

56+ 21 3.29 1.271   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 40 φαίνεται ότι τον υψηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 

4.05) στην ενημέρωση του̋ από επιμορφωτικά σεμινάρια σημείωσαν οι εκπαιδευτικοί 

νεαρή̋ ηλικία̋ και συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί μεταξύ 25-30 ετών. Η ενημέρωση 
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μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων φαίνεται να παρουσιάζει πτώση από την ηλικία των 31 

ετών έω̋ και την ηλικία των 45 ετών. Από τα 46 έτη και εξή̋ διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί σημειώνουν άνοδο στον μέσο όρο που δείχνει την ενημέρωσή του̋ μέσω 

τη̋ παρακολούθηση̋ επιμορφωτικών σεμιναρίων. Τα ευρήματα αυτά χαρακτηρίζονται 

στατιστικά σημαντικά (p = .023 < .05) και, έτσι, δεχόμαστε ότι οι νέοι εκπαιδευτικοί 

ηλικία̋ 25-30 ετών φαίνεται να ενημερώνονται περισσότερο από την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με τι̋ υπόλοιπε̋ ηλικιακέ̋ ομάδε̋. Επιπλέον, 

οι εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 46 ετών και άνω δείχνουν να εμφανίζουν την τάση να 

επιστρέφουν σε αυτήν την πηγή ενημέρωσή̋ του̋ και να παρακολουθούν, επίση̋, 

επιμορφωτικά σεμινάρια. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ηλικία̋ 25-30 και 31-35 ετών (p = .014 < .05). Οι νεότεροι ηλικιακά επιβεβαιώνεται 

στατιστικά ότι  ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων 

σε σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 31-35 ετών. Επίση̋, στατιστικά σημαντική 

διαφορά σημειώνεται και μεταξύ τη̋ διαφορά̋ των εκπαιδευτικών ηλικία̋ 25-30 και των 

51-55 ετών (p = .028 < .05). Οι εκπαιδευτικοί 25-30 ετών ενημερώνονται περισσότερο 

μέσω παρακολούθηση̋ επιμορφωτικών σεμιναρίων από ότι οι εκπαιδευτικοί 51-55 

χρονών. Η διαφοροποίηση μεταξύ των μέσων όρων των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων 

δε φαίνεται να επιβεβαιώνεται στατιστικά από την ανάλυση Post Hoc με κριτήριο το 

Tukey HSD. Επομένω̋, δεχόμαστε ότι η ηλικία επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και 

η διαφορά αυτή οφείλεται στο ότι οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (25-30 ετών) ενημερώνονται 

περισσότερο μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων συγκριτικά με του̋ εκπαιδευτικού̋ 

ηλικία̋ 31-35 και 51-55 ετών.  

 

5.7.2.3 Ο ρόλο̋ των χρόνων προϋπηρεσία̋ 

 

 Για να διαπιστωθεί αν τα έτη εκπαιδευτική̋ προϋπηρεσία̋ επιδρούν στο είδο̋ τη̋ 

πηγή̋ από την οποία ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόστηκε ανάλυση 

διακύμανση̋ (ANOVA). Ω̋ εξαρτημένε̋ μεταβλητέ̋ ορίστηκαν οι διάφορε̋ πηγέ̋ 
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ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη τα έτη προϋπηρεσία̋. Στον Πίνακα 41 και 42 

εμφανίζονται μόνο τα αποτελέσματα που είναι στατιστικά σημαντικά.  

 

Πίνακα̋ 41. Σύνδεση τη̋ προϋπηρεσία̋ με την ενημέρωση μέσω συζητήσεων με συναδέλφου̋ 

Ε45: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋» 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

1-5 24 3.63 1.096 2.792 .013 

6-10 17 3.94 .748   

11-15 25 3.60 .707   

16-20 27 3.33 1.074   

21-25 28 3.54 .693   

26-30 21 3.29 1.102   

31+ 30 2.87 1.279   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πίνακα 41 γίνεται φανερό ότι τόσο οι πρόσφατα 

διορισμένοι εκπαιδευτικοί όσο και οι πιο πεπειραμένοι, δηλώνουν ότι ενημερώνονται για 

θέματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ σε σημαντικό βαθμό μέσα από συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋. Μειωμένο μέσο όρο (Μ.Ο. = 2.87) συγκριτικά με του̋ υπόλοιπου̋ 

εκπαιδευτικού̋ παρουσιάζουν εκείνοι που διαθέτουν πολυετή προϋπηρεσία και 

συγκεκριμένα εκείνοι που εργάζονται ω̋ εκπαιδευτικοί περισσότερο από 31 έτη. Η 

διαφοροποίηση αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p = .013 < .05) και, επομένω̋, 

δεχόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί που εργάζονται από 31 χρόνια και άνω εμφανίζουν 

σχετικά πιο μειωμένη ενημέρωση για θέματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ μέσω 

συζητήσεων με συναδέλφου̋ συγκριτικά με του̋ υπόλοιπου̋ εκπαιδευτικού̋. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών με 

προϋπηρεσία 6-10 έτη και εκείνων με 31 και άνω έτη (p = .009 < .05). Οι εκπαιδευτικοί 

με προϋπηρεσία 6-10 χρόνια επιβεβαιώνεται στατιστικά ότι  ενημερώνονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό μέσω συναδελφικών συζητήσεων σε σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ 

που διαθέτουν προϋπηρεσία ίση ή μεγαλύτερη με/από τα 31 έτη. Αναφορικά με τι̋ 
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υπόλοιπε̋ ομάδε̋ φαίνεται, επίση̋, να παρατηρούνται κάποιε̋ διαφοροποιήσει̋ στην 

τάση του̋ να ενημερώνονται μέσω συναδελφικών συζητήσεων, ωστόσο οι 

διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋ δε φαίνεται να επιβεβαιώνονται στατιστικά από την ανάλυση Post 

Hoc με κριτήριο το Tukey HSD. Αυτό πιθανόν οφείλεται στη «συντηρητικότητα» που 

παρουσιάζει το συγκεκριμένο κριτήριο και έχει ω̋ αποτέλεσμα κάποιε̋ διαφορέ̋ να μην 

εμφανίζονται ω̋ στατιστικά σημαντικέ̋ (ενώ αν εφαρμοζόταν κάποιο άλλο κριτήριο 

πολλαπλών συγκρίσεων πιθανόν να χαρακτηρίζονταν στατιστικά σημαντικέ̋). 

Επομένω̋, δεχόμαστε ω̋ στατιστικά σημαντικέ̋ μόνο τι̋ διαφοροποιήσει̋ που 

παρατηρούνται μεταξύ των εκπαιδευτικών που εργάζονται 6-10 χρόνια και των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται 31 και άνω χρόνια. 

 

Πίνακα̋ 42. Σύνδεση τη̋ προϋπηρεσία̋ με την ενημέρωση μέσω συζητήσεων με 
συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ 

Ε46: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋» 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

1-5 24 2.21 1.062 2.469 .026 

6-10 17 2.29 1.160   

11-15 25 2.04 1.020   

16-20 27 3.00 1.209   

21-25 28 2.86 1.113   

26-30 21 2.71 1.146   

31+ 30 2.67 1.269   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τα στοιχεία του Πίνακα 42 παρατηρείται ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που διαθέτουν διαφορετική προϋπηρεσία ω̋ προ̋ τον βαθμό ενημέρωσή̋ 

του̋ από συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ και η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p = 

.026 < .05). Σχολιάζοντα̋ τον μέσο όρο κάθε ομάδα̋ εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι 

όλε̋ οι ομάδε̋ παρουσιάζουν μειωμένο βαθμό ενημέρωση̋ μέσω συζητήσεων με 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋. Η μόνη ομάδα που φαίνεται να εκδηλώνει ουδέτερη στάση 

(Μ.Ο. = 3.00) απέναντι στην ενημέρωση μέσω συνδικαλιστικών φορέων είναι οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία 16-20 χρόνια. 

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 
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παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Από την ανάλυση προέκυψε ότι 

στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται μεταξύ των εκπαιδευτικών με 

προϋπηρεσία 11-15 έτη και εκείνων με 16-20 έτη (p = .046 < .05). Οι εκπαιδευτικοί με 

προϋπηρεσία 11-15 χρόνια επιβεβαιώνεται στατιστικά ότι  διατηρούν πιο ουδέτερη 

στάση απέναντι στην ενημέρωση μέσω συζητήσεων με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ σε 

σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν 16-20 έτη προϋπηρεσία̋. Αναφορικά με τι̋ 

υπόλοιπε̋ ομάδε̋ φαίνεται, επίση̋, να παρατηρούνται κάποιε̋ διαφοροποιήσει̋ στην 

τάση του̋ να ενημερώνονται μέσω συνδικαλιστικών φορέων, ωστόσο οι 

διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋ δε θεωρούνται στατιστικά σημαντικέ̋ από την ανάλυση Post Hoc 

με την εφαρμογή του κριτηρίου Tukey HSD. Επομένω̋, για το συγκεκριμένο δείγμα 

επιβεβαιώνεται στατιστικά μόνο η διαφοροποίηση μεταξύ των εκπαιδευτικών που 

εργάζονται 11-15 χρόνια και των εκπαιδευτικών που εργάζονται 16-20 χρόνια. 

 

5.7.2.4 Ο ρόλο̋ του μορφωτικού επιπέδου 

 

 Κατά την ανάλυση των δεδομένων ελέγχθηκε αν το μορφωτικό επίπεδο επιδρά 

με το είδο̋ των πηγών από τι̋ οποίε̋ επιλέγουν να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί. 

Εφαρμόστηκε ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA) στην οποία ω̋ εξαρτημένε̋ μεταβλητέ̋ 

ορίστηκαν οι διάφορε̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη το μορφωτικό επίπεδο. 

Στου̋ Πίνακε̋ 43 και 44 παρουσιάζονται μόνο τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα 

που προέκυψαν από την ανάλυση. 

 

Πίνακα̋ 43. Σύνδεση του μορφωτικού επιπέδου με την ενημέρωση μέσω βιβλίων και άρθρων 

Ε44: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

βιβλία και 

άρθρα» 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

Πτυχίο ΑΕΙ 105 3.52 .952 3.598 .029 

Μεταπτυχιακό 60 3.73 .918   

Διδακτορικό 7 4.43 .787   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Σύμφωνα με τι̋ πληροφορίε̋ του Πίνακα 43, διαπιστώνεται ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το μορφωτικό του̋ επίπεδο, δηλώνουν ότι έχουν την 

τάση να ενημερώνονται για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ μέσω βιβλίων και 

άρθρων (Ο Μ.Ο. είναι > 3.00 για όλε̋ τι̋ ομάδε̋). Σχολιάζοντα̋ του̋ μέσου̋ όρου̋, οι 
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εκπαιδευτικοί που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα δηλώνουν ότι ενημερώνονται 

περισσότερο από βιβλία και περιοδικά (Μ.Ο. = 4.43) από ότι οι εκπαιδευτικοί που 

διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών (Μ.Ο. = 3.52). Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού 

διπλώματο̋ δηλώνουν, επίση̋, σε μεγάλο βαθμό την ενημέρωσή του̋ από βιβλία και 

άρθρα και ο μέσο̋ όρο̋ του̋ είναι πιο χαμηλό̋ (Μ.Ο. = 3.73) από τον μέσο όρο εκείνων 

που κατέχουν διδακτορικό. Οι διαφοροποιήσει̋ αυτέ̋ φαίνεται να είναι στατιστικά 

σημαντικέ̋ (p = .029 < .05) και, έτσι, δεχόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν 

ανώτερο τίτλο σπουδών από το βασικό πτυχίο ενημερώνονται περισσότερο από βιβλία 

και άρθρα.  

 Για ακριβέστερη εξαγωγή συμπερασμάτων εφαρμόστηκε ανάλυση Post Hoc με 

το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να διερευνηθεί μεταξύ ποιων ομάδων 

παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά. Συγκρίνοντα̋ και τι̋ τρει̋ ομάδε̋ ανά δύο 

μεταξύ του̋, προέκυψε ότι στατιστικά σημαντική είναι η διαφορά που εντοπίζεται 

ανάμεσα στου̋ εκπαιδευτικού̋ με το βασικό πτυχίο και του̋ εκπαιδευτικού̋ με 

διδακτορικό τίτλο (p = .037 < .05). Στο δείγμα τη̋ έρευνα̋ επιβεβαιώνεται στατιστικά 

ότι οι κάτοχοι διδακτορικού ενημερώνονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ανάγνωση 

βιβλίων και άρθρων συγκριτικά με του̋ εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο 

σπουδών. Επομένω̋, δεχόμαστε ότι παρόλο που και οι τρει̋ ομάδε̋ εκπαιδευτικών 

εκδηλώνουν θετική στάση στην ενημέρωσή του̋ μέσω βιβλίων και άρθρων, εντοπίζονται 

κάποιε̋ διαφοροποιήσει̋ μεταξύ του̋. Ύστερα από τη σύγκριση των μέσων όρων των 

ομάδων ανά ζεύγη με την εφαρμογή του κριτηρίου Tukey HSD, από τι̋ διαφοροποιήσει̋ 

αυτέ̋ θεωρείται στατιστικά σημαντική μόνο η διαφοροποίηση ανάμεσα στου̋ 

εκπαιδευτικού̋ με βασικό πτυχίο και με διδακτορικό. 

 

Πίνακα̋ 44. Σύνδεση του μορφωτικού επιπέδου με την ενημέρωση μέσω επιμορφωτικών 
σεμιναρίων 

Ε48: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

επιμορφωτικά 

σεμινάρια» 

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 

Ν Μ.Ο. Τ.Α. F p (Sig.) 

Πτυχίο ΑΕΙ 105 2.88 1.230 10.383 .000 

Μεταπτυχιακό 60 3.72 1.166   

Διδακτορικό 7 3.86 1.069   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 
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 Από τα στοιχεία του Πίνακα 44 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που κατέχουν 

μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών ενημερώνονται περισσότερο για θέματα 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ από την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων (Μ.Ο. 

= 3.72 και Μ.Ο. = 3.86 αντίστοιχα). Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν τον 

βασικό τίτλο σπουδών σημειώνουν χαμηλότερο μέσο όρο (Μ.Ο. = 2.88). Τα 

αποτελέσματα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά (p = .000 < .05) και, έτσι, δεχόμαστε ότι 

η ενημέρωση μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων συναντάται σε μεγαλύτερο βαθμό στου̋ 

εκπαιδευτικού̋ που κατέχουν μεταπτυχιακό η διδακτορικό δίπλωμα. 

 Για την εξαγωγή συμπερασμάτων με μεγαλύτερη ακρίβεια εφαρμόστηκε 

ανάλυση Post Hoc με το κριτήριο Tukey HSD, προκειμένου να αποφανθεί μεταξύ ποιων 

ομάδων εντοπίζεται στατιστικά σημαντική διαφορά. Στατιστικά σημαντική (p = .000 < 

.05) χαρακτηρίζεται η διαφορά ανάμεσα στου̋ εκπαιδευτικού̋ με το βασικό πτυχίο και 

στου̋ εκπαιδευτικού̋ με μεταπτυχιακό. Στο δείγμα τη̋ έρευνα̋ επιβεβαιώνεται 

στατιστικά ότι οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό παρακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό 

επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερώνονται περισσότερο μέσω αυτών, συγκριτικά με 

του̋ εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών. Η διαφοροποίηση του 

μέσου όρου των εκπαιδευτικών με διδακτορικό, κατόπιν σύγκριση̋ με τον μέσο όρο τόσο 

των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό όσο και των εκπαιδευτικών με τον βασικό τίτλο 

σπουδών,  δεν επιβεβαιώνεται στατιστικά από την ανάλυση Post Hoc με το κριτήριο 

Tukey HSD. Όπω̋ έχει αναφερθεί αρκετέ̋ φορέ̋ προηγουμένω̋, αυτό ενδέχεται να 

οφείλεται στη «συντηρητικότητα» που παρουσιάζει το συγκεκριμένο κριτήριο με 

αποτέλεσμα κάποιε̋ διαφορέ̋ να μην εμφανίζονται ω̋ στατιστικά σημαντικέ̋ (ενώ αν 

εφαρμοζόταν κάποιο άλλο κριτήριο πολλαπλών συγκρίσεων πιθανόν να 

χαρακτηρίζονταν στατιστικά σημαντικέ̋). Επομένω̋, δεχόμαστε ότι στο συγκεκριμένο 

δείγμα στατιστικά σημαντική θεωρείται μόνο η διαφοροποίηση μεταξύ των 

εκπαιδευτικών με το βασικό πτυχίο και των εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό. 

 

5.7.2.5 Ο ρόλο̋ τη̋ θέση̋ διορισμού 

 

 Για τη διαπίστωση αν η θέση στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί επιδρά στην 

πληροφόρησή του̋ μέσω κάποια̋ πηγή̋ σε περισσότερο ή λιγότερο βαθμό, 

εφαρμόστηκε T-test ανάλυση. Ω̋ εξαρτημένε̋ μεταβλητέ̋ ορίστηκαν οι πηγέ̋ 

ενημέρωση̋ και ω̋ ανεξάρτητη η θέση διορισμού του̋. Στου̋ Πίνακε̋ 45 και 46 
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παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση και είναι 

στατιστικά σημαντικά. 

 

Πίνακα̋ 45. Σύνδεση τη̋ θέση̋ διορισμού με την ενημέρωση από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋ 

Ε45: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋». 

ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Αναπληρωτέ̋ 43 3.70 .939 -2.080 .039 

Μόνιμοι 129 3.33 1.040   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

 

 Από τι̋ πληροφορίε̋ του Πίνακα 45 φαίνεται ότι οι αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικοί 

έχουν περισσότερο την τάση (Μ.Ο. = 3.70) να ενημερώνονται μέσω συζητήσεων με 

συναδέλφου̋ από ότι οι μόνιμοι (Μ.Ο. = 3.33) και η διαφορά αυτή σημειώνεται 

στατιστικά σημαντική (p = .039 < .05). Επομένω̋, δεχόμαστε ότι η θέση διορισμού 

επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋. 

 

Πίνακα̋ 46. Σύνδεση τη̋ θέση̋ διορισμού με την ενημέρωση από συζητήσει̋ με 
συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ 

Ε46: «Οι πηγέ̋ 

πληροφόρησή̋ 

μου είναι 

συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋». 

ΘΕΣΗ 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ 

Ν Μ.Ο. T.A. t p (Sig) 

Αναπληρωτέ̋ 43 2.16 1.090 2.628 .009 

Μόνιμοι 129 2.70 1.177   

Σημείωση: Το εύρο̋ τη̋ κλίμακα̋ ήταν από 1 έω̋ 5. 

  

 Από τον Πίνακα 46 φαίνεται ότι ούτε οι αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικοί, ούτε οι 

μόνιμοι έχουν την τάση να ενημερώνονται σε έντονο βαθμό από συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ (Μ.Ο. = 2.16 και Μ.Ο. = 2.70 αντίστοιχα). Ωστόσο, παρά τον 

χαμηλό μέσο όρο που σημειώνουν, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί φαίνεται να δηλώνουν 

ελαφρώ̋ περισσότερο την ενημέρωσή του̋ από συζητήσει̋ με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ 

σχετικά με του̋ αναπληρωτέ̋ και η διαφοροποίηση αυτή χαρακτηρίζεται στατιστικά 

σημαντική (p = .009 < .05). 
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 Τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα η 

οικογενειακή του̋ κατάσταση και το είδο̋ εκπαίδευση̋ στην οποία εργάζονται,  δεν 

έδειξαν να επιδρούν στατιστικά σημαντικά με την επιλογή κάποια̋ πηγή̋ ενημέρωση̋ 

σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. 

 

5.7.3 Συσχέτιση του βαθμού ενημέρωση̋ με τη συνολική στάση απέναντι στην 

αξιολόγηση, την παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγηση και την αξιολόγηση 

πρόσθετων κριτηρίων 

 

 Στι̋ αναλύσει̋ που διενεργήθηκαν, ελέγχθηκε αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του 

βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και 

τη̋ συνολική̋ του̋ στάση̋ προ̋ αυτή. Επίση̋, ελέγχθηκε η ύπαρξη συσχέτιση̋ μεταξύ 

του βαθμού ενημέρωση̋ και των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ 

παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋, καθώ̋ και για την αξιολόγησή του̋ σε 

πρόσθετα κριτήρια. Στον Πίνακα 47 φαίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 

ανάλυση. 
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Πίνακα̋ 47. Συσχετίσει̋ των συνολικών βαθμών των μεταβλητών που μετρούν τη στάση των 
εκπαιδευτικών με τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ 

Παράγοντε̋ 

Συνολική στάση για 

την αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

παιδαγωγική̋ και 

διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

Αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

Συνολική στάση 

για την 

αξιολόγηση 

   

 

Αξιολόγηση 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

.458**   

 

Αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

.630** .530**  

 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

εκπαιδευτικών 

.035 -.003 .004 

    

Σημείωση: Οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικέ̋ σε 

επίπεδο p < .01 , ενώ οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικέ̋ 

σε επίπεδο p < .05 .  

 

 Εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικέ̋ συσχετίσει̋ ανάμεσα στη συνολική στάση 

των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και στην στάση του̋ απέναντι στην 

αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ καθώ̋ και στην 

αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια. Συγκεκριμένα, βρέθηκε στατιστικά σημαντική 

μέτρια θετική συσχέτιση (r = .458 , p = .000) τη̋ συνολική̋ του̋ στάση̋ με τη στάση 

του̋ απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ και 

υψηλή με τη στάση του̋ για την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια (r = .630 , p = 
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.000). Εντοπίστηκε, επίση̋, στατιστικά σημαντική υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη 

στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ 

ικανότητα̋ και για την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια (r = .530 , p = .000). 

Αναφορικά με τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών και τη γενική του̋ στάση 

απέναντι στην αξιολόγηση, τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ και τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγησή του̋ σε 

πρόσθετου̋ τομεί̋ δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση. 

 

5.7.4 Συσχέτιση των πηγών ενημέρωση̋ με τη στάση απέναντι στην αξιολόγηση, την 

παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγηση και την αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων 

 

 Στον Πίνακα 48 που ακολουθεί, απεικονίζονται τα αποτελέσματα από τον έλεγχο 

για  την ύπαρξη συσχέτιση̋ μεταξύ των πηγών ενημέρωση̋ και τη̋ στάση̋ των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση γενικά, τη̋ στάση̋ του̋ για την αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋, καθώ̋ και τη̋ στάση̋ του̋ για την 

αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετου̋ τομεί̋. Αρχικά, βρέθηκαν στατιστικά σημαντικέ̋ 

θετικέ̋ συσχετίσει̋ μεταξύ όλων των πηγών ενημέρωση̋ μεταξύ του̋ με εξαίρεση τη 

συσχέτιση τη̋ ενημέρωση̋ από επιμορφωτικά σεμινάρια με την ενημέρωση από 

συζητήσει̋ με συναδέλφου̋ και συνδικαλιστικού̋ φορεί̋. Ωστόσο, αυτό που ενδιαφέρει 

κυρίω̋ και θα εστιάσουμε περισσότερο, είναι η συσχέτιση μεταξύ των πηγών 

ενημέρωση̋ και τη̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, εντοπίζεται στατιστικά 

σημαντική χαμηλή αρνητική συσχέτιση μεταξύ τη̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών  από 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ με τη στάση που εκδηλώνουν τόσο ω̋ προ̋ την αξιολόγηση 

γενικά (r = -.198 , p = 009), όσο και ω̋ προ̋ την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και 

διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. (r = -.211 , p = .005). Χαμηλή θετική και στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση εντοπίζεται ανάμεσα στην ενημέρωση των εκπαιδευτικών μέσω 

επιμορφωτικών σεμιναρίων και στη στάση που εκδηλώνουν αναφορικά με την 

αξιολόγηση γενικά (r = .240 , p = .002), την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ 

του̋ ικανότητα̋ (r = .209 , p = .006) και την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια (r = 

.169 , p = .027).  
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Πίνακα̋ 48. Συσχετίσει̋ των συνολικών βαθμών των μεταβλητών που μετρούν τη στάση των 
εκπαιδευτικών με τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

Παράγοντε̋ 

Βιβλία και 

άρθρα 

Συζητή

σει̋ με 

συναδέ

λφου̋ 

Συζητήσει̋ 

με 

συνδικαλιστι

κού̋ φορεί̋ 

Διαδίκτυο Επιμορφω

τικά 

σεμινάρια 

 

Συνολική 

στάση για 

την 

αξιολόγηση 

Αξιολόγηση 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

Βιβλία και 

άρθρα 

 

       

Συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋ 

 

.303**       

Συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικ

ού̋ φορεί̋ 

 

.213** .356**      

Διαδίκτυο 

 
.277** .561** .306**     

Επιμορφωτικά 

σεμινάρια 

 

.361** .081 -.017 .150*    

Συνολική 

στάση για την 

αξιολόγηση 

 

.058 -.071 -.198** -.072 .240**   

Αξιολόγηση 

παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ 

ικανότητα̋ 

 

-.006 .028 -.211** .020 .209** .458**  

Αξιολόγηση 

πρόσθετων 

κριτηρίων 

.076 .036 -.099 .069 .169* .630** 530** 
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Σημείωση: Οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικέ̋ σε 

επίπεδο p < .01 , ενώ οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικέ̋ 

σε επίπεδο p < .05 .  

 

5.7.5 Συσχέτιση του βαθμού ενημέρωση̋ με τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

 

 Ελέγχθηκε, επίση̋, αν υπάρχει συσχέτιση του βαθμού ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών για θέματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ με τι̋ διάφορε̋ πηγέ̋ 

ενημέρωση̋ που χρησιμοποιούν. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 49. 

 

Πίνακα̋ 49. Συσχετίσει̋ του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋ 

Παράγοντε̋ 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

 

Βιβλία 

και 

άρθρα 

 

Συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋ 

 

Συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋ 

 

Διαδίκτυο 

 

Βαθμό̋ 

ενημέρωση̋ 

  

    

Βιβλία και 

άρθρα 

.346** 
    

 

Συζητήσει̋ με 

συναδέλφου̋ 

 

-.066 .303**    

Συζητήσει̋ με 

συνδικαλιστικ

ού̋ φορεί̋ 

 

.123 .213** .356**   

Διαδίκτυο 

 
.075 .277** .561** .306**  

Επιμορφωτικά 

σεμινάρια 
.373** .361** .081 -.017 .150* 
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Σημείωση: Οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με ** είναι στατιστικά σημαντικέ̋ σε 

επίπεδο p < .01 , ενώ οι συσχετίσει̋ που αναφέρονται με * είναι στατιστικά σημαντικέ̋ 

σε επίπεδο p < .05 .  

 

 Από τη συσχέτιση του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με τι̋ διάφορε̋ 

πηγέ̋, από τι̋ οποίε̋ επιλέγουν να ενημερώνονται, προέκυψαν τα αποτελέσματα που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 49. Διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική μέτρια θετική 

συσχέτιση (r = .346 , p = .000) μεταξύ του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών και 

τη̋ ενημέρωσή̋ του̋ από βιβλία και άρθρα και από επιμορφωτικά σεμινάρια  (r = .373 , 

p = .000). Επίση̋, παρατηρήθηκε μέτρια θετική στατιστικά σημαντική συσχέτιση όλων 

των πηγών ενημέρωση̋ μεταξύ του̋, με εξαίρεση τη συσχέτιση τη̋ ενημέρωση̋ από 

επιμορφωτικά σεμινάρια με την ενημέρωση από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋ και με 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

 Στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση και ο σχολιασμό̋ των αποτελεσμάτων 

που εξήχθησαν από την έρευνα. Για μεγαλύτερη διευκόλυνση, η σειρά που θα 

ακολουθηθεί θα είναι όμοια με τη σειρά των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν 

αρχικά. Στην πρώτη υποενότητα θα συζητηθούν τα αποτελέσματα αναφορικά με τη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση, ενώ στη δεύτερη θα γίνει 

σχολιασμό̋ των αποτελεσμάτων σχετικά με τι̋ αντιλήψει̋ των εκπαιδευτικών για του̋ 

τομεί̋, στου̋ οποίου̋ θα πρέπει να αξιολογούνται. Έπειτα, θα συζητηθούν οι φορεί̋ και 

οι μέθοδοι αξιολόγηση̋ που κρίνονται κατάλληλοι για την υλοποίηση τη̋ αξιολογική̋ 

διαδικασία̋, και θα σχολιαστεί ο βαθμό̋ στον οποίο είναι ενημερωμένοι οι Έλληνε̋ 

εκπαιδευτικοί για θέματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋. Στο τέλο̋, θα παρουσιαστούν 

τα συμπεράσματα αναφορικά με τι̋ συσχετίσει̋ τη̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών απέναντι 

στην αξιολόγηση και στα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, με τον βαθμό 

ενημέρωσή̋ του̋ και τι̋ πηγέ̋ από τι̋ οποίε̋ προέρχεται η ενημέρωσή του̋. Η επίδραση 

των δημογραφικών στοιχείων θα σχολιάζεται παράλληλα με την παράθεση των 

συμπερασμάτων που προέκυψαν για την κάθε υποενότητα.  

 

6.1 Συζήτηση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση 
 

 Η συνολική στάση των εκπαιδευτικών διερευνήθηκε με τι̋ προτάσει̋ που 

περιλαμβάνει το πρώτο μέρο̋ του εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή των 

δεδομένων. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι η απάντηση στο πρώτο ερευνητικό 

ερώτημα τη̋ παρούσα̋ εργασία̋ είναι ότι λίγο περισσότεροι από του̋ μισού̋ 

εκπαιδευτικού̋ τάσσονται υπέρ τη̋ αξιολόγηση̋ εκδηλώνοντα̋ ουδέτερη προ̋ ελαφρώ̋ 

θετική στάση (Μ.Ο. συνολικού επιπέδου = 3.11). Συγκεκριμένα, περισσότεροι από του̋ 

μισού̋ εκπαιδευτικού̋ (57.0%) δήλωσαν τη συμφωνία του̋ με την πρόταση ότι η 

αξιολόγηση αποτελεί σημαντικό μέσο ανατροφοδότηση̋, το 49.4% των εκπαιδευτικών 

αναγνωρίζει στην Πολιτεία το δικαίωμα να αξιολογεί του̋ εκπαιδευτικού̋, ενώ το 48.5% 

θεωρεί ότι μέσω τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋ θα αναβαθμιστεί ποιοτικά η εκπαίδευση. 

Η ποιοτική αναβάθμιση τη̋ παρεχόμενη̋ εκπαίδευση̋ επιβεβαιώνεται και από την 

Αθανασούλα-Ρέππα (2008), σύμφωνα με την οποία, η αξιολογική διαδικασία θα 

προσφέρει κίνητρο στον εκπαιδευτικό να αναπτυχθεί και να εξελιχθεί περεταίρω 
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επαγγελματικά. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε συμφωνία με την έρευνα των 

Κελπανίδη, Αντωνιάδη, Παπαδοπούλου και Ποιμενίδου (2007), οι οποίοι υποστηρίζουν 

ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αναγνωρίζει την αναγκαιότητα ύπαρξη̋ ενό̋ 

αξιολογικού συστήματο̋ των εκπαιδευτικών. Σε παρόμοιο συμπέρασμα κατέληξε και η 

έρευνα του Πίου (2013), σύμφωνα με την οποία επιβεβαιώνεται η ομοφωνία τη̋ 

πλειοψηφία̋ των εκπαιδευτικών στην αναγκαιότητα ύπαρξη̋ ενό̋ αξιολογικού 

συστήματο̋. Ωστόσο, το εύρημα τη̋ έρευνα̋ του Πίου (2013) ότι τα χρόνια 

προϋπηρεσία̋ επηρεάζουν την άποψη σχετικά με την αναγκαιότητα τη̋ αξιολόγηση̋, 

δεν επιβεβαιώνεται στατιστικά από το δείγμα τη̋ συγκεκριμένη̋ έρευνα̋, καθώ̋ δεν 

εντοπίστηκε να διαδραματίζει η προϋπηρεσία στατιστικά σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών. Η γενική ελαφρώ̋ θετική στάση 

των εκπαιδευτικών που βρέθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα (M.Ο. = 3.11) αντιβαίνει στα 

ευρήματα τη̋ έρευνα̋ του Νανούρη (2003), στην οποία βρέθηκε ότι οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί δε δέχονται την αξιολόγηση και την χαρακτηρίζουν ω̋ μία διαδικασία 

ασφυκτικού ελέγχου. 

 Τα δημογραφικά στοιχεία που φαίνεται να επηρεάζουν τη στάση των 

εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση είναι το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο. Οι 

άνδρε̋ εκπαιδευτικοί φάνηκε ότι χαρακτηρίζονται θετικότεροι προ̋ την αξιολόγησή του̋ 

από τι̋ γυναίκε̋ και μάλιστα, από τον υπολογισμό του στατιστικού κριτηρίου Χ2 για 

κάθε μία από τι̋ προτάσει̋, βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ω̋ προ̋ την άποψή 

του̋ σχετικά με το δικαίωμα τη̋ Πολιτεία̋ να αξιολογεί. Οι άνδρε̋, συμφώνησαν με την 

πρόταση αυτή εμφανώ̋ περισσότερο από τι̋ γυναίκε̋. Σύμφωνα με τον Biklen (1985), 

οι γυναίκε̋ λόγω των αυξημένων οικογενειακών καθηκόντων και ευθυνών που 

συνδέονται με τον ρόλο του̋, εκδηλώνουν κάποιε̋ φορέ̋ αρνητική στάση προ̋ τον 

θεσμό τη̋ αξιολόγηση̋. Έτσι, οποιαδήποτε μορφή αξιολόγηση̋ που επρόκειτο να 

επιφέρει επιπρόσθετη πίεση, φαίνεται να έβρισκε αντίθετε̋ τι̋ γυναίκε̋, καθώ̋ οι 

οικογενειακέ̋ υποχρεώσει̋ διαδραματίζουν ανασταλτικό ρόλο στην επαγγελματική 

εξέλιξή του̋ (Κανταρτζή & Ανθόπουλο̋, 2006). Ωστόσο, το ο εύρημα τη̋ παρούσα̋ 

έρευνα̋ σχετικά με την ύπαρξη διαφοροποίηση̋ μεταξύ των ανδρών και των γυναικών 

ω̋ προ̋ τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση, φαίνεται να αντιτίθεται με την έρευνα 

τη̋ Καπαχτσή (2007), η οποία διαπίστωσε ότι το φύλο των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζει 

τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση. 

 Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, αυτό έδειξε να επηρεάζει σημαντικά τη 

στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση, με του̋ κατόχου̋ μεταπτυχιακού 
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διπλώματο̋ να τάσσονται θετικότεροι έναντι των εκπαιδευτικών που διαθέτουν τον 

βασικό τίτλο σπουδών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί με μεταπτυχιακό υποστηρίζουν 

περισσότερο την ποιοτική αναβάθμιση τη̋ εκπαίδευση̋ και την επαγγελματική του̋ 

ανάπτυξη μέσω τη̋ αξιολογική̋ διαδικασία̋, αναγνωρίζοντά̋ την ω̋ ένα σημαντικό 

μέσο ανατροφοδότηση̋. Τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ του Γκανάκα (2006) που 

διεξήχθη σε διευθυντέ̋ τη̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋, έρχονται σε συμφωνία με τα 

ευρήματα τη̋ εν λόγω έρευνα̋, καθώ̋ διαπιστώνεται ότι οι διευθυντέ̋ με περεταίρω 

σπουδέ̋ θεωρούν ότι η λειτουργία του σχολείου είναι περισσότερο ικανοποιητική όταν 

εφαρμόζεται σύστημα αξιολόγηση̋. 

 Τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, χρόνια 

προϋπηρεσία̋, είδο̋ εκπαίδευση̋ και θέση διορισμού) δε βρέθηκε να επηρεάζουν 

στατιστικά σημαντικά την στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. 

Αντίθετα αποτελέσματα έδειξε η έρευνα τη̋ Καπαχτσή (2007) στην οποία βρέθηκε ότι η 

οικογενειακή κατάσταση, το είδο̋ εκπαίδευση̋ και η ηλικία των εκπαιδευτικών 

επηρεάζουν σημαντικά τη συνολική του̋ στάση απέναντι στην αξιολόγηση. 

 

6.2 Συζήτηση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ 
 

 Διερευνώντα̋ τι̋ αντιλήψει̋ των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ 

παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋, διαπιστώθηκε ότι η πλειοψηφία του̋ 

συμφωνεί (Μ.Ο. συνολικού επιπέδου = 3.47). Σύμφωνα με τον Πίο (2013), οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν την αξιολόγησή του̋ σε κριτήρια επαγγελματική̋ επάρκεια̋, 

καθώ̋ μέσω τη̋ ανατροφοδότηση̋ που θα λαμβάνεται, θα βελτιώνεται το εκπαιδευτικό 

του̋ έργο. Επισημαίνει, μάλιστα, πω̋ η επιστημονική κατάρτιση και επάρκεια χρήζει 

συνεχού̋ αξιολόγηση̋, ειδικά όταν παρέλθουν αρκετά χρόνια από την αποφοίτηση από 

το Πανεπιστήμιο. 

 Στην παρούσα έρευνα, ιδιαίτερα έντονα θετική ήταν η στάση του̋ απέναντι στην 

κρίση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ με βάση τη μεταδοτικότητά του̋ 

(Μ.Ο. = 3.83), με την παρακίνηση των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία (Μ.Ο. = 3.77) και με την ικανότητά του̋ να αντιμετωπίζουν 

μαθησιακέ̋ δυσκολίε̋ (Μ.Ο. = 3.56). Άλλωστε, όπω̋ έχει επισημανθεί από τον Marzano 

(2012), του οποίου τα κριτήρια υιοθετήθηκαν από την Πολιτεία τη̋ Ουάσιγκτον κατά το 

σχολικό έτο̋ 2014-2015 κατασκευάζοντα̋ το μοντέλο Marzano για την αξιολόγηση των 
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εκπαιδευτικών, η συνεχή̋ διατήρηση του ενδιαφέροντο̋ των μαθητών και η διαρκή̋ 

παρακίνησή του̋ για συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία αποτελούν ένα από τα κύρια 

κριτήρια στα οποία πρέπει να αξιολογείται ο εκπαιδευτικό̋. Τα ευρήματα τη̋ παρούσα̋ 

έρευνα̋ συμφωνούν, επίση̋, με τα αποτελέσματα που ανέδειξε η έρευνα τη̋ Καπαχτσή 

(2007), η οποία εντόπισε ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στου̋ 

συγκεκριμένου̋ τομεί̋ τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. Ωστόσο, ενώ 

η Καπαχτσή (2007) εντόπισε υψηλή συμφωνία των εκπαιδευτικών να αξιολογούνται 

ανάλογα με τη χρήση νέων μεθόδων διδασκαλία̋, στην παρούσα έρευνα η συγκεκριμένη 

πρόταση σημείωσε ελαφρώ̋ αρνητική βαθμολογία (Μ.Ο. = 2.83). Το εύρημα αυτό 

έρχεται σε αντίθεση με κείμενα του Οργανισμού Οικονομική̋ Συνεργασία̋ και 

Ανάπτυξη̋ (Ο.Ο.Σ.Α., 2005), σύμφωνα με τα οποία οι νέε̋ μέθοδοι διδασκαλία̋ και οι 

τεχνικέ̋ διαχείριση̋ τη̋ τάξη̋ αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά επαγγελματική̋ 

επάρκεια̋ των εκπαιδευτικών. 

 Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών δεν έδειξαν να επηρεάζουν 

τη στάση του̋ ω̋ προ̋ την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ 

ικανότητα̋. 

 

6.3 Συζήτηση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών απέναντι στην 

αξιολόγηση πρόσθετων κριτηρίων 
 

 Πέραν των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋, διερευνήθηκαν, επίση̋, οι αντιλήψει̋ του̋ για την 

αξιολόγηση του̋ σε πρόσθετου̋ τομεί̋. Την μεγαλύτερη συμφωνία σημείωσε η πρόταση 

που υποστηρίζει την αξιολόγηση τη̋ συμπεριφορά̋ που επιδεικνύει ο εκπαιδευτικό̋ 

μέσα στην τάξη (Μ.Ο. = 3.66) καθώ̋ και την αξιολόγηση του ήθου̋ του εκπαιδευτικού 

(Μ.Ο. = 3.63 , δήλωση που αντιστράφηκε). Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε πλήρη 

συμφωνία και με τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ τη̋ Καπαχτσή (2007), η οποία 

διαπίστωσε ότι τα δύο πρώτα κριτήρια στα οποία συμφωνούν με διαφορά οι 

εκπαιδευτικοί να τίθενται υπό αξιολόγηση είναι η συμπεριφορά του εκπαιδευτικού εντό̋ 

τη̋ τάξη̋ και το ήθο̋ του. Σε στοιχεία προσωπικότητα̋ φαίνεται να δίνει έμφαση και ο 

Korthagen (2004), ο οποίο̋ κάνει λόγο μεταξύ άλλων για αρετέ̋ όπω̋ η εμπιστοσύνη 

και το κουράγιο. Στον αντίθετο πόλο σημειώνοντα̋ χαμηλό ποσοστό συμφωνία̋ των 

εκπαιδευτικών βρίσκονται η επίδοση των μαθητών και η σχέση του εκπαιδευτικού με τον 

διευθυντή τη̋ σχολική̋ μονάδα̋. Η χαμηλή βαθμολόγηση που σημείωσε η επίδοση των 
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μαθητών ω̋ πρόσθετο κριτήριο αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, έρχεται σε αντίθεση με 

την άποψη του Glass (2004) κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιολογούνται 

ανάμεσα σε άλλα κριτήρια με βάση την επίδοση των μαθητών και την ικανότητα του 

εκπαιδευτικού να αναπτύσσει και να διατηρεί διαπροσωπικέ̋ και συνεργατικέ̋ σχέσει̋ 

(π.χ. με του̋ γονεί̋-κηδεμόνε̋) με απώτερο σκοπό την ενίσχυση του βαθμού τη̋ 

μαθησιακή̋ επιτυχία̋. 

 Χαμηλό ποσοστό συμφωνία̋ παρουσίασαν η πρόταση που υποστηρίζει ότι η 

επίδοση των μαθητών θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο των εκπαιδευτικών (Μ.Ο. = 2.63 

, δήλωση που αντιστράφηκε) καθώ̋ και η πρόταση που ορίζει τη σχέση μεταξύ 

εκπαιδευτικού-διευθυντή ω̋ κριτήριο αξιολόγηση̋ του πρώτου (Μ.Ο. = 2.76). 

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αντιλήψεων αυτών φαίνεται να διαδραματίζει το 

φύλο των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν 

από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώνεται ότι οι άνδρε̋ εκπαιδευτικοί τίθενται 

περισσότερο αρνητικοί στην προσμέτρηση τη̋ επίδοση̋ των μαθητών ω̋ κριτήριο 

αξιολόγηση̋ του έργου του̋, καθώ̋ από του̋ συμμετέχοντε̋ που δήλωσαν ότι 

«συμφωνούν» με την πρόταση αυτή, οι άνδρε̋ αποτελούν το 25.0% ενώ από του̋ 

εκπαιδευτικού̋ που δήλωσαν ότι «συμφωνούν απόλυτα», λιγότεροι από του̋ μισού̋ 

(44.4%) είναι και στην περίπτωση αυτή οι άνδρε̋. Το αντίστροφο φαίνεται πω̋ ισχύει 

για την δήλωση που υποστηρίζει ότι η σχέση του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή πρέπει 

να αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση̋ του εκπαιδευτικού. Παρά το μικρό ποσοστό που 

συμφώνησε με την πρόταση αυτή, σε αντίθεση με την προηγούμενη πρόταση, φαίνεται 

ότι κατά την πλειοψηφία του απαρτίζεται από άνδρε̋ εκπαιδευτικού̋ καθώ̋ από όσου̋ 

δήλωσαν ότι «συμφωνούν απόλυτα» το 70% ήταν άνδρε̋. Επιπλέον, την άποψη ότι η 

σχέση εκπαιδευτικού-διευθυντή πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολόγηση̋ του 

εκπαιδευτικού, φαίνεται να επηρεάζει και το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. 

Από την ανάλυση διακύμανση̋ (ANOVA) με το κριτήριο Tukey HSD, φαίνεται ότι όσοι 

διαθέτουν μεταπτυχιακό συμφωνούν σε μεγαλύτερο βαθμό με την πρόταση αυτή. 

Πάντω̋, όπω̋ αναφέρουν οι Derrington & Campbell (2013), η εδραίωση εποπτική̋ 

σχέση̋ μεταξύ των διευθυντών και των εκπαιδευτικών, κατά την οποία οι διευθυντέ̋ θα 

επιβλέπουν και θα αξιολογούν το έργο των εκπαιδευτικών, εκλαμβάνεται αρνητικά από 

του̋ τελευταίου̋ και υπάρχει η πεποίθηση ότι μέσω μια̋ σχέση̋ εποπτεία̋, ασκείται 

αρνητική επίδραση στι̋ διαπροσωπικέ̋ και συνεργατικέ̋ σχέσει̋ του̋. 
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6.4 Συζήτηση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ του̋ 

κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ 
 

Αναφορικά με τι̋ απόψει̋ των εκπαιδευτικών για του̋ φορεί̋ που θεωρούνται 

κατάλληλοι να υλοποιούν την αξιολόγηση, φαίνεται σε σημαντικό βαθμό να 

απορρίπτονται από το 71.6% των συμμετεχόντων οι φορεί̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋. Σε 

υψηλό ποσοστό (65.7%) αποκλείονται, επίση̋, οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 

φορέων. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν άρνηση ω̋ προ̋ την 

ανάληψη ρόλου αξιολογητή φορεί̋, οι οποίοι δε σχετίζονται άμεσα με τι̋ σχολικέ̋ 

μονάδε̋ και τη σχολική πραγματικότητα. Ειδικότερα, χαμηλό ποσοστό συμφωνία̋ 

(12.8%) συγκέντρωσε η καταλληλόλητα επιτροπή̋ πανεπιστημιακών ω̋ φορέα̋ 

αξιολόγηση̋, καθώ̋ επίση̋ και το Υ.ΠΑΙ.Θ. (11.1%) και το Π.Υ.Σ.Π.Ε. (8.8%) τη̋ 

αντίστοιχη̋ περιφέρεια̋ στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα. Τα αποτελέσματα αυτά 

φαίνεται να συμφωνούν με τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ τη̋ Καπαχτσή (2007), στην 

οποία οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν αρνητική στάση ω̋ προ̋ την ανάληψη του ρόλου του 

αξιολογητή κάποιο̋ από του̋ παραπάνω φορεί̋. 

Ο αξιολογητή̋ που θεωρείται ω̋ ο καταλληλότερο̋ και συγκεντρώνει την μεγαλύτερη 

ομοφωνία των εκπαιδευτικών είναι ο διευθυντή̋ του σχολείου. Συγκεκριμένα, το 51.1% 

δήλωσε ότι ο διευθυντή̋ πρέπει να αξιολογεί την ανάληψη πρωτοβουλιών του 

εκπαιδευτικού, ενώ το 33.1% όρισε ω̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋ τον σύλλογο 

διδασκόντων σε συνεργασία με τον διευθυντή. Άλλωστε, όπω̋ διαπιστώνεται μέσω μία̋ 

έρευνα̋ που διεξήχθη στην Κύπρο από του̋ Παπαντωνίου-Ζορπά και Πετρίδου (2012), 

η πλειοψηφία των διευθυντών σχολικών μονάδων θεωρούν του̋ εαυτού̋ του̋ έτοιμου̋ 

να αναλάβουν τον ρόλο του αξιολογητή λόγω τη̋ πολυετού̋ πείρα̋ του̋ σε διδακτικά, 

εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα. 

 Όσον αφορά την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στην αξιολογική διαδικασία 

των εκπαιδευτικών, φαίνεται ότι συμφώνησε ένα μέτριο προ̋ χαμηλό ποσοστό των 

συμμετεχόντων (37.8%), ποσοστό που υπονομεύει την άποψη ότι οι μαθητέ̋ πρέπει να 

έχουν ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αντίθεση έρχονται τα 

αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ των Sullivan & Glanz (2000), σύμφωνα με τα οποία 

διαπιστώνεται ότι υποστηρίζεται η εφαρμογή ενό̋ συμμετοχικού μοντέλου αξιολόγηση̋.  

Χαμηλότερο από το μισό ποσοστό % συγκέντρωσε η καταλληλόλητα των Συντονιστών 

Εκπαίδευση̋ ω̋ αξιολογητέ̋ (32.0%), το Σώμα Μόνιμων Αξιολογητών (25.6%), η 
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εμπλοκή των γονέων στην αξιολογική διαδικασία (23.3%) καθώ̋ και ο προϊστάμενο̋ τη̋ 

Διεύθυνση̋ Πρωτοβάθμια̋ Εκπαίδευση̋ στην οποία ανήκει το σχολείο (14%).  

 

6.5 Συζήτηση τη̋ συνολική̋ στάση̋ των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ τι̋ 

μεθόδου̋ αξιολόγηση̋ 
 

 Από τα αποτελέσματα που προέκυψαν εξάγεται το συμπέρασμα ότι μεγάλο 

ποσοστό των εκπαιδευτικών (66.9%) αναγνωρίζει την αυτοαξιολόγηση ω̋ κατάλληλη 

και αποτελεσματική μέθοδο αξιολόγηση̋ και θεωρεί ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν 

από του̋ αξιολογητέ̋. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μία μορφή αξιολόγηση̋ που παρέχει 

τη δυνατότητα στου̋ εκπαιδευτικού̋ να αναστοχάζονται και να αναγνωρίζουν πιθανού̋ 

θεσμικού̋ ή/και προσωπικού̋ παράγοντε̋ που επηρεάζουν το διδακτικό του̋ έργο, 

καθώ̋ και παράγοντε̋ που μπορεί να σχετίζονται με τη σχολική μονάδα στην οποία 

εργάζονται (Faubert, 2009). Είναι μια περισσότερο εξατομικευμένη μορφή αξιολόγηση̋ 

και επιτρέπει τον εντοπισμό συγκεκριμένων πτυχών του εκπαιδευτικού που χρειάζονται 

περαιτέρω βελτίωση. Αρκετοί εκπαιδευτικοί (42.4%) δήλωσαν, επίση̋, ότι το σύστημα 

μοριοδότηση̋ πρέπει να εφαρμόζεται προκειμένου κάποιο̋ εκπαιδευτικό̋ να προαχθεί 

σε υψηλότερε̋ ιεραρχικά θέσει̋ (διευθυντή̋ σχολική̋ μονάδα̋, συντονιστή̋ 

εκπαίδευση̋ κτλ.).  

 Η σύνταξη περιγραφική̋ έκθεση̋ φαίνεται να προτιμάται ω̋ μέθοδο̋ 

αξιολόγηση̋ από ένα σχετικά μέτριο προ̋ χαμηλό ποσοστό με τη διαφορά ότι το 32.0% 

υποστηρίζει πω̋ η σύνταξή τη̋ πρέπει να γίνεται από του̋ Συντονιστέ̋ Εκπαίδευση̋, 

ενώ το 31.4% από του̋ διευθυντέ̋ του σχολείου. Σύμφωνα με μία έρευνα του Ορφανού 

(2010), αποδεικνύεται ότι οι διευθυντέ̋ ω̋ αξιολογητέ̋ έχουν την ικανότητα να 

διακρίνουν διαφορέ̋ ω̋ προ̋ τον βαθμό αποτελεσματικότητα̋ των εκπαιδευτικών, όχι 

όμω̋ σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο, οι κρίσει̋ του̋ παρέχουν σημαντικέ̋ πληροφορίε̋ 

σχετικά με την ποιότητα τη̋ διδασκαλία̋ και τα σημεία εκείνα που χρειάζονται 

βελτίωση. Χαμηλότερο ποσοστό συμφωνία̋ συγκέντρωσαν η μέθοδο̋ τη̋ παρατήρηση̋ 

μέσα στην τάξη (28.5%), η συμπλήρωση ερωτηματολογίων από του̋ μαθητέ̋ (19.7%), 

η επίδοση των μαθητών (14.0%) και η βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών (4.6%). 

Αναφορικά με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από του̋ μαθητέ̋ ω̋ μέθοδο̋ 

αξιολόγηση̋, το χαμηλό ποσοστό συμφωνία̋ που σημείωσε φαίνεται να μην συνάδει με 

το ποσοστό που συγκέντρωσε στην προηγούμενη ενότητα η πρόταση που αναδεικνύει 

του̋ μαθητέ̋ ω̋ κατάλληλου̋ αξιολογητέ̋. Δηλαδή, ενώ όπω̋ παρουσιάστηκε 
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προηγουμένω̋, το 37.8% θεωρεί ότι οι μαθητέ̋ πρέπει να έχουν λόγο στην αξιολογική 

διαδικασία, φαίνεται ότι μόλι̋ το 19.7% των εκπαιδευτικών συμφωνεί με τη 

συμπλήρωση ερωτηματολογίων από του̋ μαθητέ̋ για την αξιολόγησή του̋. Η διαφορά 

αυτή ενδέχεται να υποδεικνύει ότι αφενό̋ οι μαθητέ̋ πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, όχι όμω̋ μόνο με τη μέθοδο συμπλήρωση̋ 

ερωτηματολογίων ή όχι εξολοκλήρου αυτοί καθαυτοί αλλά συνδυαστικά με άλλου̋ 

φορεί̋.  

 Επιπλέον, η προσμέτρηση τη̋ επίδοση̋ των μαθητών, βάσει τη̋ οποία̋ θα 

αξιολογείται ο έκαστο̋ εκπαιδευτικό̋ και θα κρίνεται η αποτελεσματικότητά του, 

φαίνεται ότι συγκεντρώνει αρκετά χαμηλό ποσοστό συμφωνία̋ των εκπαιδευτικών 

(14.0%). Ίσω̋ το χαμηλό αυτό ποσοστό να φανερώνει την ελλιπή εμπιστοσύνη που έχουν 

στι̋ δυνατότητέ̋ του̋ λόγω τη̋ περιορισμένη̋ επιμόρφωσή̋ του̋ γύρω από διδακτικά 

αλλά και παιδαγωγικά θέματα (Βεργίδη̋, 2012) ή τι̋ επιφυλάξει̋ του̋ λόγω τη̋ 

ανομοιογένεια̋ τη̋ τάξη̋, καθώ̋ απαρτίζεται από μαθητέ̋ διαφορετικών 

κοινωνικοοικονομικών στρωμάτων ή πολιτισμική̋ ταυτότητα̋ Σύμφωνα, μάλιστα, με 

έρευνα  τη̋ Dryden-Peterson (2016) η γλωσσική ποικιλομορφία σε μία τάξη αποτελεί 

ένα από τα κύρια προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών που προέρχονται από 

διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον ενώ οι Block, Cross, Riggs και Gibbs (2014) 

διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αδυναμία του̋ να ανταποκριθούν 

στι̋ πολυάριθμε̋ προκλήσει̋ που προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά 

περιβάλλοντα, καθώ̋ και από διαφορετικά κοινωνικά και εκπαιδευτικά συστήματα. 

Λαμβάνοντα̋ υπόψη τα στοιχεία τη̋ Ελληνική̋ Στατιστική̋ Αρχή̋ που αποδεικνύουν 

ότι η Ελλάδα είναι μία από τι̋ χώρε̋ που χαρακτηρίζεται από εξωτερική μετανάστευση 

σε μεγάλο βαθμό, καθώ̋ και τα αποτελέσματα ερευνών που υπογραμμίζουν τι̋ ανάγκε̋ 

των εκπαιδευτικών για περαιτέρω επιμόρφωση σε διάφορα παιδαγωγικά ζητήματα, 

πιθανολογείται ότι αυτέ̋ ίσω̋ να αποτελούν, μεταξύ άλλων αιτών, πιθανού̋ λόγου̋ για 

του̋ οποίου̋ οι εκπαιδευτικοί θεωρούν σε πολύ χαμηλό ποσοστό ότι πρέπει να 

προσμετράται ο αντίκτυπο̋ που έχει η διδασκαλία του̋ στην απόδοση των μαθητών. 

 Η άποψη ότι η βιντεοσκόπηση των διδασκαλιών θεωρείται ω̋ κατάλληλη 

αξιολογική μέθοδο̋ των εκπαιδευτικών και του έργου που παράγουν, συγκέντρωσε 

ελάχιστο ποσοστό συμφωνία̋ και αυτό υπολογίζεται σε μόλι̋ 4.6% των εκπαιδευτικών. 

Το εύρημα αυτό συνάδει με τα ευρήματα τη̋ έρευνα̋ τη̋ Καπαχτσή (2007), καθώ̋ οι 

εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άρνησή του̋ να αξιολογούνται με βάση τη βιντεοσκόπηση 

τη̋ διδασκαλία̋. Επιστρέφοντα̋, όμω̋, στη δική μα̋ έρευνα, το τόσο χαμηλό ποσοστό 
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των εκπαιδευτικών που συμφωνεί με τη βιντεοσκόπηση ω̋ μέθοδο αξιολόγηση̋, δύναται 

να επηρεάζεται από τα εκπαιδευτικά θέματα που τέθηκαν υπό συζήτηση την περίοδο 

διεξαγωγή̋ τη̋ παρούσα̋ έρευνα̋. Για τον λόγο αυτό αξίζει να παρατεθεί εν συντομία 

το πλαίσιο στο οποίο λήφθηκε μία απόφαση, που προκάλεσε αναστάτωση στα μέλη τη̋ 

εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋ και πιθανολογείται ότι επηρέασε τι̋ αντιλήψει̋ των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τη βιντεοσκόπηση ω̋ κατάλληλη μέθοδο αξιολόγηση̋. 

 Η παρούσα έρευνα διεξήχθη την περίοδο Απρίλιο̋-Μάιο̋ 2020, περίοδο̋ κατά 

την οποία η χώρα μα̋ είχε ήδη ξεκινήσει να πλήττεται από την πανδημία που προκάλεσε 

ο ιό̋ COVID-19. Το γεγονό̋ αυτό όπω̋ είναι σαφέ̋, επηρέασε μεταξύ άλλων και τον 

χώρο τη̋ εκπαίδευση̋ με την αναγκαστική αναστολή τη̋ λειτουργία̋ όλων των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κάθε βαθμίδα̋. Η Υπουργό̋ Παιδεία̋ και Θρησκευμάτων 

Νίκη Κεραμέω̋, κατέθεσε προ̋ διαβούλευση μία πρόταση που θα διασφάλιζε την υγεία 

όλων και ταυτόχρονα την πλήρη παρακολούθηση και συμμετοχή των μαθητών στη 

διδασκαλία κατά την περίοδο επαναλειτουργία̋ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Η 

πρόταση που τέθηκε υπό συζήτηση πρέσβευε να είναι δυνατή η σύγχρονη 

παρακολούθηση τη̋ διδασκαλία̋ από του̋ μαθητέ̋ ευπαθών κοινωνικών ομάδων που, 

παρά την επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παραμένουν στι̋ οικίε̋ του̋ 

για να προφυλάξουν την υγεία αυτών ή των μελών του στενού οικογενειακού 

περιβάλλοντο̋ στο οποίο ανήκουν. Η πρόταση αυτή προκάλεσε έντονε̋ αντιδράσει̋ στα 

μέλη τη̋ εκπαιδευτική̋ κοινότητα̋ επικρίνοντα̋ την πρακτική αυτή, με το επιχείρημα 

ότι με την πρακτική αυτή ενδέχεται οι μαθητέ̋ να εμφανίζονται περισσότερο διστακτικοί 

κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο τελικά η πρόταση αυτή υπερψηφίστηκε και 

εκδόθηκε η αντίστοιχη υπουργική απόφαση υπ’ αριθμόν 57233/Υ1/2020 «Σύγχρονη εξ 

αποστάσεω̋ εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1859/Β/15-5-2020). Συνεπώ̋, δεχόμαστε, μεταξύ 

άλλων, την αναστάτωση που προκλήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα την περίοδο τη̋ 

διεξαγωγή̋ τη̋ έρευνα̋, ω̋ πιθανή αιτία του χαμηλού ποσοστού που συγκέντρωσε η 

πρόταση για τη βιντεοσκόπηση τη̋ διδασκαλία̋ ω̋ κατάλληλη μέθοδο̋ αξιολόγηση̋. 

 Αναφορικά με την άποψη η γνωστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγηση̋ να 

προηγείται τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, συγκεντρώθηκε πολύ υψηλό ποσοστό 

συμφωνία̋ (87.8%), ενώ το 76.1% δήλωσε ότι δε θεωρεί αρκετή τη συνέντευξη του 

εκπαιδευτικού ω̋ μοναδική μέθοδο τη̋ αξιολόγησή̋ του. Τέλο̋, μεγάλο ποσοστό 

(73.8%) δήλωσε, επίση̋, ότι η χαμηλή βαθμολόγηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά και μόνο για την ανατροφοδότηση του ίδιου του εκπαιδευτικού και για την 

παραπομπή του σε περεταίρω επιμόρφωση, ενώ δε φαίνεται να είναι επαρκέ̋ η 
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αξιολογική διαδικασία να τελείται μία μόνο φορά ετησίω̋ (20.3%). Γίνεται, επομένω̋, 

αντιληπτό ότι οι εκπαιδευτικοί δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην αυτοαξιολόγηση ή στη 

σύνταξη περιγραφική̋ έκθεση̋ από μέλη όπω̋ ο διευθυντή̋ ή ο συντονιστή̋ σχολική̋ 

εκπαίδευση̋ που έχουν αμεσότερη σχέση με το σχολικό περιβάλλον. Φαίνεται να 

προτιμούν μία συνδυαστική αξιολογική διαδικασία στην οποία θα μετέχουν και οι ίδιοι 

μέσω τη̋ αυτοαξιολόγηση̋, και υποστηρίζουν αδιαμφισβήτητα ότι ο χαρακτήρα̋ τη̋ 

αξιολόγηση̋ δεν πρέπει να είναι τιμωρητικό̋, αλλά τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

να χρησιμοποιούνται για περεταίρω επιμόρφωση και βελτίωση των αδυναμιών που 

εντοπίζονται.  

 Στον βαθμό συμφωνία̋ των εκπαιδευτικών ω̋ προ̋ τη συνολική καταλληλότητα 

των μεθόδων αξιολόγηση̋, διαπιστώνεται ότι επιδρά στατιστικά σημαντικά (p = .37) το 

μορφωτικό επίπεδο. Οι κάτοχοι ανώτερων τίτλων σπουδών (μεταπτυχιακού ή 

διδακτορικού διπλώματο̋) φαίνεται πω̋ τάσσονται θετικότεροι στη συνολική 

αναγνώριση τη̋ καταλληλόλητα̋ των διαφόρων μεθόδων αξιολόγηση̋ συγκριτικά με 

του̋ κατόχου̋ του βασικού πτυχίου. Αναλυτικότερα, κατόπιν τη̋ ανάλυση̋ 

διακύμανση̋ (ANOVA) και τη̋ εφαρμογή̋ του κριτηρίου Tukey HSD αποδεικνύεται ότι 

συγκριτικά με του̋ εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν τον βασικό τίτλο σπουδών, οι κάτοχοι 

διδακτορικού τάσσονται θετικότεροι στη σύνταξη περιγραφική̋ έκθεση̋ από του̋ 

διευθυντέ̋ ω̋ μέθοδο αξιολόγηση̋, ενώ οι κάτοχοι μεταπτυχιακού συγκριτικά με όσου̋ 

διαθέτουν το βασικό πτυχίο, φαίνεται ότι υποστηρίζουν περισσότερο πω̋ η χρήση των 

αποτελεσμάτων τη̋ αξιολόγηση̋ πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για την 

ανατροφοδότηση και την παραπομπή του̋ σε παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Αναφορικά με τη βιντεοσκόπηση, παρά το πολύ μικρό ποσοστό 

συμφωνία̋ των εκπαιδευτικών, φαίνεται και στην περίπτωση αυτή να εντοπίζεται 

διαφοροποίηση στον βαθμό συμφωνία̋ του̋ ανάλογα με το μορφωτικό του̋ επίπεδο. Οι 

κάτοχοι διδακτορικού εμφανίζονται περισσότερο σύμφωνοι με την βιντεοσκόπηση τη̋ 

διδασκαλία̋ από τι̋ άλλε̋ δύο ομάδε̋, ενώ ανάμεσα στου̋ κατόχου̋ μεταπτυχιακού 

διπλώματο̋ και στου̋ κατόχου̋ του βασικού πτυχίου δεν εντοπίζεται στατιστικά 

σημαντική διαφορά. 
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6.6 Συζήτηση του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών 
 

 Στη συγκεκριμένη ενότητα θα απαντηθούν τα δύο τελευταία κατά σειρά 

ερευνητικά ερωτήματα, που αφορούν τον βαθμό ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για 

ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και την ύπαρξη συσχέτιση̋ μεταξύ του βαθμού 

ενημέρωση̋ και τη̋ συνολική̋ στάση̋ του̋ απέναντι στην αξιολόγηση.  

 Αρχικά, όπω̋ προέκυψε από τα αποτελέσματα, διαπιστώνεται ελλιπή̋ 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, καθώ̋ από του̋ 

εκπαιδευτικού̋ που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα, λιγότεροι από του̋ μισού̋ 

(35.5%) θεωρούν ικανοποιητικό τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋. Το ποσοστό αυτό 

φανερώνει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι ενημερωμένοι για ένα σημαντικό ζήτημα που 

του̋ αφορά άμεσα και χρειάζονται να ενημερωθούν περαιτέρω. Στο χαμηλό αυτό 

ποσοστό ίσω̋ φέρει ευθύνη μεταξύ άλλων παραγόντων και η μη πρακτική εφαρμογή τη̋ 

διαδικασία̋ τη̋ αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, όπω̋ αυτή ορίζεται στου̋ 

θεσπισμένου̋ νόμου̋. Παρά, δηλαδή, την θεωρητική προσέγγιση του θεσμού τη̋ 

αξιολόγηση̋ των εκπαιδευτικών, η μη εφαρμογή τη̋ ενδέχεται να αποθαρρύνει του̋ 

εκπαιδευτικού̋ από την τακτική ενημέρωσή του̋, καθώ̋ το πλαίσιο στο οποίο 

τοποθετείται ο θεσμό̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ παραμένει θεωρητικό. Τα 

αποτελέσματα τη̋ παρούσα̋ έρευνα̋, συμφωνούν και με τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ 

των Ρεκαλίδου και Μούσχουρα (2005), στην οποία διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

δεν εμφάνιζαν ούτε εκείνη την περίοδο υψηλό βαθμό κατάρτιση̋ αναφορικά με την 

αξιολόγηση. Σχολιάζοντα̋ το φύλο ω̋ παράγοντα επίδραση̋ στον βαθμό ενημέρωση̋ 

των εκπαιδευτικών, σε αντίθεση με την έρευνα τη̋ Καπαχτσή (2007) που εντόπισε ότι οι 

άνδρε̋ εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο ενημερωμένοι από τι̋ γυναίκε̋, στην παρούσα 

έρευνα δεν διαπιστώθηκε να επηρεάζει στατιστικά σημαντικά το φύλο των 

εκπαιδευτικών τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋. Από του̋ Μ.Ο. διαπιστώνεται μία πολύ 

χαμηλή διαφοροποίηση μεταξύ των δύο φύλων ω̋ προ̋ την κρίση του βαθμού 

ενημέρωση̋ ω̋ ικανοποιητικό (Μ.Ο. ανδρών = 3.14 , Μ.Ο. γυναικών = 2.96), αλλά η 

διαφορά αυτή δεν επιβεβαιώνεται στατιστικά σημαντική στο δείγμα τη̋ συγκεκριμένη̋ 

έρευνα̋. Ωστόσο, το μορφωτικό επίπεδο καθώ̋ και η ηλικία των εκπαιδευτικών φαίνεται 

ότι επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τον βαθμό ενημέρωσή̋ του̋ (για το μορφωτικό 

επίπεδο p = .027, για την ηλικία p = .013). Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του κριτηρίου 

Tukey HSD για τον εντοπισμό μεταξύ ποιων ομάδων σημειώνεται στατιστικά σημαντική 

διαφορά, χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική η διαφορά (p = .020) ανάμεσα στου̋ 
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εκπαιδευτικού̋ που διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Μ.Ο. = 3.34) και στου̋ 

εκπαιδευτικού̋ που κατέχουν το βασικό πτυχίο (Μ.Ο. = 2.82) με του̋ πρώτου̋ να 

υπερισχύουν ω̋ προ̋ τον βαθμό ενημέρωση̋ από του̋ δεύτερου̋. Επιπλέον, η ηλικία 

αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που φαίνεται να επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών και με την εφαρμογή του ίδιου κριτηρίου εντοπίστηκε στατιστικά 

σημαντική διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών ηλικία̋ 25-30 ( Μ.Ο. = 3.32) και 41-45 

(Μ.Ο. = 2.07). Επίση̋, στατιστικά σημαντική βρέθηκε και η διαφορά που παρουσιάζεται 

στου̋ μέσου̋ όρου̋ που σημείωσε η ηλικιακή ομάδα 51-55 (Μ.Ο. = 3.22) και η ομάδα 

41-45 (Μ.Ο. = 2.07). Επομένω̋, δεχόμαστε ότι οι εκπαιδευτικοί νεαρότερη̋ ηλικία̋ (25-

30 ετών) δηλώνουν περισσότερο ενήμεροι για ζητήματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, 

ενώ στατιστικά σημαντική διαφορά παρουσιάζουν και οι εκπαιδευτικοί 51-55 ετών 

έναντι των εκπαιδευτικών με ηλικία 41-45 έτη. Ένα̋ από του̋ πιθανού̋ λόγου̋ στον 

οποίο ενδέχεται να οφείλεται η διαφορά αυτή, είναι ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 41-45 

ετών εμφανίζουν πιο αυξημένε̋ οικογενειακέ̋ υποχρεώσει̋ σε σχέση με του̋ νεότερου̋ 

που στην πλειοψηφία του̋ δεν έχουν δημιουργήσει ακόμη τη δική του̋ οικογένεια ή σε 

σχέση με του̋ 51-55 που έχουν αποδεσμευτεί σε σημαντικό βαθμό από την ανατροφή 

των παιδιών και την καθημερινή φροντίδα. Ωστόσο, η έλλειψη σχετική̋ ερώτηση̋ από 

το ερωτηματολόγιο για την διαπίστωση ύπαρξη̋ τέκνων και την διευκρίνιση τη̋ ηλικία̋ 

του̋, αποτελεί εμπόδιο για την επιβεβαίωση τη̋ παραπάνω πιθανολογία̋ και την ασφαλή 

εξαγωγή συμπεράσματο̋. Τα υπόλοιπα δημογραφικά στοιχεία, δηλαδή τα χρόνια 

προϋπηρεσία̋, η οικογενειακή κατάσταση, το είδο̋ τη̋ εκπαίδευση̋ και η θέση 

διορισμού δεν έδειξαν να επηρεάζουν στατιστικά σημαντικά τον βαθμό ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιολόγηση.  

  

6.6.1 Ενημέρωση από βιβλία και άρθρα και από το διαδίκτυο 

 

 Όσον αφορά τι̋ πηγέ̋ πληροφόρηση̋ που χρησιμοποιούν συχνότερα οι 

εκπαιδευτικοί για να ενημερώνονται, πρώτη ιεραρχικά έρχεται η ενημέρωση μέσω 

βιβλίων και άρθρων (M.O. = 3.63) ενώ με μικρή διαφορά ακολουθεί το διαδίκτυο ω̋ 

πηγή ενημέρωση̋ (M.O. = 3.52). Ω̋ προ̋ την ενημέρωση από βιβλία και άρθρα φαίνεται 

ότι από τα δημογραφικά στοιχεία επηρεάζει στατιστικά σημαντικά (p = .029) μόνο το 

μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών τον βαθμό στον οποίο επιλέγουν να 

ενημερώνονται από τη συγκεκριμένη πηγή. Κατόπιν τη̋ εφαρμογή̋ του κριτηρίου Tukey 

HSD για τη σύγκριση των ομάδων ανά δύο μεταξύ του̋, διαπιστώθηκε ότι οι κάτοχοι 
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διδακτορικού συγκεντρώνουν μεγαλύτερο βαθμό ενημέρωση̋ (Μ.Ο. = 4.43) από βιβλία 

και άρθρα σε σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ με το βασικό πτυχίο (Μ.Ο. = 3.52) και η 

διαφοροποίηση μεταξύ του̋ χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική. Οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού συγκεντρώνουν επίση̋ υψηλή βαθμολογία (Μ.Ο. = 3.73) εκφράζοντα̋ 

την τάση του̋ να ενημερώνονται συχνά από βιβλία και άρθρα, αλλά η διαφορά του̋ από 

τι̋ υπόλοιπε̋ ομάδε̋ δε χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική στο συγκεκριμένο δείγμα. 

 

6.6.2 Ενημέρωση από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋  

 

 Η ενημέρωση μέσω συζητήσεων με συναδέλφου̋ κατατάσσεται στην τρίτη σειρά 

(Μ.Ο. = 3.42) και μάλιστα, από τι̋ αναλύσει̋ διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική 

διαφορά (p = .006) μεταξύ των ανδρών και των γυναικών. Από την παρούσα έρευνα, 

αποδεικνύεται ότι οι γυναίκε̋ έχουν περισσότερο την τάση να ενημερώνονται μέσω 

συζητήσεων με συναδέλφου̋ (Μ.Ο. = 3.57) από ότι οι άνδρε̋ (Μ.Ο. = 3.12). Επιπλέον, 

στατιστικά σημαντικέ̋ διαφορέ̋ (p = .023) εντοπίστηκαν και μεταξύ των εκπαιδευτικών 

που ανήκουν σε διάφορε̋ ηλικιακέ̋ ομάδε̋. Ειδικότερα, κατόπιν τη̋ εφαρμογή̋ του 

κριτηρίου Tukey HSD για την ακριβή διαπίστωση των ηλικιακών ομάδων που 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντική διαφορά, βρέθηκε ότι κατά κύριο λόγο οι νεότεροι 

ηλικιακά (25-30, 31-35 και 36-40) ενημερώνονται περισσότερο (Μ.Ο. = 3.64, Μ.Ο. = 

3.73 και Μ.Ο. = 3.73 αντίστοιχα) από του̋ εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 56+ ετών (Μ.Ο. = 

2.71). Ομοίω̋, μέσω τη̋ ανάλυση̋ διακύμανση̋ (ANOVA) υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα και στου̋ εκπαιδευτικού̋ με διαφορετική εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία (p = .013). Οι εκπαιδευτικοί με 6-10 χρόνια προϋπηρεσία̋ ενημερώνονται 

σε μεγαλύτερο βαθμό (Μ.Ο. = 3.94) από συζητήσει̋ με συναδέλφου̋ συγκριτικά με 

εκείνου̋ που έχουν προϋπηρεσία ίση ή μεγαλύτερη από 31 έτη (Μ.Ο. = 2.87). Τέλο̋, οι 

αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικοί εμφανίζουν σε στατιστικά σημαντικό βαθμό (p = .039) την 

τάση να ενημερώνονται σε εντονότερο βαθμό (Μ.Ο. = 3.70) συζητώντα̋ με συναδέλφου̋ 

από ότι οι μόνιμοι (Μ.Ο. = 3.33). 

 

6.6.3 Ενημέρωση από επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

 Ελαφρώ̋ θετική βαθμολογία συγκέντρωσε ω̋ πηγή ενημέρωση̋ η επιμόρφωση 

μέσω σεμιναρίων (Μ.Ο. = 3.21), την οποία φαίνεται πω̋ επηρεάζει στατιστικά 

σημαντικά η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, η 
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ηλικία επηρεάζει σημαντικά τον βαθμό ενημέρωση̋ μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων (p 

= .023) με του̋ νεότερου̋ ηλικιακά (25-30) να εμφανίζουν περισσότερο την τάση να 

ενημερώνονται παρακολουθώντα̋ επιμορφωτικά σεμινάρια (Μ.Ο. = 4.05) από ότι οι 

εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 31-35 (Μ.Ο. = 2.77) και 51-55 (Μ.Ο. = 3.04) ετών. Ω̋ προ̋ το 

μορφωτικό επίπεδο, στατιστικά σημαντικότερη (p = .000) παρακολούθηση εμφανίζουν 

σε υψηλότερο βαθμό οι κάτοχοι μεταπτυχιακού (Μ.Ο. = 3.72) από ότι οι εκπαιδευτικοί 

που διαθέτουν το βασικό πτυχίο (Μ.Ο. = 2.88). Στο σημείο αυτό χρειάζεται να 

υπενθυμιστεί ότι το κριτήριο Tukey HSD με το οποίο συγκρίνονται οι ομάδε̋ ανά δύο 

μεταξύ του̋ για να εντοπιστούν μεταξύ ποιων συγκεκριμένων ομάδων εμφανίζεται 

στατιστικά σημαντική διαφορά, είναι ένα αρκετά συντηρητικό κριτήριο και εξαιτία̋ τη̋ 

συντηρητικότητα̋ που παρουσιάζει ίσω̋ δικαιολογείται ο μη εντοπισμό̋ στατιστικά 

σημαντική̋ διαφορά̋ ανάμεσα στον Μ.Ο. των κατόχων διδακτορικού με τι̋ υπόλοιπε̋ 

ομάδε̋ εκπαιδευτικών.  

 

6.6.4 Ενημέρωση από συζητήσει̋ με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ 

 

 Τον χαμηλότερο βαθμό σημειώνει ω̋ πηγή ενημέρωση̋ η συζήτηση με 

συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ (Μ.Ο. = 2.56) και διαπιστώνεται ότι στατιστικά σημαντικά 

επηρεάζει τον βαθμό ενημέρωση̋ από τη συγκεκριμένη πηγή η εκπαιδευτική 

προϋπηρεσία και η θέση διορισμού. Αναλυτικότερα, τα χρόνια προϋπηρεσία̋ 

επηρεάζουν σημαντικά (p = .026) την ενημέρωση από συζητήσει̋ με συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋, με αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί με προϋπηρεσία 11-15 έτη να τάσσονται 

περισσότερο αρνητικοί (Μ.Ο. = 2.04) από εκείνου̋ με 16-20 έτη προϋπηρεσία̋ (Μ.Ο. 

3.00) που χαρακτηρίζονται ουδέτεροι ω̋ προ̋ την ενημέρωσή του̋ από τη συγκεκριμένη 

πηγή. Τέλο̋, η θέση διορισμού ασκεί, επίση̋, επιρροή στον βαθμό ενημέρωση̋ από 

συζητήσει̋ με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋ που χαρακτηρίζεται στατιστικά σημαντική (p = 

.023) και, παρά την αρνητική τάση που εκφράζουν τόσο οι μόνιμοι όσο και οι 

αναπληρωτέ̋ εκπαιδευτικοί, οι μόνιμοι εκδηλώνουν πιο ουδέτερη στάση (M.O. = 2.70) 

από του̋ αναπληρωτέ̋ (Μ.Ο. = 2.16). 
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6.6.5 Συσχέτιση του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών με τη συνολική στάση 

του̋ απέναντι στην αξιολόγηση, την παιδαγωγική και διδακτική αξιολόγηση και 

την αξιολόγηση σε πρόσθετα κριτήρια 

 

 Για την απάντηση του τελευταίου ερευνητικού ερωτήματο̋ αναφορικά με την 

ύπαρξη συσχέτιση̋ μεταξύ του βαθμού ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών και τη γενική 

στάση που εκδηλώνουν απέναντι στην αξιολόγηση, δε βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση. Ωστόσο, εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικέ̋ συσχετίσει̋ 

ανάμεσα στη συνολική στάση των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική αξιολόγηση και 

στην στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ 

ικανότητα̋ καθώ̋ και στην αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα κριτήρια. Συγκεκριμένα, 

βρέθηκε στατιστικά σημαντική μέτρια θετική συσχέτιση (r = .458 , p = .000) τη̋ 

συνολική̋ του̋ στάση̋ με τη στάση του̋ απέναντι στην αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ 

και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ και υψηλή με τη στάση του̋ για την αξιολόγησή του̋ σε 

πρόσθετα κριτήρια (r = .630 , p = .000). Εντοπίστηκε, επίση̋, στατιστικά σημαντική 

υψηλή θετική συσχέτιση ανάμεσα στη στάση των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση τη̋ 

παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ και για την αξιολόγησή του̋ σε πρόσθετα 

κριτήρια (r = .530 , p = .000). 

 Σχετικά με τι̋ πηγέ̋ ενημέρωση̋, φαίνεται ότι όσο οι εκπαιδευτικοί 

ενημερώνονται από συνδικαλιστικού̋ φορεί̋, τόσο επηρεάζεται αρνητικά η συνολική 

στάση που εκδηλώνουν ω̋ προ̋ την αξιολόγηση γενικά (r = -.198 , p = 009), όσο και ω̋ 

προ̋ την αξιολόγηση τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋. (r = -.211 , p = 

.005). Αντίθετα, η ενημέρωση των εκπαιδευτικών από επιμορφωτικά σεμινάρια ενισχύει 

τη συνολική στάση του̋ προ̋ την αξιολόγηση γενικά (r = .240 , p = .002), την αξιολόγηση 

τη̋ παιδαγωγική̋ και διδακτική̋ του̋ ικανότητα̋ (r = .209 , p = .006) και την αξιολόγησή 

του̋ σε πρόσθετα κριτήρια (r = .169 , p = .027). Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε 

συμφωνία με τα αποτελέσματα τη̋ έρευνα̋ τη̋ Καπαχτσή (2007), σύμφωνα με την οποία 

οι συνδικαλιστικοί φορεί̋ επιδρούν αρνητικά στη συνολική στάση των εκπαιδευτικών 

για την αξιολόγηση σε αντίθεση με τα επιμορφωτικά σεμινάρια, που φαίνεται να 

εξομαλύνουν την άρνηση των εκπαιδευτικών μετατρέποντα̋ τη στάση του̋ θετικότερη 

ω̋ προ̋ την αξιολόγησή του̋.   
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

 Στη συγκεκριμένη έρευνα, μία από τι̋ σημαντικότερε̋ αδυναμίε̋ είναι η χρονική 

περίοδο̋ στην οποία πραγματοποιήθηκε. Η έρευνα διεξήχθη κατά την χρονική περίοδο 

του Απριλίου-Μαΐου 2020, περίοδο̋ κατά την οποία το Υπουργείο Παιδεία̋ σχεδίαζε 

και έθετε προ̋ διαβούλευση ένα νέο αξιολογικό σύστημα των σχολικών μονάδων και 

των εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτό να τεθεί σε εφαρμογή από την έναρξη του νέου 

σχολικού έτου̋. Η επαναφορά του θέματο̋ τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ και η 

πρόθεση του υπουργείου για την έναρξη τη̋ εφαρμογή̋ τη̋, προκάλεσε αναστάτωση και 

οδήγησε στη διατύπωση αντικρουόμενων απόψεων μεταξύ των μελών τη̋ εκπαιδευτική̋ 

κοινότητα̋. Εξαιτία̋ τη̋ ένταση̋ που είχε προκληθεί, ενδέχεται οι απόψει̋ των 

εκπαιδευτικών να εκφράζονταν με περισσότερη ακρότητα από ότι σε διαφορετική 

χρονική στιγμή, είτε επικροτώντα̋, είτε κατακρίνοντα̋ τον θεσμό τη̋ εκπαιδευτική̋ 

αξιολόγηση̋ σε εντονότερο βαθμό.  

 Επιπλέον, η ύπαρξη ανομοιογενού̋ δείγματο̋, κυρίω̋ ω̋ προ̋ το είδο̋ 

εκπαίδευση̋ που εργάζονται οι εκπαιδευτικοί (δημόσια-ιδιωτική) θεωρείται μία ακόμη 

αδυναμία τη̋ παρούσα̋ έρευνα̋. Δεδομένου ότι η περίοδο̋ διεξαγωγή̋ τη̋ έρευνα̋ 

συνέπιπτε με την προσωρινή αναστολή λειτουργία̋ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τη̋ 

χώρα̋ εξαιτία̋ τη̋ πανδημία̋ που προκλήθηκε από τον COVID-19, ένα από τα εμπόδια 

ήταν η αυτοπροσώπω̋ παρουσία τη̋ ερευνήτρια̋ στα ιδιωτικά σχολεία για τη διανομή 

του ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικού̋ που εργάζονται στην ιδιωτική εκπαίδευση. 

Επομένω̋, η αποστολή του ερωτηματολογίου στα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τη̋ 

πρώτη̋ βαθμίδα̋ έγινε αναγκαστικά μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αυτό είχε 

ω̋ αποτέλεσμα την μειωμένη ή καθόλου ανταπόκριση των εκπαιδευτικών, λόγω τη̋ 

αναστολή̋ τη̋ λειτουργία̋ του̋. 

 Τέλο̋, η μη ύπαρξη ερώτηση̋ για τη διαπίστωση αν οι συμμετέχοντε̋ τη̋ 

έρευνα̋ έχουν δικά του̋ παιδιά και σε ποια ηλικία βρίσκονται αυτά, οδήγησε στη 

διατύπωση μία̋ πιθανή̋ αιτία̋ για εξήγηση του χαμηλού βαθμού ενημέρωση̋ των 

εκπαιδευτικών σε εντελώ̋ θεωρητικό επίπεδο. Δηλαδή, μία από τι̋ αιτίε̋ όπου θα 

μπορούσε να οφείλεται ο χαμηλότερο̋ βαθμό̋ ενημέρωση̋ που παρουσιάζουν οι 

εκπαιδευτικοί ηλικία̋ 41-45 ετών συγκριτικά με του̋ εκπαιδευτικού̋ 51-55 ετών, θα 

μπορούσε να είναι ο αυξημένο̋ αριθμό̋ γονικών υποχρεώσεων και η έλλειψη χρόνου για 

ενημέρωση. Επιπλέον, η ίδια αιτία θα μπορούσε να αποτελεί έναν από του̋ πιθανού̋ 

λόγου̋, για του̋ οποίου̋ οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (25-30 ετών) ενημερώνονται σε 
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αρκετά σημαντικότερο βαθμό μέσω τη̋ παρακολούθηση̋ επιμορφωτικών σεμιναρίων σε 

σχέση με του̋ εκπαιδευτικού̋ ηλικία̋ 31-35 ετών. Ωστόσο, η έλλειψη σχετική̋ 

ερώτηση̋ για την ύπαρξη παιδιών και την ηλικία που αυτά έχουν, καθιστά αδύνατη την 

επιβεβαίωση των λόγων που διατυπώθηκαν ω̋ πιθανέ̋ αιτίε̋ σε θεωρητικό επίπεδο, 

προκειμένου να εξηγηθούν τα χαμηλά ποσοστά που σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί στι̋ 

αντίστοιχε̋ προτάσει̋. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 
 

 Τα ευρήματα τη̋ συγκεκριμένη̋ έρευνα̋ παρέχουν το έναυσμα για περαιτέρω 

ενασχόληση με κάποια ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

δήλωσε ότι ω̋ κατάλληλο αξιολογητή θεωρεί τον διευθυντή τη̋ σχολική̋ μονάδα̋ στην 

οποία εργάζονται, ενώ υψηλή βαθμολογία συγκέντρωσε, επίση̋, η σύνταξη 

περιγραφική̋ έκθεση̋ από τον διευθυντή και τον σύλλογο διδασκόντων, ω̋ κατάλληλη 

μέθοδο̋ αξιολόγηση̋. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά, θα ήταν χρήσιμη η 

πραγματοποίηση μελλοντική̋ έρευνα̋ που να εξετάζει τι̋ αντιλήψει̋ των διευθυντών να 

οριστούν ω̋ αξιολογητέ̋ των εκπαιδευτικών και την ετοιμότητά του̋, τόσο ψυχολογικά  

όσο και ω̋ προ̋ την κατάρτισή του̋, να αναλάβουν αυτόν τον ρόλο. προκειμένου να 

διερευνηθούν περισσότερο και να εντοπιστούν οι αιτίε̋ που εξηγούν  Επιπλέον, με 

βάση κάποια από τα ευρήματα τη̋ έρευνα̋, ενισχύεται η διερεύνηση των αιτιών που θα 

επεξηγήσουν τα εν λόγω αποτελέσματα. Ειδικότερα, δεδομένου ότι στην παρούσα 

έρευνα εντοπίζεται χαμηλό̋ βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για ζητήματα τη̋ 

εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋, αξίζει να υλοποιηθεί μελλοντικά ποιοτική έρευνα, μέσω τη̋ 

οποία̋ θα διευκρινίζονται οι λόγοι που οι εκπαιδευτικοί δεν εμφανίζουν επαρκή 

ενημέρωση. Έτσι, θα καταστούν σαφεί̋ οι απαραίτητε̋ ενέργειε̋ που πρέπει να γίνουν 

(σχεδιασμό̋ κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων, τακτική ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών από τον συντονιστή εκπαίδευση̋ κτλ.), προκειμένου να ενισχυθεί ο 

βαθμό̋ ενημέρωση̋ των εκπαιδευτικών για θέματα τη̋ εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋.  

 Παρομοίω̋, η διαπίστωση του υψηλού βαθμού συμφωνία̋ των εκπαιδευτικών να 

μην εμπλέκονται οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών φορέων με την αξιολογική 

διαδικασία, ενθαρρύνει την περαιτέρω μελέτη των αιτιών που εξηγούν την καχυποψία 

και την επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών έναντι στου̋ συνδικαλιστικού̋ φορεί̋. 

Μάλιστα, η επιφυλακτικότητα των εκπαιδευτικών γίνεται, επίση̋, φανερή από τον 

χαμηλό βαθμό στον οποίο ενημερώνονται για ζητήματα εκπαιδευτική̋ αξιολόγηση̋ 

μέσω συζητήσεων με συνδικαλιστικού̋ φορεί̋. Για του̋ λόγου̋ αυτού̋, αξίζει να 

διερευνηθούν μελλοντικά οι απόψει̋ των εκπαιδευτικών για του̋ συνδικαλιστικού̋ 

φορεί̋, το ποσοστό συμμετοχή̋ του̋ σε αυτού̋ ω̋ μέλη και οι λόγοι αποτροπή̋ αυτών 

είτε να αποτελούν μέλη των συνδικαλιστικών φορέων, είτε να επικοινωνούν με αυτού̋ 

προκειμένου να ενημερώνονται.  

 Τέλο̋, η έρευνα αυτή θα μπορούσε να διεξαχθεί και σε εκπαιδευτικού̋ τη̋ 

δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋, προκειμένου αφενό̋ να γίνει μία σύγκριση μεταξύ των 
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απόψεων των εκπαιδευτικών τη̋ πρώτη̋ και τη̋ δεύτερη̋ βαθμίδα̋, και αφετέρου 

σύγκριση των απόψεων των εκπαιδευτικών τη̋ δευτεροβάθμια̋ εκπαίδευση̋ ανάλογα 

με την ειδικότητά του̋.  
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