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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η παιδεία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς 

παράγοντες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Είναι 

λοιπόν, εύλογο και λογικό να λειτουργούν μέσα σε μια κοινωνία οι μηχανισμοί εκείνοι 

που σε τακτά και περιοδικά χρονικά διαστήματα θα επιτρέπουν να εκτιμάται αν και σε 

ποιο βαθμό εκπληρώνονται οι στόχοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, 

στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής προσφοράς του.

Η αξιολόγηση αποτελεί έναν τέτοιο μηχανισμό. Στην ουσία αποτελεί βασικό στοιχείο 

οποιασδήποτε προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης, επειδή 

χωρίς αξιολόγηση τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται δεν κρίνονται ως 

προς τα αποτελέσματά τους αλλά ως αντικείμενα πολιτικής βούλησης ή και κοινωνικού 

κόστους.

Στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσουμε να συσχετίσουμε το ζήτημα της 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών με την βελτίωση της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας σε όλους τους τομείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε 

σημασιολογικά κάποιες βασικές έννοιες που κυριαρχούν στη σύγχρονη συζήτηση για τη 

εκπαίδευση όπως είναι το εκπαιδευτικό έργο, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών. Θα προσπαθήσουμε επίσης να διασαφηνίσουμε πού 

αποσκοπούν οι όποιες προσπάθεις εφαρμογής της αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη 

κάποιες βασικές αρχές και αξιώματα της αξιολόγησης.

Στο δεύτερο κεφάλαιο κάνουμε μιά σύντομη αναφορά στις μορφές και τύπους 

αξιολόγησης που επικρατούν στην εκπαιδευτική βιβλιογραφία ενώ μέσα από την 

ανάλυσή τους θα επισημάνουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε μοντέλου δίνοντας 

έμφαση στα δυνατά και αδύνατα σημεία που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους.

Στο τρίτο κεφάλαιο κάνουμε μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης 

του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος από το 1833 μέχρι σήμερα, μελετώντας 

ξεχωριστά οκτώ διαφορετικούς περιόδους με βάση την πολιτική κατάσταση της χώρας 

και την την αντίστοιχη εκπαιδευτική πολιτική. Μέσα από την ιστορική αυτή 

ανασκόπηση εστιάζουμε την προσοχή μας σε διαφοροποιήσεις, οι οποίες τείνουν στη
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μεταβολή, τη συντήρηση ή την τροποποίηση επιμέρους στοιχείων των συστημάτων 

αξιολόγησης που ίσχυαν σε κάθε περίοδο.

Στο τέταρτο κεφάλαιο κάνουμε αναφορά στο τελευταίο νομοθετικό πλαίσιο, 

2986/ 2002 που αναφέρεται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μέσα από την ανάλυση και την κριτική των πιο 

βασικών από τα άρθρα που αναφέρονται στην αξιολόγηση γίνεται σύνδεση και ταύτιση 

με αντίστοιχες μεταρυθμιστικές προσπάθειες του παραλθόντος απο όπου εξάγονται 

χρήσιμα συμπεράσματα για την αξιοπιστία και την εφαρμοσιμότητα των 

συγκεκριμένων μέτρων στην σύγχρονη έλληνική πραγματικότητα.

Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις σύγχρονες πολιτικές, κοινωνικές και 

εκπαιδευτικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς αλλά επηρεάζουν και σε μεγάλο βαθμό 

και την ελληνική πραγματικότητα, ενώ παράλληλα προβάλλεται και αιτιολογείται η 

αναγκαιότητα για άμεση εφαρμογή συστημάτων αξιολόγησης σε όλες τις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες με έμφαση στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του έργου που αυτοί 

παρέχουν.

Στο έκτο κεφάλαιο επιχειρείται η προσέγγιση βασικών στοιχείων του Κινήματος 

των Αποτελεσματικών Σχολείων μέσα από την περιγραφή τριών βασικών μοντέλων 

αποτελεσματικών σχολείων. Παράλληλα μελετάται η σχέση του λόγου της 

αποτελεσματικότητας / αξιολόγησης των σχολείων και αναλύονται οι επιδράσεις του σε 

κεντρικές κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και ιδιαίτερα στον τομέα της 

αξιολόγησης.

Στο έβδομο κεφάλαιο επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη εφαρμογής ποιοτικών 

κριτηρίων κατά την διαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, κάνοντας παράλληλα και 

εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών όρων της ποιότητας. Επιχειρείται παράλληλα η 

συσχέτιση και συμβατότητα βασικών όρων των σύχρονων επιχειρήσεων, όπως η 

διασφάλιση ποιότητας, η λογοδοσία και οι δείκτες ποιότητας με την εκπαίδευση, ενώ 

προτείνονται και αντίστοιχα μοντέλα συμβατά με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

την αξιολόγηση.

Στο όγδοο κεφάλαιο αυτής της εργασίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στην 

έννοια της φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ). Παρατίθενται 

λειτουργικοί ορισμοί της ορολογίας της σχετιζόμενης με τη ΔΟΠ, αναφέρονται οι 

κύριες αρχές της και επιχειρείται συσχετισμός της ΔΟΠ στην εκπαίδευση με την ευρεία 

έννοια της ΔΟΠ, όπως εφαρμόστηκε στις επιχειρήσεις

Στο ένατο κεφάλαιο αφού εξετάζονται πρώτα οι προϋποθέσεις που πρέπει να
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πληρούνται ώστε να μπορούμε να μιλάμε για αποδοτική αξιολόγηση, συζητείται στη 

συνέχεια αναλυτικά μια προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης και η προβληματική που 

συνδέεται μ' αυτήν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Είναι διεθνώς αποδεκτό ότι η παιδεία είναι ένας από τους πλέον σημαντικούς 

παράγοντες για την κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. Είναι 

λοιπόν, εύλογο και λογικό να λειτουργούν μέσα σε μια κοινωνία οι μηχανισμοί εκείνοι 

που σε τακτά και περιοδικά χρονικά διαστήματα θα επιτρέπουν να εκτιμάται αν και σε 

ποιο βαθμό εκπληρώνονται οι στόχοι για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, 

στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής και οικονομικής προσφοράς του.

Η αξιολόγηση αποτελεί έναν τέτοιο μηχανισμό. Στην ουσία αποτελεί βασικό 

στοιχείο οποιοσδήποτε προσπάθειας εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της εκπαίδευσης, 

επειδή χωρίς αξιολόγηση τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται δεν 

κρίνονται ως προς τα αποτελέσματά τους αλλά ως αντικείμενα πολιτικής βούλησης ή 

και κοινωνικού κόστους. Στην Ενωμένη Ευρώπη, όπου ο ανταγωνισμός αποτελεί τον 

κεντρικό μοχλό ανάπτυξης, δεν υπάρχουν περιθώρια ελιγμών για εκείνες τις πολιτικές 

επιλογές στην εκπαίδευση, οι οποίες δεν θα είναι και αποτελεσματικές επιλογές. Στο 

σύγχρονο κόσμο γενικότερα, όπου ο ρυθμός των αλλαγών συνεχώς εντείνεται, 

θεωρείται πολυτέλεια μια laissez-faire πολιτική στο χώρο της εκπαίδευσης και 

επιβάλλεται να κρίνονται έγκαιρα οι εκάστοτε εκπαιδευτικές αλλαγές, άμεσα ως προς 

το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμά τους.

Σ' αυτό το σύγχρονο πλαίσιο η διοίκηση ασκείται με βάση συγκεκριμένους 

στόχους και δεν διέπεται απλώς από κανόνες, όπως γινόταν στο παρελθόν. Και η 

εκπαίδευση συνεπώς δεν μπορεί παρά να εκσυγχρονιστεί και να συντονιστεί με αυτή 

την πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία η αξιολόγηση και η συνεχής 

παρακολούθηση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου θα παίζουν κυρίαρχο ρόλο. Γι’ 

αυτό το λόγο διατηρείται στη διεθνή επικαιρότητα τη στιγμή αυτή ο διάλογος για ένα. 

βέλτιστο σχήμα αξιολόγησης και μέτρησης του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία, στα 

πανεπιστήμια, στα κολέγια, στα ινστιτούτα και γενικά σε όλους τους χώρους, όπου 

συντελείται μόρφωση, μάθηση ή /και ανάπτυξη ικανοτήτων, δεξιοτήτων και στάσεων 

(Παλαιοκρασάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρετάκου 1996).
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Ιστορικά, η ανάγκη προσδιορισμού της έννοιας «εκπαιδευτικό έργο» προέκυψε 

για το σχολικό μας σύστημα κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, όταν 

επιχειρήθηκε, σε θεσμικό αρχικά επίπεδο, η συμπίεση και απόκρυψη της διαδικασίας 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών στην έννοια «εκπαιδευτικό έργο» και αναζητήθηκε 

στη συνέχεια, σε νομοθετικό επίπεδο, η σχετική μετάθεση και συσκότιση για να 

επιτευχθεί η κατάλληλη μεταμφίεση: το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσμα της 

λειτουργίας του σχολικού θεσμού με έμφαση στη δράση των εκπαιδευτικών 

(Παπακωνσταντίνου 1993).

Εκπαιδευτικό έργο

1. Εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού έργου

Στην Ελλάδα σύμφωνα με το Δούκα (1997), το ζητούμενο είναι η αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Η ιδέα τέθηκε από τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών, 

ύστερα από την κατάργηση της επιθεώρησης στ τέλος της δεκαετίας του 1970. Με τον 

όρο «εκπαιδευτικό έργο» εννοούμε το σύνολο των ενεργειών και προσπαθειών 

προκειμένου να εκτελεστεί και να επιτευχθεί ορισμένη εργασία στο χώρο της 

εκπαίδευσης (Τεγόπουλος-Φυτράκης 1990). Ο προσδιορισμός άλλωστε 

«εκπαιδευτικό» υποδηλώνει, επίσης, ότι πρόκειται για εργασία που τελείται σε 

οποιοδήποτε επίπεδο του σχολικού θεσμού και σε συγκεκριμένα κανονιστικά 

πλαίσια, αλλά και ενέχει ως δραστηριότητα κάποια σκοπιμότητα, έχει δηλαδή 

συγκεκριμένους στόχους, σαφή προσανατολισμό και κοινωνικά καθορισμένες 

λειτουργίες.

Με τον ίδιο όρο «εκπαιδευτικό έργο» εννοούμε συχνά το δημιούργημα, μ' άλλα λόγια 

το αποτέλεσμα, το προϊόν της λειτουργίας συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος 

ή οποιοσδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας και ενασχόλησης των εκπαιδευτικών και 

της εκπαίδευσης ως θεσμού.

Από τις λεξιλογικές αυτές αναλύσεις προκύπτει ότι το εκπαιδευτικό έργο 

μπορεί να γίνει κατανοητό ως έργο που τελείται σε τρία επάλληλα επίπεδα 

(Παπακωνσταντίνου 1993):

• είτε σαν αποτέλεσμα συνολικά της λειτουργίας του εκπαιδευτικού 

συστήματος, σε μια εννοιολογική απόχρωση και σύλληψη που, στην 

ορολογία των Επιστημών της Αγωγής, θα λέγαμε ότι περιγράφει σε επίπεδο 

μακροανάλυσης τη θεσμική εκπαιδευτική δραστηριότητα.
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• είτε σαν αποτέλεσμα οργανωμένης και σχεδιασμένης δραστηριότητας σε επίπεδο 

σχολικής μονάδας ή ιδρύματος.

• είτε, τέλος, σαν αποτέλεσμα συντονισμένης δραστηριότητας συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού, οπότε, σε επίπεδο μικροανάλυσης, ορίζεται ως προϊόν της 

εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης.

Με βάση, επομένως, τις αναφορές αυτές, το εκπαιδευτικό έργο είναι το αποτέλεσμα 

σύμπτωσης και συντονισμού παραγόντων που, σε προσδιορισμένα χρονικά πλαίσια, 

εναρμονίζονται για τη θεσμική πραγμάτωση της εκπαιδευτικής πράξης.

2. Σχεδιασμός και εκτέλεση του εκπαιδευτικού έργου

Με βάση την ανάλυση που επιχειρήθηκε προηγουμένως με σκοπό την 

αναγνώριση της φύσης του εκπαιδευτικού έργου, φαίνεται ότι ο σχεδιασμός και η 

οργάνωσή του έχουν ουσιαστικά αναληφθεί από την πολιτεία, η οποία αναθέτει 

στους εκπαιδευτικούς την εκτέλεση και διεκπεραίωσή τους πάνω σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές που η ίδια η πολιτεία έχει επεξεργαστεί και με ακρίβεια έχει 

καθορίσει. Η κρατική παρέμβαση και «μέριμνα» παίρνει τη μορφή κοινωνικού 

ελέγχου περιορίζοντας τις δυνατότητες παρέμβασης των εκπαιδευτικών στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας και στο επίπεδο διεξαγωγής της εκπαιδευτικής πράξης. 

Η πολιτεία έχει αναλάβει την υποχρέωση και την ευθύνη να διασφαλίσει τους όρους για 

την τέλεση της οποιασδήποτε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας προσδιορίσει το 

περιεχόμενο της διδακτικής σχέσης δηλαδή τα αναλυτικά προγράμματα, πολιτεία 

επιδιώκει να οικειοποιηθεί και να ελέγξει ασφυκτικά το εκπαιδευτικό έργο.

Αν λοιπόν ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί σήμερα, για το 

εκπαιδευτικό σύστημα, ευθύνη της πολιτείας, τότε η προοπτική της αξιολόγησης:

• είτε οδηγεί κατευθείαν την πολιτεία σε διαδικασίες αυτοαξιολόγησης καθώς 

καλείται να εκτιμήσει την εκτέλεση ενός έργου του οποίου έχει αναλάβει την 

ευθύνη και έχει ασκήσει για το σκοπό αυτό εξειδικευμένη πολιτική 

δραστηριότητα. Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί, επομένως, μια διαδικασία που 

αφορά το σχολείο και τους πολιτικούς του προϊσταμένους,

• είτε οι εκπαιδευτικοί καλούνται να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της 

πολιτείας αποδεχόμενοι μια υπαλληλική σχέση με το σχολείο και την κοινωνία 

που αυτό εξυπηρετεί, αντιλαμβανόμενοι την εργασία τους ως στενά 

επαγγελματική και εγκλωβιζόμενοι στην εκτέλεση προδιαγραμμένων και 

ανούσιων πρακτικών (Παπακωνσταντίνου 1993).
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Έννοια και σκοπός της αξιολόγησης.

Για να κατανοήσει κάποιος τις επιμέρους πλευρές του ζητήματος της αξιο

λόγησης, είναι αναγκαίο να ξεκινήσει από την εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

εκπαιδευτική αξιολόγηση. Ο όρος είναι γενικός και περιεκτικός, και συνήθως χρησι

μοποιείται για να περιγράψει τη διαδικασία με την οποία ελέγχεται η καταλληλότητα 

και η αποτελεσματικότητα των επιμέρους στοιχείων που συνθέτουν τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών θεσμών. Κατά συνέπεια, είναι προφανής η σχέση της αξιολόγησης με 

τους σκοπούς που έχουν εξαρχής τεθεί από τους οργανωτές των εκπαιδευτικών 

συστημάτων (Ναξάκης 2002).

Στη σχετική βιβλιογραφία δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των θεωρητικών για 

την έννοια και το περιεχόμενο του όρου "αξιολόγηση". Αντίθετα, η σημασία του όρου 

αυτού συχνά συγχέεται με τη σημασία άλλων σχετικών λέξεων, όπως εκτίμηση, μέτρηση 

κ.ά. (Δημητρόπουλος 1998). Με τον πιο απλό και γενικό ορισμό η αξιολόγηση σημαίνει 

απόδοση ορισμένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείμενο, πράγμα ή κατάσταση και 

αναφέρεται στην απόδοση μιας ιδιότητας θετικής ή αρνητικής, σε ό,τι αξιολογείται, στο 

αποτέλεσμα της σύγκρισης κάποιου πράγματος με κάποιο άλλο ομοειδές και στο βάθος 

επίτευξης ορισμένου στόχου (Κασσωτάκης 1989). Ένας άλλος χαρακτηριστικός 

ορισμός της εκπαιδευτικής αξιολόγησης δίνεται ως εξής: «Αξιολόγηση είναι μια 

εργασία όπου τα μέρη, οι διαδικασίες και τα αποτελέσματα ενός προγράμματος 

εξετάζονται για να διαπιστώσουμε εάν είναι ικανοποιητικά, ειδικά σε αναφορές με 

τους σκοπούς του προγράμματος που θέσαμε, τις προσδοκίες μας ή τα πρότυπά μας» ( 

Τσιμπούκης 1979). Στη σχολική νομοθεσία η "εκπαιδευτική αξιολόγηση", δηλαδή 

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

διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού 

υλοποίησης των σκοπών» (ν. 2986 /2002, άρθρο 4).

Παρατηρούμε λοιπόν ότι στο χώρο της εκπαίδευσης η έννοια της αξιολόγησης 

είναι ευρεία και καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα κρίσεων και αποτιμήσεων. Το κοινό 

σημείο σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι γίνεται αποτίμηση της αξίας ή χρησιμότητας 

κάποιας όψης του εκπαιδευτικού έργου με βάση ορισμένους προκαθορισμένους στόχους 

και προκαθορισμένα κριτήρια.

Αξιολόγηση του έργου του εκπαιδευτικού είναι η διαδικασία μέσα από την 

οποία η εκπαιδευτική ηγεσία ενός σχολικού συστήματος ή μιας σχολικής μονάδας 

συγκεντρώνει πληροφορίες, σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό ειδικότερα.
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όπως καν για το όλο μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής μονάδας γενικότερα, με σκοπό 

τη βελτίωσή τους. Παράλληλα, η αξιολόγηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία η 

εκπαιδευτική ηγεσία λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα τη βοηθήσουν στη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με αλλαγές στην κατάσταση του προσωπικού, όπως 

μισθολογική ή βαθμολογική αναβάθμιση και προαγωγή, λήψη μέτρων για βελτίωση των 

παρεχόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και άλλα (Ναξάκης 2002).

Από τις παραπάνω επισημάνσεις προκύπτει ότι ο σκοπός της αξιολόγησης είναι διπλός : 

από τη μια η βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας (διδασκαλίας) και από την άλλη η λήψη 

αποφάσεων σχετικά με το επαγγελματικό μέλλον του εκπαιδευτικού. Σύμφωνα με τον 

Πασιαρδή (1996) οι βασικοί στόχοι σε οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης πρέπει να 

είναι:

(α) η ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος,

(β) η επαγγελματική ανέλιξη των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών και

(γ) η ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση της μάθησης που λαμβάνει χώρα στα σχολεία.

Κατά μία άλλη άποψη ο γενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να 

δημιουργήσει, να εντοπίσει και να προσφέρει πληροφορίες, τις οποίες αυτοί που 

παίρνουν αποφάσεις (οι ψηφοφόροι, οι διαμορφωτές της κοινής γνώμης, αυτοί που 

χαράσσουν πολιτική, οι διοικούντες και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι) να μπορούν να 

αξιοποιήσουν κατά τη λήψη αποφάσεων για το μέλλον σχετικά με συγκεκριμένα 

προγράμματα ή συγκεκριμένες πολιτικές (Darling-Hammond 1991, ρρ 20).

Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

ν. 2986/2002 είναι:

η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους 
μαθητές. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της 
διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση 
της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας 
μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η 

ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών 
μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των 
προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την 

αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσματος.
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Από την άλλη πλευρά σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σύμφωνα με το 

άρθρο 5 του ν. 2986/2002 είναι:

• η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την 

παιδαγωγική τους κατάρτιση και την διδακτική τους ευστοχία,

• ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους,

• η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση 

των διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,

• η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου 

και η προσπάθεια εξάλειψης αυτών,

• η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η 

παροχή κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχτούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις 

στελεχών της εκπαίδευσης και

• η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του 

περιεχομένου της επιμόρφωσης αυτής.

Σύμφωνα με τον Σαίτη (2002), στη διαχρονική εξέλιξη της εκπαιδευτικής 

διοίκησης τρεις είναι οι βασικές προσεγγίσεις ή Σχολές που έχουν επηρεάσει 

σημαντικά το σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών:

1. η κλασική διοίκηση, που προσπαθούσε, μέσω του επιθεωρητικού συστήματος 

αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών να ελέγξει αν και κατά πόσο ένας 

εκπαιδευτικός εκτελούσε σωστά τα καθήκοντα του.

2. η νεοκλασική διοίκηση, που είδε το ρόλο του αξιολογητή ως το μέσο εκείνο με 

το οποίο το σχολείο (οργάνωση) θα εξασφάλιζε στον εκπαιδευτικό (εργαζόμενο) 

τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας έτσι ώστε να αισθάνεται ικανοποιημένος από 

το εργασιακό του περιβάλλον, και

3. η σύγχρονη διοίκηση, που προσπαθεί, μέσω του συμμετοχικού συστήματος 

αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, να εξασφαλίσει από τη μια πλευρά την 

επίτευξη των στόχων του σχολείου και από την άλλη να ικανοποιήσει τις ανάγκες 

του διδακτικού προσωπικού. Το μοντέλο αυτό αξιολόγησης που είναι ο 

συνδυασμός των δύο παραπάνω προσεγγίσεων είναι δημοκρατικό και μπορεί να 

γίνει αρκετό αποτελεσματικό αρκεί βέβαια να υπάρξει εμπιστοσύνη μεταξύ εκπαι

δευτικών και αξιολογητή και φυσικά υπευθυνότητα και ειλικρινή συνεργασία και 

από τις δύο πλευρές.

Στην πράξη καμιά από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι ιδανική αφού ο 

σχεδιασμός και η εφαρμογή του μοντέλου αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού,
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εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον μέσα στο οποίο 

λειτουργούν οι σχολικές μονάδες. Άλλωστε η περιβαλλοντική αυτή εξάρτηση εξηγεί 

γιατί σε κάθε συγκεκριμένη χώρα επικρατεί και διαφορετική φιλοσοφία στο θέμα 

αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών (Broadfoot 1996).

Παρόλο που η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα για τη 

βελτίωση της εκπαίδευσης, είναι ο καλύτερος προμηθευτής πληροφοριών για τους 

εκπαιδευτικούς και τα στελέχη της εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να βελτιώνουν τα 

εκπαιδευτικά πράγματα. Στις προηγμένες κοινωνίες υπάρχει συναίνεση ως προς την 

αναγκαιότητα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της παιδείας και γι' αυτό οι κυβερνήσεις 

στηρίζουν σταθερά τις προσπάθειες αξιολόγησης. Οι γονείς ζητούν πληροφορίες για τα 

προγράμματα σπουδών και για τις μεθόδους διδασκαλίας. Άλλες πάλι κοινωνικές 

ομάδες ζητούν να μάθουν τι αποτελέσματα έχουν τα σχολεία που δαπανούν δημόσιους 

πόρους. Τέλος, πολλοί εκπαιδευτικοί και διευθυντές σχολείων και γραφείων 

εκπαίδευσης συμβουλεύονται εκθέσεις αξιολόγησης για να εκτιμήσουν πόσο καλά 

κάνουν τη δουλειά τους. Σε γενικές γραμμές η εκπαιδευτική αξιολόγηση έχει γίνει 

διεθνώς αποδεκτή ως απαραίτητος θεσμός που υπηρετεί πολλαπλά το εκπαιδευτικό 

σύστημα και το κοινωνικό σύνολο (Bullock and Thomas 1997).

Βασικές αρχές και αξιώματα αξιολόγησης

Με βάση τα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω, είναι πλέον σαφές ότι ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πρέπει να στηρίζεται σε 

ορισμένες αρχές ή αξιώματα, ή ένα φιλοσοφικό υπόβαθρο. Τα αξιώματα που 

παρουσιάζονται πιο κάτω αποτελούν το επιστέγασμα πολλών ερευνών που έγιναν 

διεθνώς στο θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, κυρίως όπως αυτό 

παρουσιάζεται μέσα από τη διδακτική πράξη (Πασιαρδής 1996).

1. Το πιο βασικό αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι οι κύριες πηγές που μπορούν 

να δώσουν επαρκείς και έγκυρες πληροφορίες για τη διδασκαλία είναι, οι εξής 

τρεις:

α) Ο αξιολογητής ως συστηματικός παρατηρητής (που μπορεί να είναι είτε ένας 

κατάλληλα εκπαιδευμένος διευθυντής σχολείου, είτε ένας επιθεωρητής /σχολικός 

σύμβουλος, είτε ένας άλλος έμπειρος εκπαιδευτικός). Με την κατάλληλη εκπαίδευση των 

αξιολογητών μπορεί να χρησιμοποιηθούν διάφορα όργανα αξιολόγησης που έχουν 

εκπονηθεί ειδικά γι' αυτό το σκοπό, όπως το όργανο παρατήρησης της διδασκαλίας του 

Flanders (1970) και του Harris (1986).
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β) Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της ενδοσκόπησης. Ένας 

εκπαιδευτικός /ενδοσκόπος χρησιμοποιεί διάφορα κριτήρια με βάση τα οποία 

προσπαθεί να αναλύσει τη συμπεριφορά του και μπορεί να φτιάξει ένα "προφίλ" της 

"διδακτικής" του προσωπικότητας. Όργανα αυτοαξιολόγησης υπάρχουν πολλά, όπως 

αυτό των Hams & Hill (1982). Αυτά τα όργανα δεν είναι απλοί κατάλογοι από 

διδακτικές μορφές συμπεριφοράς, αλλά πρόκειται για όργανα μέτρησης της ποιότητας 

της διδασκαλίας, βασισμένα σε έρευνες για τα αποτελεσματικά σχολεία και τον 

αποτελεσματικό εκπαιδευτικό, που διεξάγονται και συνεχίζονται από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1980 στις ΗΠΑ. Οι έρευνες αυτές άρχισαν τελευταία να κερδίζουν έδαφος 

και στην Ευρώπη.

γ) Ο μαθητής, με την ιδιότητά του ως ένα από τα δύο απαραίτητα συστατικά στοιχεία 

της διδασκαλίας (Hams 1986). Οι μαθητές μπορούν να είναι μια πολύ σημαντική πηγή 

πληροφόρησης για το είδος της διδασκαλίας που επιτελείται στην τάξη. Οι 

εκπαιδευτικοί έχουν τις επιφυλάξεις τους αναφορικά με τη χρησιμοποίηση των 

μαθητών για σκοπούς αξιολόγησης, αλλά ένας μεγάλος αριθμός ερευνών δείχνουν ότι 

οι μαθητές αποτελούν μια πολύ αξιόπιστη και έγκυρη πηγή πληροφόρησης, όταν οι 

πληροφορίες που δίνουν αφορούν την απλή περιγραφή γεγονότων που έγιναν στην τάξη 

και όχι προσωπικές ερμηνείες ή κρίσεις του μαθητή για το τι έγινε (Δημητρόπουλος 

1998, Harris 1986, Κασσωτάκης 1989).

2. Αλλο βασικό αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι η αξιολόγηση δεν είναι ένα 

στιγμιαίο γεγονός αλλά μια συνεχής διαδικασία (δηλαδή μια σειρά από γεγονό

τα), ή μια πορεία η οποία πρέπει να διαλαμβάνει τα εξής:

α. Κριτήρια. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ποια θα είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία 

θέλουμε να γίνει η αξιολόγηση, υποβάλλοντας στον εαυτό μας ερωτήσεις όπως: Τι 

επίπεδο θέλουμε να έχουν οι εκπαιδευτικοί μας; Πότε θα θεωρήσουμε ότι ένας 

εκπαιδευτικός εκτελεί τα καθήκοντά του κατά τρόπο άψογο και πότε χρειάζεται βοήθεια; 

Με λίγα λόγια, ποια είναι η βάση κάτω από την οποία θα θεωρήσουμε την απόδοση ενός 

εκπαιδευτικού απαράδεκτη και πότε θα θεωρήσουμε μια απόδοση εξαιρετική, 

β. Όργανο (instrument) αξιολόγησης. Σε αυτό το στάδιο της πορείας πρέπει να 

παρθούν αποφάσεις αναφορικά με το ποια όργανα παρατήρησης ή παρακολούθησης της 

διδασκαλίας εξυπηρετούν καλύτερα τους στόχους μας. Κατά την επιλογή (από τα ήδη 

υπάρχοντα) ή κατά την εκπόνηση δικών μας οργάνων παρατήρησης της διδασκαλίας, 

πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ο σκοπός ή οι σκοποί για τους οποίους κάνουμε την
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αξιολόγηση. Βασικό κριτήριο για την επιλογή του οργάνου αξιολόγησης θα πρέπει να 

είναι εάν η αξιολόγηση της διδασκαλίας γίνεται για διαμορφωτικούς σκοπούς ή για 

τελική αξιολόγηση.

γ. Συλλογή δεδομένων. Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να συλλέξουμε όσο πιο πολλές 

πληροφορίες μπορούμε για τον εκπαιδευτικό και τη διδασκαλία του. Πρέπει παράλληλα 

να πάρουμε τις πληροφορίες μας από όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές (μαθητές, οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, άλλοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας, ο σχολικός σύμβουλος /επιθεωρητής). Πρέπει επίσης να συγκεντρωθούν τα 

δεδομένα κατά τη διάρκεια μιας σχετικά μεγάλης χρονικής περιόδου για να μην είναι 

μονόπλευρη η πληροφόρηση που θα πάρουμε.

δ. Ανάλυση. Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου της αξιολόγησης θα πρέπει να 

αναλύσουμε τις πληροφορίες μας και να συζητήσουμε τόσο τις συμφωνίες όσο και τις 

διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων πηγών πληροφόρησης- θα κάνουμε δηλαδή "ανάλυση 

του βαθμού συμφωνίας ή διαφωνίας" (congruence analysis), (Harris 1986). Από τα 

αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα εξαρτηθεί και η απόφασή μας, αν δηλαδή θα πρέπει 

να πάρουμε περισσότερες πληροφορίες ή αν μπορούμε να πάρουμε μια τελική απόφαση με 

βάση τις υπάρχουσες πληροφορίες.

a Ερμηνείες. Εάν νιώθουμε ότι έχουμε αρκετές πληροφορίες, τότε προχωρούμε στο επόμενο 

στάδιο που είναι αυτό της ερμηνείας. Θα αρχίσουμε δηλαδή να εξηγούμε τους λόγους για το 

ένα ή το άλλο γεγονός που παρατηρήθηκε και σε αυτό το στάδιο θα πάρουμε τις αναγκαίες 

αποφάσεις. Όλα τα προαναφερθέντα στάδια έχουν κάποιο βαθμό υποκειμενισμού, όσο και 

αν βασίζονται πάνω σε αντικειμενικά όργανα συλλογής πληροφοριών, αλλά μας βοηθούν να 

καταλήξουμε στην ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού, να καθορίσουμε τις κατάλληλες 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να πάρουμε τις αναγκαίες αποφάσεις για την περαιτέρω 

πορεία.

3. Τρίτο βασικό αξίωμα της αξιολόγησης είναι όη ένα σύστημα αξιολόγησης είναι 

βασισμένο σε ορισμένες θεωρίες για το τι είναι καλή διδασκαλία και οι οποίες 

αποτελούν τη θεωρητική βάση για τα συγκεκριμένα όργανα παρατήρησης της 

διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στο όλο σύστημα.

Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία η οποία ως κύριο στόχο έχει την ολόπλευρη ανάπτυξη 

και ανέλιξη του μαθητή. Η διδασκαλία συμπεριλαμβάνει (αλλά δεν περιορίζεται σε αυτό 

μόνο) το σχεδίασμά του μαθήματος, τη διδασκαλία του, την αξιολόγηση αυτού που έγινε και 

την τήρηση αρχείου που να δείχνει τι έχει πετύχει ο μαθητής και τι όχι. Παρόλο που το κύριο
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μέσο της παρατήρησης για αξιολόγηση είναι η διδασκαλία στην τάξη, δεν υπάρχει καμιά συ

γκεκριμένη μέθοδος ή μοντέλο το οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να 

χρησιμοποιούν. Οι διδακτικές μέθοδοι μπορούν να διαφέρουν από μάθημα σε μάθημα και 

από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό ανάλογα με την εμπειρία του εκπαιδευτικού, τις ανάγκες 

της συγκεκριμένης τάξης, τη φύση του μαθήματος και τους σκοπούς της διδασκαλίας.

4. Τέταρτο αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αξιολογούνται με βάση τα ίδια κριτήρια και με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τη 

βαθμίδα της εκπαίδευσης που βρίσκονται ή τη θέση που κατέχουν, (εκτός από τις 

διοικητικές θέσεις, όπως βοηθοί διευθυντές, διευθυντές, σχολικοί σύμβουλοι, 

επιθεωρητές, κτλ.).

Παρόλο που η διδασκαλία διαφέρει μεταξύ διαφορετικών μαθημάτων και διαφορετικών 

τάξεων, υπάρχουν μερικές κοινές και γενικές διδακτικές μορφές συμπεριφοράς, οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για την αξιολόγηση.

5. Πέμπτο αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι πολλές από τις ικανότητες που 

απαιτούνται για να βελτιώσει ένας παλιός εκπαιδευτικός την απόδοσή του είναι οι 

ίδιες που χρειάζονται για να γίνει ένας νέος εκπαιδευτικός επιτυχημένος.

Η διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών θα φανεί στον αριθμό των ικανοτήτων που 

επιδεικνύονται από τους ίδιους, καθώς και στην ποιότητα της απόδοσης κατά την 

εκτέλεση της όλης διδακτικής συμπεριφοράς.

6. Έκτο αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι τα συστήματα αξιολόγησης 

προϋποθέτουν ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί για βελτίωση 

ανεξάρτητα από την πείρα που έχουν ή την ποιότητα της διδασκαλίας τους.

7. Έβδομο αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι ο κάθε εκπαιδευτικός στη διάρκεια 

της διδασκαλίας του έχει διάφορους στόχους υπόψη του και επομένως αυτός 

κάθε φορά πρέπει να κρίνει ποιες είναι οι κατάλληλες διδακτικές συμπεριφορές, 

καθώς και τα μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των 

στόχων. Έτσι, οι διδακτικές μορφές της συμπεριφοράς του μπορούν 

να διαφοροποιούνται ανάλογα με το συγκεκριμένο μάθημα.

8. Τελευταίο αξίωμα της αξιολόγησης είναι ότι η αξιολόγηση της διδασκαλίας 

απαιτεί συστηματική παρατήρηση μέσα στην τάξη, η οποία, από τη φύση 

της θεωρείται επέμβαση στη διδακτική πράξη.
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Γι' αυτό το λόγο οι παρατηρητές /αξιολογητές συνήθως παρακολουθούν αυτό που ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει και όχι κατ' ανάγκην αυτό που συνήθως κάνει όταν ο 

αξιολογητής δεν βρίσκεται στην τάξη. Αξιολόγηση με μεγαλύτερη ακρίβεια και 

αντικειμενικότητα μπορεί να γίνει όταν χρησιμοποιηθούν πολλοί διαφορετικοί 

παρατηρητές /αξιολογητές και διαφορετικές πηγές πληροφόρησης (π.χ. ο 

επιθεωρητής, ο σχολικός σύμβουλος, ο διευθυντής, ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, άλλοι 

συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές κ.ά.) (Πασιαρδής 1996).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Μέσα από την αξιολόγηση επιδιώκεται να διαπιστωθεί ο βαθμός επίτευξης του 

αρχικού σκοπού και βεβαίως, να εντοπισθούν οι παράμετροι που τυχόν παρεμποδίζουν 

την πραγματοποίησή του. Η διαδικασία της αξιολόγησης αφορά, κατά κανόνα, 

συλλογικές ανθρώπινες προσπάθειες που αναλαμβάνονται από κρατικούς ή μη 

κρατικούς φορείς. Μια τέτοια μεγάλης εμβέλειας κοινωνική προσπάθεια είναι και η 

οργάνωση και λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

αναφέρουμε και θα μελετήσουμε διαφορετικά μοντέλα αξιολόγησης όπως αυτά 

καταγράφονται στη διεθνή βιβλιογραφία.

Μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Σε ευρύ επίπεδο θα υποστηρίζαμε ότι δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπινης 

δραστηριότητας από τον οποίο να απουσιάζει η διαδικασία της αξιολόγησης, είτε σε 

επίσημη (τυπική) είτε σε ανεπίσημη (άτυπη) μορφή. Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα 

ενέχει το στοιχείο της αξιολόγησης. Με την έννοια αυτή, η αξιολόγηση, ως ένα 

αυτονόητο και εκ των πραγμάτων επιβεβλημένο κοινωνικό φαινόμενο που συνδέεται με 

την οποιαδήποτε ατομική ή συλλογική δραστηριότητα καθώς και με το αποτέλεσμά 

της, αποτελεί βασικό και καθοριστικό στάδιο κάθε οργανωμένης και συστηματικής 

διαδικασίας, την οποία χαρακτηρίζει πρωταρχικά ο σχεδιασμός-προγραμματισμός και 

στη συνέχεια η υλοποίηση-εφαρμογή του.

Τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται μεγάλο ενδιαφέρον και ένταση στη χώρα μας και 

διεθνώς γύρω από τα ζητήματα της αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης. Οι στόχοι και 

το περιεχόμενο της αξιολόγησης στη σύγχρονη εποχή δεν είναι εύκολο να οριστούν με 

ενιαίο τρόπο. Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζεται μεγάλη ποικιλία ορισμών (Murphy & 

Torrance 1987, Norris 1990, Simons 1987). Παρά τις διαφορές, τείνει να είναι πλέον 

κοινή πεποίθηση μεταξύ αναλυτών και υπεύθυνων εκπαιδευτικής πολιτικής ότι η 

αξιολόγηση της εκπαίδευσης πρέπει:
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1. να συμβάλλει στη διεύρυνση της γνώσης για το επιτελούμενο σε κάθε σχολική 

μονάδα εκπαιδευτικό έργο,

2. να προωθεί διαδικασίες ανάπτυξης των σχολείων και να ενθαρρύνει τις 

πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο,

3. να υποστηρίζει τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων και

4. να λειτουργεί ως μοχλός βελτίωσης ή αλλαγής των εκπαιδευτικών πρακτικών και 

γενικότερα του εκπαιδευτικού συστήματος.

Στις χώρες της Ευρώπης και σε πολλές άλλες χώρες αναπτύσσονται τις 

τελευταίες δεκαετίες διάφορες μορφές και συστήματα αξιολόγησης της σχολικής 

εκπαίδευσης, στο πλαίσιο των ιδιαίτερων ιστορικών εκπαιδευτικών, πολιτισμικών και 

κοινωνικών συνθηκών κάθε χώρας (OECD 1991, 1994. Solomon 1998). Η εκπαιδευτική 

αξιολόγηση στρέφεται σε ποικίλα επίπεδα, από εκείνο του σχολικού ιδρύματος ως το 

εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Παρ' όλη την πολυμορφία των πρακτικών αξιολόγησης μπορούμε να διακρίνουμε 

δύο γενικούς τύπους αξιολόγησης της εκπαίδευσης, ως προς τη θέση του φορέα που 

εκτελεί την αξιολόγηση σε σχέση με τη σχολική μονάδα: την εξωτερική αξιολόγηση 

(external evaluation) ή ετεροαξιολόγηση. και την εσωτερική αξιο/άγηση (internal 

evaluation) ή αυτοαξιολόγηση (self-evaluation). Ανάλογα με τις επιδιώξεις της 

διακρίνεται σε διαμορφωτική (formative evaluation) και σε τελική ή συνολική 

(summative evaluation).

Εξωτερική αξιολόγηση

Η εξωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από φορείς που τοποθετούνται εκτός 

σχολείου και ανήκουν στις ανώτερες βαθμίδες της διοίκησης ή αναλαμβάνουν με ανάθεση, 

διατηρώντας μια θέση σχετικής αυτονομίας ως προς τη διοίκηση, το ρόλο της αξιολόγησης. 

Τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης συνδέονται συχνά με άμεσες εξωτερικές 

συνέπειες για τους εκπαιδευτικούς ή και τα σχολεία, π.χ. σε ό,τι αφορά την προαγωγή του 

προσωπικού, τη χρηματοδότηση του σχολείου κ.ο.κ (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου 

1994).

Σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα η εξωτερική αξιολόγηση παίρνει διαφορετικές 

μορφές. Θα αναφερθούμε παρακάτω συνοπτικά σε ορισμένες από αυτές.
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1. Επιθεώρηση

Η επιθεώρηση είναι η συνηθέστερη μορφή εξωτερικής αξιολόγησης και εκτελείται με 

την ευθύνη των εκπαιδευτικών αρχών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ως μορφή 

εξωτερικής αξιολόγησης η επιθεώρηση εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με τη σύσταση 

της μαζικής εκπαίδευσης στις αρχές του 19ου αιώνα στις περισσότερες χώρες της Δύσης. 

Βασική λειτουργία της επιθεώρησης είναι ο έλεγχος της εφαρμογής της εκπαιδευτικής 

νομοθεσίας από τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς, κυρίως σε ό,τι αφορά την ποιότητα 

της διδασκαλίας και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ενίοτε και ορισμένα άλλα 

χαρακτηριστικά τους. Η μορφή της επιθεώρησης δεν είναι παντού και πάντοτε ενιαία. 

Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ως προς μια σειρά από χαρακτηριστικά όπως:

• τα πρόσωπα που ασκούν την επιθεώρηση,

• το φάσμα των αρμοδιοτήτων των επιθεωρητών και τον αποφασιστικό ή μη 

χαρακτήρα των κρίσεων τους,

• τις μεθόδους και τα εργαλεία της αξιολόγησης κ.ο.κ. (Ανδρέου και 

Παπακωνσταντίνου 1994, Broadfoot 1996, Σολομών 1999).

Σύμφωνα με τον Hargreaves (1995), η επιθεώρηση έχει ορισμένα πλεονεκτήματα:

• είναι εύκολα αναγνωρίσιμη και συμβατική μορφή εξωτερικού ελέγχου που 

ανταποκρίνεται στις παραστάσεις του κοινού,

• δρα αμέσως ή εμμέσους ως κίνητρο για την τήρηση της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και τη 

διασφάλιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής εργασίας,

• εξυπηρετεί την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και την αναπαραγωγή της 

εκπαιδευτικής ιεραρχίας,

• μπορεί να συμβάλλει στον εντοπισμό λανθανόντων προβλημάτων και στη μεθόδευση της 

επίλυσής τους,

• εκτελείται από συγκεκριμένα πρόσωπα ή φορείς κύρους, που δεν έχουν άμεση σχέση 

με τη σχολική μονάδα, κάτι που θεωρείται ότι συμβάλλει στην αξιοπιστία των κρίσεων,

• γίνεται περιοδικά σε συγκεκριμένο και σχετικά περιορισμένο χρόνο και δεν προσθέτει 

απασχόληση στους εκπαιδευτικούς,

• καθώς οι ίδιοι επιθεωρητές εξετάζουν διάφορα σχολεία, ενισχύεται η συγκρισιμότητα 

των κρίσεων και έτσι διευκολύνονται προτάσεις βελτίωσης ευρύτερης εμβέλειας.
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Από την άλλη, ο αντίλογος προς τη μορφή της επιθεώρησης είναι έντονος και 

εντοπίζεται στις ακόλουθες αδυναμίες (βλ. Cullingford 1997, Hopkins 1997):

• επικεντρώνεται στις ικανότητες των προσώπων και στα μετρήσιμα ή παρατηρήσιμα 

αποτελέσματα της διαδικασίας και παραμερίζει μια σειρά από άλλα στοιχεία που, 

ενδεχομένως, συμβάλλουν στην ποιότητα του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου,

• περιορίζεται σε μια απλοϊκή αποτίμηση του έργου των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα 

να διαμορφώνεται μια τυπική εικόνα, συχνά ψευδής ή άδικη,

• δεν προάγει τη συνειδητοποίηση και την αυτογνωσία των εκπαιδευτικών αλλά το φόβο 

και την τυφλή υπακοή, κάτι που δεν συνάδει με τον σύγχρονο ρόλο τους,

• απορρυθμίζει τη λειτουργία του σχολείου, λόγω του άγχους που δημιουργείται από την 

παρουσία του εξωτερικού παράγοντα,

• προάγει τον ατομισμό και αποσυνθέτει το συλλογικό πνεύμα της σχολικής μονάδας,

• τα κριτήρια της επιθεώρησης είναι συχνά άρρητα και ασαφή,

• συχνά συνοδεύεται από προκατάληψη και αστήρικτες υποκειμενικές κρίσεις, στοιχείο 

που ενισχύει την αμφισβήτησή της εκ μέρους των εκπαιδευτικών,

• τα αποτελέσματά της δεν γίνονται εύκολα κτήμα των εκπαιδευτικών και δεν συμβάλλουν 

στη δραστηριοποίησή τους για τη βελτίωση του σχολείου και των πρακτικών τους,

• τα αποτελέσματα της επιθεώρησης δεν έχουν πληροφοριακή αξία που να ξεπερνά τους 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς και το συγκεκριμένο σχολείο και έτσι δεν χρησιμεύουν 

στην ευρύτερη αποτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Σε διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα των Δυτικών χωρών, η επιθεώρηση ως 

μορφή αξιολόγησης έχει τα τελευταία χρόνια αρχίσει να τροποποιείται (Altrichter & 

Specht 1998, Gray & Wilcox 1995). Σημειώνουμε μόνο:

α. την τάση να μη στρέφεται μόνο (ή τόσο) στην αξιολόγηση των ατόμων και των διδακτικών 

πρακτικών τους ούτε να επικεντρώνει μόνο στα μετρήσιμα αποτελέσματα της διδασκαλίας 

αλλά να επιδιώκει τη συνολικότερη θεώρηση του σχολικού ιδρύματος και του 

εκπαιδευτικού έργου,

β. την τάση διαμόρφωσης σαφέστερων και ρητών κριτηρίων και διαδικασιών, 

προκειμένου να περιορίζεται ο υποκειμενισμός των κρίσεων,

γ. την τάση συγκρότησης ομάδων επιθεώρησης με μέλη τόσο επαγγελματίες επιθεωρητές 

όσο και κοινούς εκπαιδευτικούς και εντεταλμένους ιδιώτες, προκειμένου να περιορίζεται 

η αυθαιρεσία των κρίσεων.
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Οι θέσεις των διαφόρων παραγόντων της εκπαίδευσης απέναντι στην επιθεώρηση 

εξαρτώνται από τις κοινωνικές και πολιτισμικές συνθήκες που επικρατούν σε μια χώρα 

καθώς και από την ιστορική εξέλιξη του θεσμού της αξιολόγησης σε ένα συγκεκριμένο 

εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ελλάδα η επιθεώρηση υπήρχε, ως το 1982, οπότε 

καταργήθηκε, ως κύριος θεσμός και μορφή αξιολόγησης. Φορτωμένη με ένα παρελθόν 

και με παραστάσεις ελέγχου νομιμοφροσύνης, καταπίεσης και διωγμών, έχει πάρει τη θέση 

του φόβητρου σε μια έντονη διαμάχη μεταξύ Υπουργείου και Συνδικαλιστικών 

οργανώσεων των εκπαιδευτικών (Ανδρέου 1992, Ζαμπέτα 1994).

Η ιεραρχική εξωτερική αξιολόγηση που γίνεται από τους εκάστοτε ανωτέρους στη 

διοικητική ιεραρχία αλλά όχι από ειδικά ορισμένους επιθεωρητές-αξιολογητές και 

καταγράφεται με τη μορφή εκθέσεων, αποτελεί μια συμβατική μορφή διοικητικού 

ελέγχου. Κύριος στόχος της είναι η τήρηση της νομοθεσίας και η παραγωγή υπηρεσιακών 

κρίσεων για τους εκπαιδευτικούς και τα ενδιάμεσα στελέχη του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Στο σύγχρονο λόγο περί αξιολόγησης της εκπαίδευσης δεν 

συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στις υπό συζήτηση ή τις προτεινόμενες μορφές αξιολόγησης.

2.0 έλεγχος του εκπαιδευτικού συστήματος

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα αναπτύσσει ορισμένους μηχανισμούς ελέγχου ή 

παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης και της εξέλιξης διαφόρων παραμέτρων 

της εκπαίδευσης σε μια χώρα. Η ποικιλία αυτών των μηχανισμών είναι μεγάλη (βλ. 

Pelgrum & Stoel 1996). Για την Ελλάδα θα πρέπει να γίνει αναφορά στη συλλογή 

στοιχείων από διάφορες υπηρεσίες κυρίως του Υπουργείου Παιδείας (ΕΣΥΈ, Διεύθυνση 

Μηχανοργάνωσης, Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών, 

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων κ.ο.κ.) με στόχο την παρακολούθηση διαφόρων πτυχών 

του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό, κτιριακή 

υποδομή, εξοπλισμός σχολείων κ.ο.κ. (Kontogiannopoulou & Polydorides, Koulaidis & 

Solomon 1996). Ορισμένα από τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται άμεσα είτε σε πάγιες 

λειτουργίες του ΥΠΕΠΘ (διορισμοί, εισαγωγικές εξετάσεις, προγραμματισμός 

προμηθειών εξοπλισμού και κατασκευής σχολικών κτιρίων κ,ο,κ.) είτε στην καταγραφή 

των χαρακτηριστικών τάσεων και τη συμπλήρωση των συμβατικών δεικτών εκπαίδευσης 

και κοινωνικής ανάπτυξης (π.χ. δείκτες του ΟΟΣΑ.). Όμως για διάφορους λόγους η 

επεξεργασία πολλών στοιχείων καθυστερεί τόσο, ώστε είτε δεν δημοσιεύονται είτε 

δημοσιεύονται αποσπασματικά και με μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να μην 

μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη εκπαιδευτικής
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πολιτικής ή ως βάση για περαιτέρω αναλύσεις, πόσο μάλλον για τη βελτίωση ή την 

ανάπτυξη των ίδιων των σχολείων.

3. Εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης

Τις τελευταίες δεκαετίες σε διάφορες Δυτικές χώρες η παρακολούθηση ορισμένων 

πτυχών ενός εκπαιδευτικού συστήματος συχνά γίνεται μέσα από περιφερειακές, εθνικές 

ή διεθνείς, εντοπισμένες μελέτες αξιολόγησης. Τα θέματα των μελετών αυτών είναι 

συνήθως η επίδοση των μαθητών σε διάφορα μαθήματα ή ομάδες μαθημάτων, π.χ. στη 

γλώσσα, στα μαθηματικά, στις φυσικές επιστήμες, αλλά και άλλα ειδικά θέματα, η 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων 

κ.ο.κ., ανάλογα με τις προτεραιότητες που τίθενται ατό επίπεδο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Altrichter & Specht 1998: 48). Στη χώρα μας παρόμοιες μελέτες γίνονται τα 

τελευταία χρόνια κυρίως στο πλαίσιο των ερευνών της Διεθνούς Ένωσης για την 

Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής Επίδοσης (ΕΕΑ) από το Ελληνικό Κέντρο της ΙΕΑ αλλά 

και από άλλους πανεπιστημιακούς ερευνητικούς φορείς, ενώ πρόσφατα το ΥΠΕΠΘ έχει 

αρχίσει να συμμετέχει σε ανάλογες μελέτες υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ.

Αυτές οι μελέτες δίνουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε βάθος συγκεκριμένες 

πτυχές του εκπαιδευτικού συστήματος. Η συγκρισιμότητα των δεδομένων μεταξύ χωρών, 

περιφερειών ή και σχολείων επιτρέπει ενδιαφέρουσες αναλύσεις. Όμως η εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών των σχολείων σε αυτές είναι περιορισμένη και, τα αποτελέσματά τους, 

όταν φτάνουν στα σχολεία, δεν έχουν ουσιαστική επίδραση στις πρακτικές τους. Εξάλλου, 

συχνά, τα αποτελέσματά τους δεν φθάνουν έγκαιρα στους υπευθύνους της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ή, όταν φθάνουν, δεν αξιοποιούνται κατάλληλα.

Εσωτερική αξιολόγηση

Η εσωτερική αξιολόγηση πραγματοποιείται από τους ίδιους τους παράγοντες της 

σχολικής μονάδας και έχει και αυτή ποικίλες μορφές.

1. Ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση.

Σε αυτή τη μορφή οι ανώτεροι στην διοικητική / εκπαιδευτική ιεραρχία του 

σχολείου κρίνουν τους κατωτέρους, π.χ. οι διευθυντές τους υποδιευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς, οι παλαιότεροι ή υψηλόβαθμοι εκπαιδευτικοί τους νεότερους ή 

χαμηλόβαθμους κ.ο.κ. Πρόκειται για μια μορφή που εμφανίζεται από τις απαρχές του 

νεότερου σχολικού θεσμού (Λέφας 1942, Σολομών 1992, 1999) και νοείται συνήθως ως
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συμπληρωματική ή ακόμη ως επέκταση της εξωτερικής ιεραρχικής αξιολόγησης. Υπάγεται 

σε ένα συμβατικό σχήμα διοικητικού ελέγχου και, ανάλογα με τους στόχους και την οπτική 

από την οποία την εξετάζει κανείς, έχει διάφορα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Επικεντρώνει στα άτομα και τις πρακτικές τους και στοχεύει κυρίως στον έλεγχο της 

υπακοής στο νόμο και στις προδιαγραφές. Συνήθως στηρίζεται σε ατομικές, υποκειμενικές 

κρίσεις και θεωρείται ότι αντιτίθεται τόσο στην ανάπτυξη του απαραίτητου για μια σχολική 

μονάδα πνεύματος συλλογικότητας και συνευθύνης όσο και στην ανάπτυξη και αλλαγή του 

σχολείου.

Η αντιστροφή της φοράς της αξιολόγησης, δηλαδή, η πρόκληση και καταγραφή 

κρίσεων από τη μεριά εκείνων που βρίσκονται σε χαμηλότερη θέση στην ιεραρχία του 

σχολείου για τους ανωτέρους τους, π.χ. από τους μαθητές για τους δασκάλους τους, από τους 

εκπαιδευτικούς για το Διευθυντή κ.ο.κ., μπορεί να προσφέρει μια πρόσθετη ματιά που δρα 

συμπληρωματικά στην ιεραρχική κρίση. Δεν υποδηλώνει όμως υποχρεωτικά μια 

μετατόπιση ως προς τη λογική και τη μορφή της αξιολόγησης, Συχνά εισάγεται με το 

σκεπτικό της διεύρυνσης της δημοκρατικής φύσης της αξιολόγησης, όμως στην ουσία δρα 

νομιμοποιητικά για την αναπαραγωγή της ιεραρχικής αξιολόγησης (Madaus et. al. 1980).

2. Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση.

Αυτή η μορφή αξιολόγησης βασίζεται σε μια διαφορετική λογική από ό,τι η 

επιθεώρηση ή η ιεραρχική εξωτερική ή εσωτερική αξιολόγηση. Στηρίζεται σε διαδικασίες 

που οργανώνονται και παρακολουθούνται από τους ίδιους τους παράγοντες της σχολικής 

μονάδας, κυρίως τους εκπαιδευτικούς και συχνά μαθητές ή και γονείς, οι οποίοι 

θεωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

σχολική μονάδα και εκείνοι που καλύτερα μπορούν να οργανώσουν τη δράση για τη 

βελτίωση ή την επίλυση τους (Solomon 1998). Από αυτή τη μορφή εσωτερικής 

αξιολόγησης αναμένεται:

1. αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος ως βασικού συντελεστή μάθησης,

2. ενίσχυση των σχέσεων αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των 

παραγόντων της σχολικής μονάδας,

3. βελτίωση ή αλλαγή των διδακτικών-μαθησιακών πρακτικών και, κατά 

συνέπεια,

4. βελτίωση των μαθησιακών επιτευγμάτων.
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Αυτή η εκδοχή της εσωτερικής αξιολόγησης εντοπίζεται κυρίως σε αποκεντρωμένα 

εκπαιδευτικά συστήματα ή συνδυάζεται με διαδικασίες αποσυγκέντρωσης της διοίκησης 

της εκπαίδευσης, καθώς και με τη μεταφορά ενός μεγάλου μέρους της ευθύνης και της 

λήψης αποφάσεων για ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων στο τοπικό επίπεδο και μάλιστα στο 

επίπεδο της σχολικής μονάδας. Παράλληλα, αυτή η μορφή προσεγγίζει το σχολείο ως 

όλον και δεν επικεντρώνει αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς και τις πρακτικές τους ή 

στα μαθησιακά αποτελέσματα (Simpson 1966).

Από τη μελέτη των εφαρμογών αυτής της μορφής εσωτερικής αξιολόγησης 

προκύπτουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και αδυναμίες. Έτσι, αφενός, θεωρείται ότι:

• παρακολουθεί από κοντά τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου,

• καλλιεργεί το ενδιαφέρον για βαθύτερη διερεύνηση συγκεκριμένων τομέων του 

εκπαιδευτικού έργου,

• ενισχύει το πνεύμα συλλογικότητας και συνεργασίας,

• ευαισθητοποιεί τα υποκείμενα και ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη γνώση τους,

• ενισχύει την ικανότητα του σχολείου για αυτοέλεγχο,

• ενθαρρύνει πρωτοβουλίες και δραστηριότητες,

• καλλιεργεί κλίμα συνευθύνης των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες της και 

αυτοδέσμευσής τους για βελτίωση του έργου τους (Ainscow & West 1994, Clift et 

al. 1987, Hargreaves 1994, Hopkins, Barth 1990).

Αφετέρου, ανάμεσα στα αδύνατα σημεία της σημειώνονται:

• μια τάση εσωστρέφειας της σχολικής μονάδας και δυσκολία σύνδεσής της με 

άλλες σχολικές μονάδες και την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα,

• δυσκολία υπέρβασης των εσωτερικών συγκρούσεων, όταν αυτές εμφανίζονται,

• δυσκολία ή αδυναμία άντλησης στοιχείων και εξαγωγής συμπερασμάτων με 

ευρύτερη σημασία για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος,

• έλλειψη συστηματικότητας στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και στον 

προσδιορισμό της θεματολογίας,

• επικέντρωση σε ζητήματα που αφορούν μάλλον σε ανώδυνες πτυχές ή πτυχές για 

τις οποίες δεν φέρει άμεση ευθύνη η σχολική μονάδα, και
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• δυσκολία μετάβασης από τη διαδικασία και τα αποτελέσματα της 

αυτοαξιολόγησης στη χάραξη ενός κατάλληλου προγράμματος δράσης (Stoll & 

Fink 1996).

Επίσης, οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης συχνά κρίνονται ως απαιτητικές και χρονοβόρες 

για τους εκπαιδευτικούς και το όφελος από αυτές, για το σχολείο και τους μαθητές, 

αναντίστοιχο με τον απαιτούμενο χρόνο και κόπο (Altrichter & Specht 1998, Popham 

1988).

Παράλληλα, οι κριτικές στρέφονται:

• στη δυσκολία διατήρησης του ενδιαφέροντος των παραγόντων της σχολικής 

μονάδας για παρατεταμένες διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης που δεν έχουν 

πάντοτε άμεσα και ορατά αποτελέσματα,

• στις περιορισμένες γνώσεις και ικανότητες των εκπαιδευτικών για να αναπτύσσουν 

κατάλληλες και έγκυρες πρακτικές διερεύνησης, να προβαίνουν σε προσεκτικές 

ερμηνείες των δεδομένων τους και να οδηγούνται σε συμπεράσματα και 

κατευθύνσεις χωρίς απλουστεύσεις και χονδροειδείς γενικεύσεις,

• στην ανυπαρξία σαφών, συγκριτικών δεδομένων για τη σχολική μονάδα, με αφετηρία τα 

οποία οι πληροφορίες θα αποκτούν νόημα για όσους εμπλέκονται σε αυτήν και θα 

αξιοποιούνται,

• στην ανάγκη να υπάρχει ένα "τρίτο μάτι", ένας εξωτερικός κριτής και υποστηρικτής 

της διαδικασίας αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, που αναλαμβάνει και τη 

διασταύρωση των στοιχείων που απορρέουν (Sammons 1994).

Παρά τις κριτικές και τις δυσκολίες αυτής της μορφής εσωτερικής αξιολόγησης, 

το διεθνές ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών αρχών και των εκπαιδευτικών οργανώσεων, 

έχει στραφεί σε αυτήν, καθώς εμφανίζεται ως ένα ισχυρό μέσον ενίσχυσης της σχολικής 

μονάδας στο πλαίσιο των διαδικασιών αποσυγκέντρωσης του ελέγχου και της λήψης των 

αποφάσεων για όλο και ευρύτερο φάσμα ζητημάτων της εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται και δοκιμάζονται σε διάφορες χώρες, 

συνήθως με την πρωτοβουλία των κεντρικών ή τοπικών εκπαιδευτικών αρχών αλλά και με 

πρωτοβουλία ή συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, 

συγκεκριμένες προτάσεις και πλαίσια για τη συστηματοποίηση και υποστήριξη πρακτικών 

αυτοαξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Επίσης, τέτοιες προτάσεις και πλαίσια 

διαμορφώνονται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. από το CIDREE (Ενωση Ιδρυμάτων για
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την Εκπαιδευτική Ανάπτυξη και Έρευνα στη Ευρώπη, (βλ. ενδεικτικά Alvik 1996, και 

Schratz 1997) ή στο πλαίσιο του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ (βλ. European Pilot Project on 

Quality Evaluation on School Education 1997).

Διαμορφωτική και Τελική αξιολόγηση

Όταν μιλούμε για διαμορφωτική (formative) και τελική (summative) αξιολόγηση 

εννοούμε δυο διαφορετικά είδη αξιολόγησης τουλάχιστον όσον αφορά τη φιλοσοφία και 

τους σκοπούς του καθενός. Έτσι, πρέπει να είναι διαφορετικές και οι επί μέρους 

προσεγγίσεις που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δύο αυτών 

τύπων αξιολόγησης.

Στη διαμορφωτική αξιολόγηση κάνουμε πάντα διαγνωστική ή διαμορφωτική 

εργασία. Γίνεται καθόλη τη διάρκεια της εργασίας του προγράμματος με σκοπό να 

διαμορφώσει. Δεν βαθμολογεί τον εκπαιδευτικό αλλά επανατροφοδοτεί για να γίνει 

καλύτερη. Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής είναι να μάθουμε τις "δυνατότητες" και 

"αδυναμίες" του εκπαιδευτικού, καθώς και τους τομείς στους οποίους χρειάζεται 

βελτίωση. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης είναι πολύ σημαντικός διότι κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αυτής μπορεί να βρεθούν τυχόν προβλήματα και αδυναμίες και θα πρέπει να 

δοθεί η κατάλληλη βοήθεια στον εκπαιδευτικό για βελτίωση. Αυτός ο τύπος αξιολόγησης 

δεν είναι απειλητικός προς τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό, και γι' αυτό, αναμφίβολα, 

μπορεί να προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή βοήθεια μέσα από μια διαδικασία που είναι 

συνεργατική και αναπτυξιακή στη φύση της (Φλουρής 1985, Harris 1986).

Η αξιολόγηση, θεωρούμενη από τη σκοπιά του χρονικού σημείου στο οποίο 

γίνεται σε σχέση με την εξέλιξη του υπό αξιολόγηση προγράμματος, και από τη 

σκοπιά της λειτουργίας την οποία επιτελεί, έχει αναμφίβολα διαφορετικό σκοπό σε 

κάθε περίπτωση. Αυτό ακριβώς προσπαθεί να δείξει και ο Scriven (1967) δίνοντας 

μεγάλη σημασία στην ποιότητα των ίδιων των σκοπών. Αντιτίθεται στη θέση ότι 

αξιολόγηση σημαίνει απλώς τη διαπίστωση υλοποίησης των σκοπών, των 

οποιωνδήποτε σκοπών, και επιμένει ότι αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση και των ίδιων 

ακόμη των σκοπών. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος, αν οι σκοποί δεν είναι 

άξιοι υλοποίησης, δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία ο βαθμός στον οποίο 

υλοποιήθηκαν (για ανάλυσή τους βλ. Δημητρόπουλος 1998).

Μνεία πρέπει να γίνει σ' αυτό το σημείο και της πρότασης του Scriven για 

μετα-αξιολόγηση. Ο όρος αναφέρεται στην «αξιολόγηση των αξιολογήσεων», δηλαδή
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στη διαπίστωση του ποιοτικού επιπέδου κάποιας διαδικασίας αξιολόγησης και του αν 

εξυπηρέτησε τους σκοπούς για τους οποίους διεξήχθη. Οι μετα-αξιολογήσεις δεν 

αποσκοπούν μόνον στον έλεγχο άλλων αξιολογήσεων, αλλά και στη διαμόρφωση των 

κατάλληλων εμπειριών οι οποίες, αν χρησιμοποιηθούν σωστά προκαταβολικά, 

βελτιώνουν το επίπεδο της επόμενης αξιολόγησης.

Όταν έχει δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για βελτίωση και αλλαγές, τότε προχωρούμε 

σε ένα άλλο είδος αξιολόγησης, την τελική αξιολόγηση, κατά την οποία θα συλλέξουμε 

πληροφορίες που θα μας είναι χρήσιμες για τη λήψη αποφάσεων σημαντικών για το 

επαγγελματικό μέλλον του εκπαιδευτικού. Κατά τη διάρκεια της τελικής αξιολόγησης θα 

αποφασίσουμε κατά πόσον ο εκπαιδευτικός ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τους 

στόχους του συστήματος και αν πρέπει να τύχει αμοιβής (είτε μισθολογικής είτε 

βαθμολογικής είτε και των δύο) ή αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί η εργασιακή σχέση με τον 

εν λόγω εκπαιδευτικό. Δηλαδή στον τύπο αυτό της αξιολόγησης προέχουν οι στόχοι του 

εκπαιδευτικού οργανισμού (σχολικό σύστημα, σχολική μονάδα) που διενεργεί την 

αξιολόγηση σε αντίθεση με το διαμορφωτικό σύστημα όπου προέχει η παροχή ευκαιριών 

για βελτίωση στον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό (και άρα προέχουν οι στόχοι και οι ανάγκες 

του ίδιου του εκπαιδευτικού). Οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα πρέπει σε κάθε 

περίπτωση να είναι όσο γίνεται αντικειμενικές, παρόλο που στην ερμηνεία τους πάντα θα 

υπάρχει μια δόση υποκειμενισμού.

Η τελική αξιολόγηση είναι μια τερματική, δηλαδή τελική, εκτίμηση της επιτυχίας 

μιας εκπαιδευτικής προσπάθειας. Είναι ευνόητο ότι λαμβάνει χώρα με το τέλος της 

προσπάθειας, και αποσκοπεί αφ' ενός μεν στη διαπίστωση ύπαρξης των νοητικών, 

συναισθηματικών, αισθησιοκινητικών και αντιληπτικών προϋποθέσεων στους μαθητές, 

οι οποίοι δικαιολογούν την υπόθεση ότι οι παιδαγωγικοί σκοποί έχουν υλοποιηθεί, αφ' 

ετέρου δε στην εκτίμηση του ποσοστού επιτυχίας στην υλοποίηση αυτή. Η τελική 

αξιολόγηση δεν προσφέρεται για ανατροφοδότηση όσον αφορά στους ίδιους τους 

εκπαιδευθέντες μαθητές. Προσφέρεται όμως για ανατροφοδότηση στην περίπτωση που 

το πρόγραμμα θα επαναληφθεί σε άλλους μαθητές. Παραδείγματα τελικής αξιολόγησης 

είναι η τελική εξέταση σ' ένα μάθημα, σε σχέση με το μάθημα αυτό, οι πτυχιακές εξε

τάσεις σε κάποια ειδικότητα, σε σχέση με την ειδικότητα αυτή κτλ (Worthen, Sanders 

& Fitzpatrick 1997).

Τέλος, στο σύστημα αυτό της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών υπάρχει 

μια δόση αυταρχισμού (authoritarianism) και ο ρόλος του αξιολογητή δεν παύει να είναι
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εξουσιαστικός όσο και αν ο αξιολογητής είναι δημοκρατικός και φιλικός στην 

προσέγγισή του.

Η Ολική Αξιολόγηση διενεργείται μετά την τελική, δηλαδή μετά την 

ολοκλήρωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, και αποσκοπεί στη διαπίστωση του 

βαθμού στον οποίο κάποιος από τους πρώην εκπαιδευμένους εφαρμόζει εκείνα τα 

οποία διδάχθηκε και έμαθε κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εννοείται ότι οι 

εκπαιδευθέντες έχουν εν τω μεταξύ επιστρέφει ή τοποθετηθεί στο περιβάλλον στο 

οποίο απαιτείται η χρήση εκείνων των γνώσεων, οι οποίες αποκτήθηκαν κατά την 

εκπαίδευση. Είναι ευνόητο ότι αυτή η αξιολόγηση είναι η ουσιαστικότερη μορφή 

αξιολόγησης, δεδομένου ότι τότε μόνο θεωρείται ότι επέτυχε απόλυτα ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όταν διαπιστωθεί ότι χρησιμοποιούνται στην πράξη εκείνα 

τα οποία προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του και των οποίων βέβαια η εφαρμογή 

είχε προηγουμένως κριθεί επιθυμητή.

Όπως ακριβώς συμβαίνει με την τελική, και η ολική αξιολόγηση δεν παρέχει 

δυνατότητες ανατροφοδότησης για την ωφέλεια του ίδιου του εκπαιδευθέντος. Είναι 

όμως άριστος τρόπος για τη βελτίωση των προγραμμάτων, για τον προγραμματισμό 

βελτίωσης των εκπαιδευτικών κτλ.

Αν υποθέσουμε ότι τα δύο πρώτα από τα παραπάνω είδη αξιολόγησης ε

φαρμόζονται στην ελληνική εκπαίδευση, είτε η εφαρμογή αυτή είναι ενσυνείδητη είτε 

όχι, είτε προγραμματισμένη είτε τυχαία, η ολική αξιολόγηση δεν χρησιμοποιείται, ή 

τουλάχιστον όχι σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών θα μπορούσε στην πράξη, κατάλληλα οργανωμένη και σωστά 

προγραμματισμένη, να είναι πραγματική και εποικοδομητική ολική αξιολόγηση ως 

προς τα προγράμματα εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

(Δημητρόπουλος 1998).

Με βάση την παραπάνω συζήτηση γίνεται φανερό ότι τα παραπάνω είδη 

αξιολόγησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αντικρουόμενα αλλά ως 

αλληλοσυμπηρ

Πότε θα χρησιμοποιείται το ένα σύστημα και πότε το άλλο εξαρτάται από:

1. την επαγγελματική κατάσταση του εκπαιδευτικού,

2. τα χρόνια υπηρεσίας του σε μια συγκεκριμένη θέση και

3. τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγωγή

Η σημασία της αξιολόγησης, ως παιδαγωγικής διαδικασίας, για την επίτευξη 

των στόχων της εκπαίδευσης είναι προφανής. Είναι όμως λιγότερο προφανής η 

παραδοχή πως οι στόχοι, οι μορφές και τα μέσα της αξιολόγησης είναι κοινωνικά και 

πολιτικά φαινόμενα. Η παραπάνω παραδοχή συχνά αγνοείται, τόσο όταν συμμετέχουμε 

σε διαδικασίες αξιολόγησης, όσο και όταν γράφουμε ή μιλούμε για την αξιολόγηση.

Μια από τις παραμέτρους της αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι η ιστορία 

της: ο τρόπος που κατανοήθηκε, οι απόψεις που εκφράστηκαν από εκπαιδευτικούς και 

επιστήμονες και ο τρόπος που εφαρμόστηκε στην πράξη σε προηγούμενες εποχές. Η 

προσέγγιση της ιστορίας της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, είτε αναφερόμαστε στον 

τρόπο εφαρμογής της είτε αναφερόμαστε στις απόψεις που διατυπώθηκαν, έχει βα- 

ρύνουσα σημασία για τη θεμελίωση της συζήτησης στην παραδοχή ότι η αξιολόγηση 

αποτελεί κοινωνική και πολιτική διαδικασία.

Σύμφωνα με τα παραπάνω θεωρούμε αναγκαίο:

1. Να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της εξέλιξης του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος (περίοδος 1833 - 1953) με έμφαση στους τομείς 

οργάνωσης και εποπτείας.

2. Να χωρίσουμε την περίοδο 1953 μέχρι σήμερα σε οκτώ περιόδους: 

α) με βάση την πολιτική κατάσταση της χώρας,

β) την εκπαιδευτική πολιτική, και

3. Να στρέψουμε την προσοχή μας σε διαφοροποιήσεις, οι οποίες τείνουν στη 

μεταβολή, τη συντήρηση ή την τροποποίηση επιμέρους στοιχείων των 

συστημάτων αξιολόγησης που ίσχυαν σε κάθε περίοδο.
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Περίοδος A’(1833-1953)

Σύμφωνα με τον Κωτσίκη (1998, σσ. 149-162) τα κυρία χαρακτηριστικά της 

περιόδου αυτής, πολύ συνοπτικά, έχουν ως εξής:

Κατά την περίοδο 1833 - 1837 η ελληνική εκπαίδευση βρισκόταν υπό τον έλεγχο του 

κράτους. Είχε συγκεντρωτικό χαρακτήρα και ήταν προσηλωμένη στην ομοιομορφία και 

μονολιθικότητα της μέσης εκπαίδευσης. Μέσα στα πέντε χρόνια της περιόδου 1833- 

1837 διαμορφώθηκαν οριστικά τα θεωρητικά πλαίσια και τα πρακτικά μέσα, που 

χαρακτηρίζουν την νεοελληνική εκπαίδευση μέχρι τις μέρες μας.

Ο νόμος ΒΤΜΘ' "Περί Στοιχειώδους ή Δημοτικής Εκπαίδευσης", που 

ψηφίστηκε το 1895, αποτέλεσε σημαντική μεταρρυθμιστική προσπάθεια και βασικό 

σταθμό για τη νεοελληνική εκπαίδευση, αφού αντικατέστησε το νόμο του 1834, ο 

οποίος στο μεταξύ είχε υποστεί, ορισμένες τροποποιήσεις, και ίσχυσε με μερικές 

συμπληρώσεις και βελτιώσεις, ως το 1929.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του ν. ΒΤΜΘ' και των διαταγμάτων που εκδόθηκαν με 

βάση αυτόν ήταν:

• Ο καθορισμός του σκοπού των σχολείων της δημοτικής εκπαίδευσης. Τα 

δημοτικά σχολεία ορίζονταν ως προκαταρκτικά σχολεία "προς ηθικήν και 

θρησκευτικήν μόρφωσιν των παίδων και προς διδασκαλίαν τον εις τον βίον 

χρησίμων στοιχειωδών γνώσεων", αφού λαμβανόταν υπόψη η προετοιμασία 

των μαθητών για τη ζωή.

• Η καθιέρωση του θεσμού του Επιθεωρητή Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 

Εποπτικού Συμβουλίου, που θα λειτουργούσε ως Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 

τις μεταθέσεις, προαγωγές, απολύσεις κτλ και συγχρόνως ως Πειθαρχικό 

Συμβούλιο.

Πέρασε όμως αρκετός χρόνος μέχρι να ωριμάσουν οι κατάλληλες συνθήκες για μια ριζική 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, γεγονός που συνέβη μόνο κατά τη δεύτερη δεκαετία του 

περασμένου αιώνα. Κοινωνικοί και οικονομικοί κυρίως λόγοι κατέστησαν επιτακτική την 

προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήματος στις νέες κοινωνικο-οικονομικές ανάγκες, 

που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας.

Οι μεταγενέστερες μεταρρυθμίσεις του 1913 και του 1917 της βενιζελικής 

περιόδου αποτέλεσαν την πρώτη σοβαρή προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του
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20ου αιώνα. Στόχος τους ήταν η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις νέες κοινωνικές και 

οικονομικές συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώθηκαν τόσο μετά την άνοδο στην εξουσία της 

αστικής τάξης το 1909, όσο και μετά τη νικηφόρα έκβαση των βαλκανικών πολέμων.

Με το ν. 826/1917 ελήφθησαν μέτρα για την αρτιότερη διοίκηση και εποπτεία της 

δημοτικής εκπαίδευσης με την καθιέρωση του θεσμού των δύο Ανώτερων Εποπτών, 

που θα ήταν συγχρόνως και μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.

Τέλος, με το ν. 2125/1917, το κράτος ανέλαβε όλες τις δαπάνες της στοιχειώδους 

εκπαίδευσης και καθιέρωσε την αμοιβή των δασκάλων από το δημόσιο, ενώ με το ν. 

2243/1920 ιδρύθηκε η "Παιδαγωγική Ακαδημία" ως πτυχιακή σχολή διετούς 

φοίτησης, για τη μόρφωση των καθηγητών, που επρόκειτο να διοριστούν και να 

διδάξουν στα Διδασκαλεία του κράτους.

Οι μεταρρυθμίσεις 1913/1917 αποτελούν αναμφισβήτητα μια ολοκληρωμένη πρόταση 

αναβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας. Ωστόσο η διάρκεια των 

μεταρρυθμίσεων αυτών δεν υπήρξε μεγάλη, αφού η κυβερνητική αλλαγή που επήλθε το 

1920 αντικατέστησε όλους τους νόμους που είχαν ψηφιστεί με αποτέλεσμα να έχουμε 

και πάλι «εκπαιδευτική παλινδρόμηση».

Ύστερα από μια περίοδο πολιτικής αστάθειας, που όπως ήταν φυσικό, επηρέασε 

και τα θέματα της εκπαίδευσης, φτάσαμε στη μεταρρύθμιση του 1929, όπως 

αποκαλούνται τα νομοσχέδια αυτής της περιόδου. Οι αλλαγές και οι ρυθμίσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με τη μεταρρύθμιση του 1929, άλλαξαν ριζικά τη διαμόρφωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Με το ν. 4373/1929 στο χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης 

ορίστηκε ως σκοπός της μέσης εκπαίδευσης "η επιστημονική προετοιμασία των μαθητών, 

που θα ακολουθούσαν ανώτερες σπουδές, η αναγκαία για την κοινωνική ζωή, γενική 

μόρφωση και η διάπλαση χρηστών πολιτών".

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1929 αποτελεί οπωσδήποτε μεγάλο σταθμό για την 

ελληνική εκπαίδευση και συνέχεια των μεταρρυθμίσεων του 1913 και 1917, αφού 

πρωταγωνιστούν πάλι οι ίδιες πολιτικές και εκπαιδευτικές δυνάμεις. Η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1929, παρά τις αντιδράσεις, ολοκληρώθηκε σχεδόν μέχρι το 1932, 

αλλά δυστυχώς πολύ σύντομα, οι πολιτικές αλλαγές, που στο μεταξύ επήλθαν, 

ανέστειλαν μια σειρά μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, με αποτέλεσμα να μην 

υλοποιηθούν παρά μόνο ύστερα από 30 χρόνια. Αυτό συνέβη, γιατί μετά τη 

μεταρρύθμιση του 1929-1932, ακολούθησαν συνταρακτικά γεγονότα, που οδήγησαν 

στα πιο δύσκολα χρόνια την Ελλάδα, και όπως ήταν φυσικό, επηρέασαν και τα
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εκπαιδευτικά πράγματα. Τέτοια γεγονότα ήταν η δικτατορία του Μεταξά, ο 2ος 

παγκόσμιος πόλεμος και ο εμφύλιος πόλεμος .

Περίοδος Β' (1953-1963)

Ύστερα από τον εμφύλιο πόλεμο - και αφού είχε μεσολαβήσει χρονικό κενό 

δεκαετιών στις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στο χώρο της εκπαίδευσης - όταν οι 

συνθήκες το επέτρεπαν πλέον, και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1959, 

δημοσιεύτηκαν τα "Πορίσματα", που είχε συντάξει η "Επιτροπή για την Παιδεία", που 

είχε οριστεί από την τότε Κυβέρνηση του Κ. Καραμανλή (Κωτσίκης 1998).

Από τα κυριότερα σημεία των πορισμάτων, που είχε καταθέσει η Επιτροπή Παιδείας 

το 1958 -1959, τα περισσότερα από αυτά έγιναν και νόμος του κράτους, είναι:

- η παιδεία θεωρήθηκε η πλέον παραγωγική επένδυση,

- υπογραμμίστηκε η ανάγκη για διάθεση κονδυλίων στην εκπαίδευση.

Κύρια χαρακτηριστικά της περιόδου είναι το αντικομουνιστικό κράτος, η κυριαρχία του 

ιδεαλισμού, η ένταση του ιδεολογικού ελέγχου και η συντήρηση του συστήματος στη 

βάση της κλασικιστικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού (Γρόλλιος & 

Τζήκας 2001).

Στα άρθρα που αναφέρονται στην επιλογή και στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού, περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του, που πρέπει 

να είναι αγάπη προς το παιδί, κοινωνικότητα, δραστηριότητα, φιλοτιμία, μελετηρότητα. 

Όσον αφορά την επιλογή του, ορισμένα μαθήματα πρέπει να βαθμολογούνται με 

ειδικούς συντελεστές και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας του υποψηφίου (Φωτόπουλος 1954). Προβάλλεται το πρότυπο της 

σωματικής, οικογενειακής, πνευματικής και ηθικής υπόστασης. Ο εκπαιδευτικός πρέπει 

να έχει «ραδιενεργό δύναμη» (Παρασκευόπουλος, 1962), φυσική κλίση προς τη 

διδασκαλία και εντιμότητα (Πλατανιάς 1962). Γενικά παρουσιάζεται μια ενιαία τάση 

για τον τρόπο επιλογής και αξιολόγησης του δασκάλου, κλασικιστικά και ιδεαλιστικά 

προσανατολισμένη.

Στα κείμενα που αναφέρονται στους επιθεωρητές, παρουσιάζονται δύο τάσεις 

που σχετίζονται με το χωρισμό ή μη των καθοδηγητικών και των διοικητικών- 

ελεγκτικών καθηκόντων τους. Η πρώτη τοποθετείται εναντίον του διαχωρισμού των 

καθηκόντων. Αναγνωρίζει ότι το ουσιαστικό μέρος της εργασίας του είναι το
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καθοδηγητικό, αλλά η επιτυχία του εξαρτάται από την επιτυχία της διοίκησης. Ο 

επιθεωρητής πρέπει να συνδυάζει τη δικαιοσύνη με την καθοδήγηση, πράγμα που 

κατορθώνει με την ισχυρή προσωπικότητα, τη βαθιά μόρφωση, τις φυσικές διδακτικές 

ικανότητες, το ψυχικό σθένος, την ελληνικότητα, την αρχή της μεσότητας 

(Φωτόπουλος 1954). Στην δεύτερη τάση προβάλλονται, με βάση ευρωπαϊκές εμπειρίες, 

ο καθοδηγητικός ρόλος του επιθεωρητή και οι σχέσεις συνεργασίας με το δάσκαλο. Σε 

μετάφραση κειμένου του Moris Ben προτείνεται η μετάβαση από το ρόλο του επι

θεωρητή, που δίνει εντολές, προς το ρόλο του συμβούλου, που εμψυχώνει και καθοδη

γεί, γιατί είναι αδύνατο ο ελεγκτής και κριτής του δασκάλου να είναι συγχρόνως 

οδηγός και φίλος του (Moris 1959). Σε άλλο κείμενο η εργασία του δασκάλου παρο- 

μοιάζεται με εκείνη του μουσικοσυνθέτη, που δημιουργεί μόνο όταν ενθουσιάζεται, γι' 

αυτό ο επιθεωρητής δεν μπορεί παρά να είναι συνεργάτης, εμψυχωτής, βοηθός και κα

θοδηγητής του (Σακελλαριάδου-Σαλπέα, 1957).

Σημείο διαφωνίας ανάμεσα στους συγγραφείς είναι τα διπλά καθήκοντα του επιθεω

ρητή, διοικητικά-ελεγκτικά και καθοδηγητικά-συμβουλευτικά.

Περίοδος Γ (1963-1967)

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από την ένταση των κοινωνικοπολιτικών αγώνων 

και τη σύντομη άνοδο της Ένωσης Κέντρου στην κυβέρνηση το 1964. Στην εκπαίδευση 

έχουμε μια σειρά αλλαγών, με σημαντικότερες το άνοιγμα της μέσης εκπαίδευσης και 

της οργάνωσης εισιτήριων εξετάσεων για το πανεπιστήμιο σε ορθολογική βάση. Γενικά 

κυριαρχεί η λογική του εκδημοκρατισμού και της προσαρμογής της εκπαίδευσης στις 

κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες στην κατεύθυνση ανάπτυξης της χώρας(βλ. 

Κωτσίκης 1998).

Η πολιτική βούληση για μια συνολική και ριζική αντιμετώπιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος διαγράφεται και στην εισηγητική έκθεση του ν. δ. 

4379/1964 με τη δήλωση ότι θα κατατεθούν στη Βουλή τρία βασικά εκπαιδευτικά 

νομοσχέδια:

α) για την οργάνωση της γενικής εκπαίδευσης (στοιχειώδους και μέσης), 

β) για τη διάρθρωση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, και 

γ)για τη βελτίωση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον Τσιριγώτη (2002), η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

είναι η πρώτη προσπάθεια αστικής φιλελευθεροποίησης, η οποία φυσικά φέρνει το
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ιστορικό περιορισμένο στίγμα της εποχής και της διακυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου 

(π.χ. νόμος 1010 για την απαγόρευση των αριστερών ιδεών στα σχολεία). Ωστόσο, η 

δειλή αυτή τάση αρχικά με την εισαγωγή του θεσμού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

κυρίως όμως με την καθιέρωση της έννοιας της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, 

δημιούργησε νέα δεδομένα.

Στα άρθρα της εποχής που αναφέρονται στην επιλογή και στην αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών προτείνεται ο αυτοέλεγχος με βάση την ισχυρή βούληση των ίδιων, με 

ερωτηματολόγια αυτοελέγχου, στην κατεύθυνση της στερέωσης του τρίπτυχου 

«πατρίδα - θρησκεία - οικογένεια» (Σχοινάς 1965). Προτείνεται επίσης η 

αντικειμενικοποίηοη και η μετρησιμότητα των κριτηρίων ελέγχου, όπως οι 

επιστημονικές δραστηριότητες, οι γνώσεις και η συμπεριφορά (Γάκης 1965).

Τέλος, υποστηρίζεται ότι για τον εκπαιδευτικό πρέπει να υπάρχουν σαφώς προσδιορι

σμένα καθήκοντα, τα οποία θα είναι υποχρεωμένος να εκτελεί (Δούσμπης 1965). 

Γενικά παραμένει σταθερή η τάση ελέγχου του εκπαιδευτικού, με την 

αντικειμενικοποίηση των κριτηρίων, αυτοέλεγχο και σαφή καθορισμό των 

καθηκόντων, στην κατεύθυνση της διατήρησης του συντηρητικού του ρόλου.

Για τα στελέχη συνεχίζεται η τάση της προηγούμενης περιόδου: Προβάλλονται 

τα ηθικά χαρακτηριστικά του επιθεωρητή, αλλά προτείνεται και ο διαχωρισμός των 

διοικητικών από τα καθοδηγητικά του καθήκοντα στην κατεύθυνση συνεργασίας του 

με τους δασκάλους (Τζιμόπουλος 1967).

Περίοδος Δ' (1967-1974)

Βασικό πολιτικό γνώρισμα της περιόδου είναι η επιβολή του δικτατορικού 

καθεστώτος. Στην εκπαίδευση έχουμε επαναφορά των εισιτηρίων εξετάσεων για το 

γυμνάσιο, κυριαρχία του τρίπτυχου «πατρίδα - θρησκεία - οικογένεια» και του 

ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αλλά παράλληλα και πιέσεις για μέτρα σύνδεσης της 

εκπαίδευσης με τις κοινωνικοοικονομικές μεταβολές που είχαν γίνει έκδηλες ήδη από 

τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και συνεχίζονται με γρηγορότερους ρυθμούς (Γρόλλιος 

& Τζήκας 2001, σελ 140).

Η δικτατορία ανακόπτει τον αστικό φιλελευθερισμό και με τον αναγκαστικό 

νόμο 59/1967 καταργεί το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως «διαβρωτικό θεσμό», ενώ με το 

ν. 129/1967 καταργεί το υφιστάμενο διοικητικό καθεστώς ανοίγοντας το δρόμο για νέες 

διώξεις εκπαιδευτικών. Έτσι η αξιολόγηση βρίσκεται κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη
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των Νομαρχιακών Επιθεωρητών για τη Δημοτική Εκπαίδευση και των Διοικήσεων 

Επιθεωρητών για τη Μέση Εκπαίδευση.

Για τους εκπαιδευτικούς και τους επιθεωρητές φαίνεται ότι ο 

ιδεολογικοπολιτικός προσανατολισμός του καθεστώτος δεν επιτρέπει καμιά 

αμφισβήτηση. Η μόνη πρόταση είναι μια μέθοδος αναγωγής των κλιμάκων 

βαθμολόγησης των δασκάλων από τους επιθεωρητές (μέθοδος του τετρονισμού) σε 

ενιαία κλίμακα, ώστε να μειώνονται οι αδικίες (Πολύζος 1969).

Περίοδος Ε' (1974-1981)

Η περίοδος χαρακτηρίζεται από την πολιτική αλλαγή, την πολιτειακή μεταβολή 

και τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Ενώ κυβερνά η συντηρητική 

πολιτική παράταξη, ο πολιτικός ριζοσπαστισμός είναι το κυρίαρχο φαινόμενο της 

περιόδου. Μετά τη μεταπολίτευση, το 1974, και αφού είχε ήδη ψηφιστεί το ισχύον 

Σύνταγμα του 1975/1986, το οποίο και καθιέρωνε την δημοτική γλώσσα και την 

εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, ψηφίστηκαν οι θεσμικοί νόμοι που αποτελούν τη 

«Μεταρρύθμιση του 1976/1977" και οι οποίοι διαμόρφωσαν τη δομή του σημερινού 

εκπαιδευτικού συστήματος .

Οι κυριότεροι θεσμικοί νόμοι, που ψηφίστηκαν για να γίνει η εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση, είναι οι νόμοι:

• ον. 309/1976 "Περί της οργανώσεως και διοικήσεως της γενικής εκπαι- 

δεύσεως".

• ο ν. 576/1977 "Περί οργανώσεως και διοικήσεως της τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαιδεύσεως".

• ον. 682/1977 "Περί ιδιωτικής εκπαιδεύσεως", και

• ον. 815/1978 "Περί των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων", ο οποίος 

όμως δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.

Οι παραπάνω λεγόμενοι "θεσμικοί νόμοι" διαμόρφωσαν τη δομή του σημερινού 

εκπαιδευτικού συστήματος.

Με τη μεταρρύθμιση του 1976/1977 ρυθμίζονταν επίσης θέματα, τα οποία είχαν 

σχέση με τα διοικητικά και εποπτικά όργανα της σχολικής εκπαίδευσης. Τέτοια όργανα 

ήταν οι επιθεωρητές και οι επόπτες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

καθώς και τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια της πρωτοβάθμιας και
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η σοβαρή αυτή προσπάθεια για την εκ νέου 

θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και τον εκσυγχρονισμό του σχολικού 

μας συστήματος αποτυπώθηκε στα κείμενα των παραπάνω θεσμικών νόμων, για να 

αρθούν τα συσσωρευμένα αδιέξοδα στα εκπαιδευτικά μας πράγματα.

Για πρώτη φορά όμως στα χρονικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος, μια 

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση διαφοροποιείται από όλες τις προηγούμενες (1913, 

1917,1929 και 1964), και αυτό γίνεται, επειδή δεν ακολουθείται από 

αντιμεταρρύθμιση, όπως συνέβαινε με τις προαναφερόμενες, οι οποίες σε κάθε 

πολιτική αλλαγή ανατρέπονταν με αποτέλεσμα να επικρατεί οπισθοδρόμηση. Η 

αστικοδημοκρατική μεταρρύθμιση θεσμοθετείται πλέον, όπως την είχαν οραματιστεί οι 

πρωτεργάτες της, και δεν ανατρέπεται (βλ. Κωτσίκης 1998).

Στην σχετική αρθρογραφία της εποχής για τους εκπαιδευτικούς, προτείνεται η 

διεύρυνση των κριτηρίων αξιολόγησης: αντικατάσταση της αριθμητικής βαθμολογίας 

από χαρακτηρισμό και, για δίκαιη και αντικειμενική κρίση, να λαμβάνονται υπόψη όχι 

μόνο η προσωπικότητα του δασκάλου ή η επίδοση των μαθητών αλλά και οι συνθήκες 

του σχολείου (Ζούρλας 1975). Για τους επιθεωρητές ζητείται αξιοκρατία και 

αντικειμενικότητα κατά την επιλογή τους. Προτείνεται η διαφοροποίηση των 

κριτηρίων, ώστε να περιοριστεί η επιρροή των κομματικών και πελατειακών δικτύων 

για την επιλογή τους (Τσούχλος 1976). Γενικά, το ενδιαφέρον των συγγραφέων 

στρέφεται στην αμφισβήτηση των τρόπων επιλογής και ελέγχου εκπαιδευτικών και 

στελεχών, χωρίς όμως αντίστοιχη αντιμετώπιση της αξιολόγησης των μαθητών.

Περίοδος Στ' (1981-1990)

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976/77, όπως αναφέρθηκε, δεν 

ακολουθήθηκε από αντιμεταρρύθμιση, αλλά συνεχίστηκε με ελάχιστες βελτιώσεις και 

συμπληρώσεις και ύστερα από την πολιτική μεταβολή του 1981. Η κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ με το ν. 1263/82 καταργεί το θεσμό του επιθεωρητή και με το ν. 1304/82 

καθιερώνει το θεσμό του Σχολικού Συμβούλου για να εκδώσει το 1984 Προεδρικό 

Διάταγμα για τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες τους. Το πολύπαθο συνδικαλιστικό 

κίνημα αλλά και η καθεστωτική αριστερά είδε αρχικά με θετικό βλέμμα τις αλλαγές 

στην Παιδεία.

Θα χρειαστούν τρία χρόνια με το ν. 1566/85 για να δημιουργηθεί η πρώτη 

μεγάλη ρήξη με την ιστορική απεργία του 1988. Για πρώτη φορά στα ιστορικά του 

συνδικαλιστικού κινήματος γίνεται απεργία στο «απυρόβλητο» των εξετάσεων του
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Ιουνίου, καίγοντας τρεις υπουργούς (Α. Τρίτση, Α. Κακλαμάνη, Γ. Παπανδρέου), 

καθιερώνοντας επίσης πρωτοποριακά τις επιτροπές αγώνα ενάντια στην επίσημη ηγεσία 

του συνδικαλιστικού κινήματος (Τσιριγώτης 2002, σελ. 24).

Στην σχετική αρθρογραφία το ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών 

εντάσσεται στη λογική της συνολικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα μοντέλα αξιολόγησης, αντιδιαστέλλεται η 

ιδεολογική αξιολόγηση με την αξιολόγηση για την οικονομική αποτελεσματικότητα της 

εκπαίδευσης και έμμεσα στηρίζεται η δεύτερη (Γαρεφαλάκης 1986). Απέναντι στην 

ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, προτείνονται διαδικασίες συλλογικής κριτικής 

και αυτοκριτικής τους, έρευνας και γνώσης. Το κεντρικό θέμα που τίθεται είναι τι, πώς, 

από ποιους, πότε γίνεται η αξιολόγηση και τι γίνεται το προϊόν της (Ψαρολογάκης 

1986). Την περίοδο αυτή ασκείται έντονη κριτική στον παραδοσιακό τρόπο 

αξιολόγησης με βαθμολογία σ' όλα τα επίπεδα (μαθητές και εκπαιδευτικούς), 

αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις για την αξιολόγηση, που ξεκινούν από 

τεχνοκρατικές απόψεις και φτάνουν μέχρι πολύ ριζοσπαστικές. Γενικά κυριαρχεί η 

άποψη για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, ενώ οι προβληματισμοί για την 

αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών είναι παράλληλοι.

Ως προς τα στελέχη της εκπαίδευσης υποστηρίζεται η κατάργηση των 

επιθεωρητών, αλλά εκφράζονται διαφωνίες και για τη συμμετοχή των σχολικών 

συμβούλων στην αξιολόγηση των δασκάλων (Καρανίκας 1984).

Περίοδος Ζ' (1990-1993)

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπάθησε να εφαρμόσει ένα 

νεοφιλελεύθερο - νεοσυντηρητικό πρόγραμμα. Μια από τις αρχές του ήταν η 

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, ζήτημα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση του 

μαθητικού και του εκπαιδευτικού κινήματος.

Στην σχετική αρθρογραφία της περιόδου αυτής παρουσιάζεται ισχυρή 

αντίσταση για την ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και προτάσσονται 

επιχειρήματα για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, για βελτιωτική 

ανατροφοδοτική αξιολόγηση και διαφοροποίηση της αξιολόγησης από τη 

βαθμολόγηση. Προτείνεται η αυτοαξιολόγηση και η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, σε συνδυασμό με την προβολή γενικότερων εκπαιδευτικών αιτημάτων, 

όπως ουσιαστική, εννιάχρονη, δωρεάν, δημόσια εκπαίδευση, αναβάθμιση και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Φράγκος 1991). Ωστόσο, παρουσιάζεται και η τάση
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γνα αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης, όπως προσωπικότητα, διδακτική ικανότητα, 

αποτελέσματα διδασκαλίας (Μαρκατάτος 1992).

Κύριες τάσεις της περιόδου στο ζήτημα της αξιολόγησης είναι η αμυντική 

αντιμετώπιση της διακηρυσσόμενης από την πολιτική εξουσία αξιολόγησης των 

εκπαιδευτικών -μαθητών, η προσπάθεια αναζήτησης λιγότερο επώδυνων μέχρι και 

συμβιβαστικών λύσεων, χωρίς ωστόσο να τίθεται το ερώτημα των στόχων της 

αξιολόγησης και της σχέσης της με τους στόχους του σχολείου.

Περίοδος Η' (1993-Σήμερα)

Το 1997 έρχεται η σειρά του Γ. Αρσένη που μέσω του περιβόητου νόμου 2525, του 

ΠΔ 140/1998 και τις ΥΑ Δ2/1938/26-2-1998 εγκυκλίους, προσπαθεί να κάμψει το 

εκπαιδευτικό κίνημα και τις αντιστάσεις του. Σύμφωνα με τον Ναξάκη (2002, σελ 215) 

άλλη μια προσπάθεια χειραγώγησης και υποταγής αποτυγχάνει λόγω των σθεναρών 

εκπαιδευτικών αντιστάσεων, ενάντια στη λογική της υποταγής και της 

αναποτελεσματικότητας των αγώνων.

Ο νόμος 2525/1997 προέβλεπε το Σώμα Μονίμων Αξιολογητών. Τόσα χρόνια 

αλλεπάλληλων διαπραγματεύσεων χρειάστηκαν, ώστε να θεσμοθετηθεί ένα 

σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πιο συντηρητικό, πιο γραφειοκρατικό, πιο 

συγκεντρωτικό πιο αυταρχικό από το προηγούμενο που ίσχυε η από όσα κατά 

καιρούς προτάθηκαν (Μαυρογιώργος 2002, σελ 147)

Το 2002 η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων επαναφέρει το 

ζήτημα με το νόμο 2986/2002 τον οποίο θα μελετήσουμε και θα αναλύσουμε 

διεξοδικά στο επόμενο κεφάλαιο.. Στο σύνολό της η εκπαιδευτική πολιτική έχει 

προσανατολισμό την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων και τον 

«εξανθρωπισμό» της λεγάμενης «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης» του 1997. 

Παράδειγμα είναι το «Εξεταστικό» και η κατάργηση του «Σώματος Μονίμων 

Αξιολογητών».

Είναι χαρακτηριστικό πως, από το 1982 που η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

κατήργησε το θεσμό του επιθεωρητή (ν. 1304/82) έως σήμερα , στο ελληνικό σχολείο 

δεν εφαρμόζεται κάποιο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ούτε κανενός άλλου 

συντελεστή του εκπαιδευτικού έργου.

Το μοντέλο αξιολόγησης που προτείνεται σε όλα τα νομοθετικά πλαίσια δεν 

διαφέρει δομικά από το παραδοσιακό, εφόσον συνδέει τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης με ένα σύστημα αμοιβών (βαθμολογική και μισθολογική ανέλιξη) και ένα
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σύστημα ποινών (στασιμότητα, απόλυση). Απλώς τη θέση του ενός αξιολογητή (του 

επιθεωρητή) μοιράζονται δύο ή τρεις θεσμοί (προϊστάμενος, σχολικός σύμβουλος, 

διευθυντής) και από τα κριτήρια αξιολόγησης αφαιρούνται όσα παραπέμπουν στο 

μετεμφυλιακό κράτος της εθνικοφροσύνης (κυρίως αυτά που αναφέρονται στην 

«ευσυνειδησία», τη «συμπεριφορά» και την κοινωνική «δράσιν» των εκπαιδευτικών, 

(βλ. Αθανασιάδης 2001, σελ. 146). Με δυο λόγια μειώνεται ο αυταρχισμός του 

(προτεινόμενού) συστήματος, αλλά οι ιεραρχικές δομές του μένουν ανέπαφες.

Σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης τα κυβερνητικά κείμενα, έμμεσα ή 

άμεσα, υποστηρίζουν πως:

α) η αξιολόγηση θα λειτουργεί ως κίνητρο βελτίωσης για τους εκπαιδευτικούς,

β) θα αναδεικνύει τα ικανότερα στελέχη και

γ) θα απομακρύνει όσους παράγουν αρνητικό έργο.

Ως λογική συνέπεια όλων αυτών, σύμφωνα πάντα με τα κυβερνητικά κείμενα, θα 

βελτιωθεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Ενισχυτικά, συμπληρωματικά ή 

αντιθετικά με τον κυβερνητικό λόγο αναπτύχθηκαν δύο ακόμη λόγοι: ο 

επιστημονικός και ο συνδικαλιστικός.

Στον επιστημονικό λόγο μπορούμε να διακρίνουμε τρεις γενικές τάσεις.

Την πρώτη τάση σχηματίζουν όσοι παιδαγωγοί αποδέχτηκαν το κυβερνητικό μοντέλο 

αξιολόγησης και έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στις τεχνικές μέτρησης με στόχο να 

του προσδώσουν ακρίβεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία (Δημητρόπουλος 1989, 

Καζαμίας & Κασσωτάκης 1995). Στο άλλο άκρο συγκεντρώνονται όσοι υποψιάζονται 

πως τα επιχειρήματα της κυβέρνησης είναι το προπέτασμα καπνού που κρύβει τις 

πραγματικές της επιδιώξεις. Στρέφουν συνεπώς το ενδιαφέρον τους στην αποκάλυψη 

του ρόλου της αξιολόγησης στη σημερινή ελληνική κοινωνική πραγματικότητα 

(Παπακωνσταντίνου 1993, Μαυρογιώργος 1993). Ανάμεσα στα δύο άκρα 

προσπαθούν να κινηθούν όσοι επικρίνουν τις κυβερνητικές προθέσεις και απόψεις, 

αποδέχονται ωστόσο την αναγκαιότητα και την αξία της αξιολόγησης. Οι επιστήμονες 

αυτοί προσπαθούν να διατυπώσουν εναλλακτικά μοντέλα αξιολόγησης προκρίνοντας 

συνήθως αποκεντρωμένες μορφές όπως η λεγάμενη «αυτοαξιολόγηση» (Σολομών, 

1999).

Συνοψίζοντας, οι επιστήμονες των τριών τάσεων έθεσαν αντίστοιχα τρία βασικά ερω

τήματα:
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α) Ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία και οι κατάλληλες τεχνικές που προσδίδουν 

στην αξιολόγηση ακρίβεια, εγκυρότητα και αξιοπιστία;

β) Ποιος είναι ο πραγματικός ρόλος της αξιολόγησης στο εκπαιδευτικό σύστημα;

γ) Μπορούν να υπάρξουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης μετασχηματιστικές του 

συστήματος;

Ελάχιστοι, και μάλλον παρενθετικά, έθεσαν και ένα επιπλέον ερώτημα, ένα 

ερώτημα πολιτικής κοινωνιολογίας: Για ποιους λόγους οι κυβερνήσεις, παρά τις 

εκφρασμένες τους προθέσεις, δεν εφάρμοσαν κάποια, οποιαδήποτε, μορφή 

αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ή του εκπαιδευτικού έργου για περισσότερο από 

είκοσι χρόνια;

Οι ερμηνευτικές ανεπάρκειες και δυσκολίες εφαρμογής της αξιολόγησης

Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία το παραπάνω ερώτημα συναντήθηκε συνολικά 

τέσσερις φορές (Μαυρογιώργος 1993, σ. 156, Παπακωνσταντίνου 1993, σ. 158, 

Ζαμπέτα 1994, σ. 256, Δούκας 1997, σ. 53). Και στις τέσσερις η απάντηση ήταν 

περίπου η ίδια: Η δυστοκία οφείλεται στις αντιδράσεις των δύο εκπαιδευτικών 

συνδικάτων, της ΟΛΜΕ και της ΔΟΕ.

Η απάντηση αυτή εδράζεται εμφανώς στον τρίτο λόγο που αναπτύχθηκε σε σχέση με 

την αξιολόγηση: στον συνδικαλιστικό λόγο. Πράγματι, τα συνδικάτα προσπάθησαν και 

προσπαθούν να στρέψουν την προσοχή λιγότερο στον ίδιο τον εκπαιδευτικό και πε

ρισσότερο στο εκπαιδευτικό έργο, ζητώντας να προγραμματίζεται και να αξιολογείται 

το εν λόγω έργο, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, περιφέρειας και κράτους με τη 

συμμετοχή εκπαιδευτικών, γονέων, κρατικής διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης· τα 

αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης να αξιοποιούνται μόνο για βελτιωτική 

ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου και να μην συνδέονται με τη βαθμολογική 

και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Για τους εκπαιδευτικούς τα συνδικάτα 

αποδέχονται ορισμένες διαδικασίες «κρίσης», όπως τις ονομάζουν, με μόνο σκοπό 

ουσιαστικά την ανάδειξη στελεχών: διευθυντών, προϊσταμένων, σχολικών συμβούλων. 

Με δυο λόγια στο διοικητικό και γραφειοκρατικό μοντέλο αξιολόγησης που πρότειναν 

οι κυβερνήσεις, τα συνδικάτα αντέτασσαν και αντιτάσσουν ένα περισσότερο 

αποκεντρωτικό και συμμετοχικό μοντέλο (ΔΟΕ 1993, ΟΛΜΕ 1997).

Αρκεί όμως ο διαφορετικός λόγος των συνδικάτων, για να αποτρέψει για τόσα 

χρόνια τις κυβερνητικές επιδιώξεις; Υποθέτουμε πως όχι, επειδή στην Ελλάδα,
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πιθανότατα λόγω της παράδοσης συγκεντρωτισμού, ο ηγεμονικός λόγος για την 

αξιολόγηση δεν είναι ο συνδικαλιστικός αλλά ο κυβερνητικός. Ο συνδικαλιστικός 

λόγος, στις σπάνιες φορές που εκφράστηκε εκτός των συνδικαλιστικών τειχών, αποδεί

χτηκε εξαιρετικά ευάλωτος στον χαρακτηρισμό του ως «συντεχνιακός», ως λόγος που 

προσπαθεί να καλύψει την ανεπάρκεια, την αδράνεια και την αναποτελεσματικότητα 

των εκπαιδευτικών (Δούκας, 1997, σ. 139). Για το ζήτημα της αξιολόγησης ωστόσο δεν 

υπήρξε ποτέ θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα εκπαιδευτικά 

συνδικάτα. Οι αντιδράσεις των συνδικάτων παρέμειναν αποκλειστικά φραστικές και, 

ως εκ τούτου, εξαιρετικά ασθενείς, για να οφείλονται σε αυτές οι αλλεπάλληλες 

υποχωρήσεις της κυβέρνησης.

Η παραπάνω συνόψιση μας ωθεί να απορρίψουμε όχι μόνο την άποψη πως η 

δυστοκία στην εφαρμογή της αξιολόγησης οφείλεται στις αντιστάσεις των συνδικάτων 

αλλά και το ερμηνευτικό σχήμα στο οποίο η άποψη αυτή εδράζεται. Πρόκειται για ένα 

σχήμα που εμπνεόμενο από τη βασική αντίθεση του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, 

είναι αποτέλεσμα «ανταλλαγμάτων» στο παιχνίδι της διανομής της πολιτικής εξουσίας 

και των ισορροπιών μέσα στην ηγεσία του συνδικαλιστικού οργάνου. Φαίνεται λοιπόν 

ότι οι δύο μεγάλες συνδικαλιστικές παρατάξεις των εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ 

εφαρμόζουν αυτό που η Πηγιάκη (2000) ονομάζει «στρατηγική του αριστερού λόγου 

και του συγκρουσιακού αντικυβερνητισμού».

Στην αδυναμία του να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, ο εκπαιδευτικός 

συνδικαλισμός διακατέχεται από το σύνδρομο του «αντιεξουσιαστή», ο οποίος 

σκέπτεται καχύποπτα, δεν αναγνωρίζει καλή πρόθεση και ορθή απόφαση στον 

«κομματικό του αντίπαλο» και ενεργοποιεί στρατηγικές που θα του εξασφαλίσουν 

μερίδιο στην εξουσία και καθοριστική επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις μέσα από 

τη συγκρουσιακή λογική της ρήξης και της ανατροπής. Ο «ιερός» αυτός στόχος του 

«αγιάζει τα μέσα» του, με αποτέλεσμα οι στρατηγικές εξουσίας του να χαρακτηρίζονται 

από αντιδιαλογική χειραγώγηση και συνδικαλιστικό αυταρχισμό.

Σύμφωνα με τον Δημητρόπουλο (1998) το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα είναι 

το ότι δεν έχει ακόμη η πολιτεία ασχοληθεί με σοβαρότητα με το θέμα της 

αξιολόγησης. Το κάθε τι γίνεται ερασιτεχνικά και όχι επιστημονικά, στηρίζεται στην 

γραφεικρατική αντίληψη και συνήθως βλάπτει αντί να ωφελεί. Πολλά προβλήματα 

δημιουργούνται από την έλλειψη καθολικής συμφωνίας πάνω στους σκοπούς της 

εκπαίδευσης και στα επιθυμητά αποτελέσματα κάποιων εκπαιδευτικών προσπαθειών. 

Επίσης η παντελής έλλειψη κριτηρίων αποτελεσματικής αξιολόγησης μπορεί να
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οδηγήσει στο αδιέξοδο της υποκειμενικότητας και της ιδεολογικής φόρτισης των 

αξιολογητών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εισαγωγή

Η πιο πρόσφατη προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας για να επαναφέρει στο 

προσκήνιο το φλέγων ζήτημα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται 

τον Ιανουάριο του 2002 με την ψήφιση του προεδρικού Διατάγματος 2986/2002, το 

οποίο εμπεριέχει 18 άρθρα για την «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» 

(Υπουργικός Νόμος 2986/2002).

Παρακάτω παραθέτουμε αυτούσια τα άρθρα 4 και 5 που αναφέρονται στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, θέματα 

σχετικά με το αντικείμενο μελέτης αυτής της εργασίας.Παράλληλα, θα προσπαθήσουμε 

να αναλύσουμε και να κάνουμε κριτική σε κάποια από τα άρθρα αυτά μέσα από την 

σύνδεση με αντίστοιχες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος.

Αρθρο 4

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

1. Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική 

αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής βελτίωση της 

παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης με τους μαθητές. Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της διδακτικής πρακτικής μέσα στην τάξη, η ποιοτική 

ανάπτυξη της σχολικής ζωής, η επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, 

η άμβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, η μείωση 

της γραφειοκρατικής διαδικασίας, η ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, η αρτιότερη 

διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, η επισήμανση των αδυναμιών του 

εκπαιδευτικού συστήματος, η αποτίμηση των προσπαθειών και η κινητοποίηση όλων των 

παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού 

αποτελέσματος. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς μία διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού 

χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή αναβάθμιση της
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ποιότητας εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των εκπαιδευτικών παραγόντων. Έχει ως κύριο 

στόχο τη διασφάλιση σε όλους τους μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της δυνατότητας έγκαιρης και ισότιμης πρόσβασης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

και γενικότερα την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης. Αυτό συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό και 

την ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, αλλά και της κοινωνίας, δεδομένου ότι η ισόρροπη 

ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν 

καθοριστικούς παράγοντες για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

2. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων ανατίθεται στο Κέντρο 

Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.), που έχουν τις εξής 

αρμοδιότητες:

α) Το Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή πρότυπων δεικτών και κριτηρίων για 

τη δυναμική αποτύπωση της κατάστασης, καθώς και τον έλεγχο της αξιοπιστίας του 

συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης του εκπαιδευτικού έργου τόσο στο επίπεδο της 

σχολικής μονάδας και της περιφέρειας όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επίσης συγκεντρώνει και 

επεξεργάζεται τις εκθέσεις των Περιφερειακών Κέντρων Στήριξης και Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ.Ε.Σ.), καθώς και τις εκθέσεις αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων 

που συντάσσονται από το σύλλογο διδασκόντων και συντάσσει ετήσια έκθεση αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου, την οποία υποβάλλει στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων.

β) Το Π.Ι. αναλαμβάνει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών με 

σκοπό να συμβάλλει στην αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και στην επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών.

γ) Το Π.Ι. και το Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνουν, σε συνεργασία μεταξύ τους, την ανάπτυξη διαύλων 

που θα συμβάλλουν στη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου, αξιοποιώντας τα σχετικά δεδομένα 

και τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των 

επικοινωνιών. Η διάσταση αυτή αναφέρεται και στη στήριξη των καινοτομικών προσπαθειών 

των σχολικών μονάδων για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα 

από εισήγηση του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε. ή του Συντονιστικού Συμβουλίου του Π.Ι., κατά περίπτωση, 

μπορεί να συγκροτούνται συμπληρωματικά Ομάδες Εργασίας από ειδικούς, όπου αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων θεμάτων που αναφέρονται στην αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Στα μέλη των Ομάδων Εργασίας καταβάλλεται αποζημίωση για τη 

συμμετοχή τους σε αυτές και για τη μετακίνησή τους εκτός έδρας, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις.

4. Στο Π.Ι. συνιστώνται εβδομήντα (70) επιπλέον θέσεις παρέδρων με θητεία, οι ειδικότητες 

των οποίων καθορίζονται με την εκδιδόμενη εκάστοτε προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων 

αυτών. Οι θέσεις αυτές μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται με προεδρικό διάταγμα που
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εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών. Οι τοποθετούμενοι στις θέσεις αυτές 

χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών και στην 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κατά τα οριζόμενα με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και 

Επιμόρφωσης του Π.Ι.

Αρθρο 5

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

1. Σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών είναι:

α) η ενίσχυση της αυτογνωσίας τους ως προς την επιστημονική τους συγκρότηση, την 

παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ικανότητα, 

β) ο σχηματισμός θεμελιωμένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους, 

γ) η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο μαθητή με την αξιοποίηση των 

διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,

δ) η επισήμανση των αδυναμιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η 

προσπάθεια εξάλειψης αυτών,

ε) η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους και η παροχή 

κινήτρων σε όσους επιθυμούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της 

εκπαίδευσης,

στ) η διαπίστωση των αναγκών επιμόρφωσής τους και ο προσδιορισμός του περιεχομένου της 

επιμόρφωσης αυτής,

ζ) η καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης.

2. Η αξιολόγηση είναι περιοδική και αφορά όλους τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με προτεραιότητα στις εξής κατηγορίες:

α) των εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη,

β) των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών που πρόκειται να κριθούν για την κάλυψη θέσεων 

στελεχών της εκπαίδευσης, 

γ) των στελεχών εκπαίδευσης,

δ) των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να αξιολογηθούν και 

ε) κάθε άλλη περίπτωση που ήθελε κριθεί αναγκαία.

3. Η διαδικασία ατομικής αξιολόγησης (με ατομικές εκθέσεις) των εκπαιδευτικών 

διαμορφώνεται ως εξής:

α) Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά περίπτωση 

αρμόδιο όργανο αξιολόγησης, μετά από πρόσκλησή του και σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών,
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έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούμενου εκπαιδευτικού, βάσει των στοιχείων 

αξιολόγησης, αλλά χωρίς αριθμητική βαθμολογία. Παράλειψη υποβολής της έκθεσης αυτής σε 

καμία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης.

β) Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο 

Σχολικό Σύμβουλο.

γ) Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) 

αξιολογείται από τον προϊστάμενο Γ ραφείου ή από το Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην περίπτωση 

που δεν λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο.

δ) Ο Προϊστάμενος Γ ραφείου αξιολογείται από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης, ως προς 

το διοικητικό του έργο, και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης, ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.

ε) Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως 

προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από 

Σύμβουλο ή μόνιμο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του 

Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.

στ) Ο Σχολικός Σύμβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ως 

προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάμενο του οικείου Τμήματος Επιστημονικής 

και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο.

ζ) Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Καθοδήγησης της 

περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον Περιφερειακό 

Διευθυντή και ως προς το επιστημονικό - παιδαγωγικό του έργο από Σύμβουλο του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από 

εισήγηση του Συντονιστικού Συμβουλίου.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα 

από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Π.Ι., καθορίζεται ο τρόπος, ο 

χρόνος, η διαδικασία και το περιεχόμενο της αξιολόγησης των Διευθυντών Εκπαίδευσης και 

των Προϊσταμένων Γραφείων Εκπαίδευσης των νομών και νομαρχιών ως προς την 

επιστημονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση.

5. Κάθε αξιολογούμενος κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 δικαιούται να υποβάλει 

ένσταση, εντός μηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης, ενώπιον της 

επιτροπής της επόμενης παραγράφου και να ζητήσει είτε την τροποποίηση ορισμένων 

χαρακτηρισμών αυτής είτε την επανάληψη της αξιολόγησής του. Η ένσταση πρέπει να περιέχει 

συγκεκριμένους ουσιώδεις λόγους.

6. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα 

από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
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συγκροτούνται επιτροπές ενστάσεων:

α) Ανά μία στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, που αποτελείται από 

έναν πάρεδρο, μόνιμο ή με θητεία του Π.Ι., ως πρόεδρο και δύο Διευθυντές Εκπαίδευσης ως 

μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο διοικητικό έργο του αξιολογηθέντος ή 

δύο Σχολικούς Συμβούλους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με 

τον ενιστάμενο ως μέλη, όταν κρίνονται ενστάσεις που αναφέρονται στο επιστημονικό και 

παιδαγωγικό έργο του αξιολογηθέντος. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται 

από αξιολογηθέντες εκπαιδευτικούς και διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ..

β) Μία στο Π.Ι. που αποτελείται από ένα Σύμβουλο αυτού, ως πρόεδρο και δύο μόνιμους 

παρέδρους, από τους οποίους ο ένας τουλάχιστον έχει την ίδια ειδικότητα με τον ενιστάμενο, 

ως μέλη. Η επιτροπή αυτή κρίνει ενστάσεις που υποβάλλονται από αξιολογηθέντες Διευθυντές 

Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους και 

Προϊσταμένους των τμημάτων επιστημονικής - παιδαγωγικής καθοδήγησης της Περιφερειακής 

Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Με τις αποφάσεις συγκρότησης των επιτροπών της παρούσας παραγράφου ορίζεται η θητεία 

του προέδρου και των μελών αυτής, καθώς και ο γραμματέας από διοικητικούς υπαλλήλους ή 

εκπαιδευτικούς, αποσπασμένους στην περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή στο Π.Ι. 

αντίστοιχα.

7. Στις επιτροπές ενστάσεων δεν μπορεί να μετέχει ο συντάκτης της έκθεσης αξιολόγησης, 

κατά της οποίας στρέφεται η ένσταση.

8. Οι επιτροπές του παρόντος άρθρου εκτιμώντας τους προβαλλόμενους λόγους αποφασίζουν 

αιτιολογημένα είτε την απόρριψη της ένστασης είτε την τροποποίηση ορισμένων 

χαρακτηρισμών και συμπερασμάτων είτε την επανάληψη της αξιολόγησης των ενισταμένων, 

την οποία αναθέτουν σε δύο ομοιόβαθμους του πρώτου αξιολογητή.

9. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται ύστερα 

από εισήγηση του Τμήματος Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος, ο χρόνος, το περιεχόμενο της αξιολόγησης, καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό θέμα για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ( Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως αρ.24/ 13 Φεβρουάριου 2002, τεύχος Α’)

Οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΠΘ, όπως αποτυπώνονται στον πρόσφατο νόμο έχουν 

ως εξής:

α) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης (ΠΔΕ) που συστήθηκαν με βάση το άρθρο 

14, παρ. 29 του ν. 2817/2000 και λειτουργούν στην έδρα κάθε περιφέρειας της χώρας θα 

έχουν «τον έλεγχο και την εποτττεία» των σχολείων, των εκπαιδευτικών δομών πάσης
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φύσεως καν εκπαιδευτικών (πλην της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Κάθε ΠΔΕ 

περιλαμβάνει τρία τμήματα: 1) Διοίκησης, 2) Επιστημονικής - Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 3) Επιστημονικής- Παιδαγωγικής 

Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Βέβαια, ο Περιφερειακός Διευθυντής 

και οι Προϊστάμενοι των τριών τμημάτων διορίζονται και παύονται από τον υπουργό.

β) Ο έλεγχος της αξιολόγησης ανατίθεται στο ΚΕΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας) 

και στο ΠΙ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο), δύο όργανα άμεσα ελεγχόμενα από το ΥΠΕΠΘ. 

Αυτά τα νέα όργανα αναλαμβάνουν το «έργο της ανάπτυξης και προτυποποίησης 

δεικτών και κριτηρίων» και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 

γ) Είναι φανερό ότι αυτή η αναδόμηση του διοικητικού μηχανισμού της εκπαίδευσης 

δεν έχει καμία σχέση με την αποκέντρωση, αφού δε μεταβιβάζονται αρμοδιότητες και 

εξουσίες προς τη βάση, π.χ. προς τις σχολικές μονάδες ή τους Συλλόγους των 

εκπαιδευτικών.

δ) Οι συγκεκριμένες διατάξεις αναδομούν τη διοικητική πυραμίδα χωρίς να αλλάζουν 

τον ιεραρχικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα της δομής και λειτουργίας του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Ο κρατικός, κυβερνητικός και κομματικός έλεγχός της είναι 

διασφαλισμένος, αφού οι Προϊστάμενοι Περιφερειακής Διεύθυνσης θα επιλέγονται από 

«ειδικό συμβούλιο» χωρίς αντικειμενικά κριτήρια.

ε) Εισάγεται η θατσερικής έμπνευσης αξιολόγηση της σχολικής μονάδας με βάση 

ποσοτικούς δείκτες. Ήδη ανακοινώθηκε η ίδρυση ειδικής επιτροπής αξιολόγησης 

εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμιδών στο πλαίσιο του νόμου 2327, στο πλαίσιο, 

δηλαδή, του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ).

ζ) Αξιολόγηση εκπαιδευτικών:

S Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8 του νόμου 2525/1997 για το σώμα 

μόνιμων αξιολογητών (ΣΜΑ) και η Επιτροπή Αξιολόγησης Σχολικών 

Μονάδων (ΕΑΣΜ). Την ίδια στιγμή όμως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

ενισχύεται με 100 περίπου νέους Παρέδρους. Δηλαδή οι μόνιμοι 

αξιολογητές ονομάζονται Πάρεδροι του ΠΙ.

S Προτάσσονται για αξιολόγηση οι νεοεισερχόμενοι μέχρι τη νομιμοποίηση 

τους και όσοι επιδιώκουν θέση στελέχους εκπαίδευσης.

S Τίθεται σε εθελοντική βάση προσωρινά η αξιολόγηση των υπολοίπων.

S Αξιολογούνται άμεσα όσες μεμονωμένες περιπτώσεις θεωρηθεί σκόπιμο!!!
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S Σκόπιμα παραλεύιεται προσωρινά το ποινολόγιο της αξιολόγησης, όπως 

και η σύνδεση της με τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.

S Τα επίπεδα αξιολόγησης είναι τα γνωστά από παλιά: παιδαγωγική - 

επιστημονική και διδακτική επάρκεια από το Σύμβουλο, υπηρεσιακή 

συνέπεια, επικοινωνιακή δυνατότητα (με μαθητές - καθηγητές) από το 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τα τρία νέα: κοινωνική 

δραστηριότητα και συνεισφορά από Διευθυντή και Σύμβουλο, 

συνεισφορά για τη βελτίωση των ποσοτικοποιημένων δεικτών που έχει 

επιβάλει στη σχολική μονάδα η επιτροπή αξιολόγησης σχολικών μονάδων 

και τα μπόνους από τις αξιολογημένες επιμορφώσεις που έχει συμμετάσχει 

ο εκπαιδευτικός (Ναξάκης 2002).

Ανάλυση και κριτική του ν. 2986/2002

Η κυβέρνηση έπειτα περίπου από μια εικοσαετία αναστολής της ατομικής 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, επιχειρεί να την υλοποιήσει με έναν νέο νόμο. Ο 

νόμος 2986/2002, που ψήφισε η κυβερνητική πλειοψηφία στην Βουλή στηρίζεται σε 

ιδεοπολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν στο παρελθόν εφαρμοστεί στην νεοελληνική 

εκπαίδευση όπως μελετήσαμε σχετικά σε προηγούμενο κεφάλαιο.

Γι’ αυτόν τον λόγο, αναδεικνύουμε πλευρές της ιστορίας τεσσάρων ζητημάτων που 

συνδέονται με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία βρίσκεται «επί θύραις». 

Τα ζητήματα αυτά είναι:

α) Η αξιολόγηση από δύο πρόσωπα (το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το σχο/Λκό 

σύμβουλο).

β Η ασάφεια των κριτηρίων και η σχέση της με την δικαιοσύνη της αξιολόγησης.

γ)Η σύνδεση της αξιολόγησης με την υπαλληλική σταδιοδρομία των

εκπαιδευτικών.

δ) Οι θέσεις του κλάδου των δασκάλων και καθηγητών απέναντι στην αξιολόγηση.

Με βάση αυτή τη διερεύνηση, διατυπώνουμε ορισμένα συμπεράσματα για τις 

συνέπειες της προώθησης του νόμου 2986/2002, καθώς και για ορισμένες βασικές 

θέσεις στις οποίες θεωρούμε πως πρέπει να θεμελιωθεί μια απάντηση στην κυρίαρχη 

αντίληψη για την αξιολόγηση.
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ο) Η αξιολόγηση από δύο πρόσωπα (το διευθυντή της σχολικής μονάδας και το 

σχολικό σύμβουλο)

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, από την έναρξη της εφαρμογής της, συνδέεται 

με την προσπάθεια του κράτους να επιβάλει την επίσημη άποψη για τη γνώση και τον 

τρόπο πρόσκτησης της, να επιβάλει δηλαδή μια ορισμένη παιδαγωγική αντίληψη και να 

διαμορφώσει πολίτες που, σε τελευταία ανάλυση, αποδέχονται την εκάστοτε κυρίαρχη 

ιδεολογία και πολιτική για την οργάνωση της κοινωνίας. Η διπλή αξιολόγηση, που 

περιέχει ο νόμος 2986/2002 (άρθρο 5, παρ. 3β, «Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το 

Διευθυντή της σχολικής μονάδας και τον οικείο Σχολικό Σύμβουλο»), όχι μόνο δεν 

αποτελεί καινοτομία της «σύγχρονης εκπαιδευτικής αξιολόγησης», αλλά «κατάγεται» από 

μια σκοτεινή και ανελεύθερη περίοδο της νεοελληνικής ιστορίας. ( Γρόλλιος, Λιάμπας και 

Τζήκας 2002).

Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ότι στην περίοδο της δικτατορίας του 1967, επειδή 

ακριβώς επιδιώκεται ένταση του ελέγχου των εκπαιδευτικών, καθιερώνεται για πρώτη 

φορά η αξιολόγησή των εκπαιδευτικών από τον Διευθυντή του σχολείου παράλληλα με τις 

«κρίσεις» του επιθεωρητή που για 150 χρόνια (μέχρι την κατάργηση του θεσμού το 1981), 

ασκούσε εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο στους εκπαιδευτικούς. Ο θεσμός αυτός της διπλής 

αξιολόγησης κρίθηκε από τους επιθεωρητές της περιόδου αυτής πετυχημένος, ενώ 

συντηρήθηκε για ένα διάστημα μετά την μεταπολίτευση με την στήριξη της Διδασκαλικής 

Ομοσπονδίας (Διδασκαλικό Βήμα 1975).

Παράλληλα, η παροχή σημαντικών οικονομικών παροχών στους διευθυντές από 

την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας (άρθρο 9, παρ. 3γ) καθιστά πολύ πιθανή τη μετατρο

πή ενός σημαντικού μέρους των διευθυντών σε «άγρυπνους» συμπαραστάτες των νέων 

επιθεωρητών (συμβούλων) για την άσκηση αποτελεσματικότερου ελέγχου στους 

εκπαιδευτικούς.

β) Η ασάφεια των κριτηρίων και η σχέση της με την δικαιοσύνη της αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται σε πολλούς τομείς και περιλαμβάνουν 

στοιχεία που αφορούν (με μικρές τροποποιήσεις κατά περιόδους) την επιστημονική 

συγκρότηση του εκπαιδευτικού, την παιδαγωγική και διδακτική του κατάρτιση και 

ικανότητα, τη διοικητική του ικανότητα, την ευσυνειδησία, την προσωπική ζωή και τη 

δράση του στην τοπική κοινωνία.

Η αντικειμενικότητα των κριτηρίων και η δικαιοσύνη στις κρίσεις των εκπαιδευτικών 

παρέμειναν ζητούμενα για όλη τη μεταπολεμική περίοδο, κατά την οποία
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εφαρμόστηκε η ατομική αξιολόγησή τους. Ούτε οι οδηγίες του κράτους προς τους 

επιθεωρητές ούτε οι προσφυγές στο Γενικό Επιθεωρητή ή σε ανώτερα συμβούλια ούτε 

οι παρεμβάσεις των κλαδικών οργανώσεων κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν 

αντικειμενικότητα στις κρίσεις.

Κατά συνέπεια, η σύσταση επιτροπών-ενστάσεων που προβλέπονται στο νόμο 

2986/2002 ( άρθρο5, παρ. 6, «...ύστερα από εισήγηση του τμήματος Αξιολόγησης και 

Επιμόρφωσης του ΓΊ.Ι. συγκροτούνται επιτροπές ενστάσεων») δεν αποτελεί πρωτοτυπία 

και, βέβαια, δεν εξασφαλίζει εγγυήσεις δίκαιων κρίσεων.

Ο νέος νόμος 2986/2002 δεν αναφέρεται στο περιεχόμενο και τη διαδικασία της 

αξιολόγησης, δεν ορίζει δηλαδή το τι ακριβώς και με ποια κριτήρια θα αξιολογείται. Οι 

αποφάσεις πάνω στο κρίσιμο αυτό ζήτημα αφήνονται στον εκάστοτε υπουργό Παιδείας 

ο οποίος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί κατά την βούλησή του τη διαδικασία 

αξιολόγησης μετά από σχετικές εισηγήσεις του Τμήματος Αξιολόγησης και Επι

μόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( άρθρο5, παρ. 9).

Οι σχολικές μονάδες αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια και τους δείκτες που θα 

καθορίσει το ΚΕΕ. Συντάσσουν επίσης και υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις αυτο- 

αξιολόγησης. Η διαδικασία, οι όροι και τα κριτήρια αξιολόγησης των σχολικών 

μονάδων και το σημαντικότερο, ο τρόπος που θα συνδέονται τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησής τους με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και με τη 

χρηματοδότησή τους δεν αναφέρεται πουθενά στο νόμο. Ωστόσο, από τη φιλοσοφία που 

αποπνέει το θεσμικό πλαίσιο και τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης, μπορούμε να 

εκτιμήσουμε ότι κεντρικός στόχος είναι η κατηγοριοποίηση των σχολείων, η σύνδεση 

της χρηματοδότησής τους με την «αποδοτικότητα» τους σύμφωνα με τα επιχειρηματικά 

πρότυπα.

Το τι αξιολογείται, πώς αξιολογείται και με ποιο τρόπο αποτυπώνονται τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης με περιγραφικούς ή αριθμητικούς προσδιορισμούς 

(ώστε να προκύπτει μια κλίμακα κατάταξης των εκπαιδευτικών) απασχόλησαν έντονα 

τον κλάδο των εκπαιδευτικών, εφόσον η θέση στην κλίμακα είχε σημαντικές επιπτώσεις 

στην υπαλληλική σταδιοδρομία και στην προσωπική ζωή των μελών του.

γ) Η σύνδεση της αξιολόγησης με την υπαλληλική σταδιοδρομία των 

εκπαιδευτικών

Στην ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης η ατομική αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών ήταν πάντα συνδεμένη με την υπηρεσιακή (βαθμολογική και
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μισθολογική) εξέλιξη τους, μέχρι το 1982. Η ρήξη του «ομφάλιου λώρου» έγινε δυνατή 

με την αναστολή της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και την κατάργηση του 

μηχανισμού που υλοποιούσε το συγκεκριμένο είδος ατομικής αξιολόγησης, δηλαδή του 

σώματος των επιθεωρητών.

Ο νόμος 2896/2002 δεν αναφέρεται άμεσα στον τρόπο βαθμολογικής και 

μισθολογικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ως 

αυτονόητο ότι η ρύθμιση του νόμου 1505/1984 για ακώλυτη μισθολογική προαγωγή 

των εκπαιδευτικών θα διατηρηθεί. Ωστόσο, η μελέτη της ιστορίας της αξιολόγησης 

των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την προσεκτική ανάγνωση ορισμένων διατάξεων 

του νόμου 2986/2002 παραπέμπουν σε μια νέα φάση, κατά την οποία στην διαδικασία 

της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών θα εφαρμόζονται παλιές και δοκιμασμένες 

συνταγές.

Ο ένας από τους επτά σκοπούς της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού που περι

λαμβάνονται στο νόμο 2986/2002 αναφέρεται στην παροχή κινήτρων σε όσους 

επιθυμούν να εξελιχτούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της εκπαίδευσης και στην 

ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από την αναγνώριση του έργου τους (άρθρο5, παρ. 2β). Αν 

αυτό συνδυαστεί με το ότι η αξιολόγηση θα είναι περιοδική, άρα θα πραγματοποιείται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και θα αφορά πρωτίστως τη «μονιμοποίηση και την 

υπηρεσιακή εξέλιξη των εκπαιδευτικών» (άρθρο5, παρ. 2α), γίνεται φανερό ότι ανοίγει ο 

δρόμος για την επανασύνδεση της αξιολόγησης με το βαθμολογικό και το μισθολογικό 

καθεστώς των εκπαιδευτικών. Η διπλή αξιολόγηση «νοηματοδοτείται» από τη σύνδεση της 

με τη βαθμολογική-μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.

δ) Οι θέσεις του κλάδου των δασκάλων και καθηγητών απέναντι στην αξιολόγηση

Οργανωμένες ομάδες ατόμων, σε σχέση με την εκπαιδευτική διαδικασία, είναι οι 

οργανώσεις των εκπαιδευτικών (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ). Στην έκταση που γνωρίζουμε, 

καμία από αυτές τις ομάδες ούτε τα πολιτικά κόμματα ούτε οι μαθητές έχουν 

επιχειρήσει επίσημη και συστηματική προσπάθεια αξιολόγησης της εκπαίδευσης, 

γενικά, ή όψεων της ή συντελεστών της ειδικά. Έχουν προβάλει μόνο θέσεις και 

προτάσεις στη μορφή συνήθως κριτικής ανταπόκρισης σε προσκλήσεις της ηγεσίας του 

ΥΠΕΠΘ ή στη μορφή αντίδρασης προς συγκεκριμένα μέτρα σχετικά με την 

αξιολόγηση (Παλαιοκρασσάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρετάκου 1997).

Οι ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ, ΟΙΕΛΕ) έχουν ακολουθήσει σε σχέση με τα θέματα
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αξιολόγησης στάση που κυμαίνεται από απόλυτη συμφωνία μέχρι απόλυτη διαφωνία (και 

σύγκρουση). Η στάση αυτή, που δεν εκφράζει πάντα την εκάστοτε πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών της κάθε ομοσπονδίας, και που αντανακλά και το ενδιαφέρον για την 

εκπαίδευση, ποικίλλει σε συνάρτηση συνήθως με τρεις μεταβλητές:

α. Την κομματική σχέση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. με την εκάστοτε ηγεσία του ΥΠΕΠΘ 

και την εκάστοτε κυβέρνηση κατ' επέκταση.

β. Τα συμφέροντα των εκπαιδευτικών ή εκείνα της ηγετικής ομάδας, όταν το θέμα της 

αξιολόγησης (το "αντικείμενο αξιολόγησης") αφορά τους ίδιους, (π.χ. αξιολόγηση 

εκπαιδευτικών, επιλογή διευθυντών ή σχολικών συμβούλων κτλ.).

γ. Τις κυρίαρχες ιδεολογικές ή κομματικές θέσεις (στη σύνθεση του διοικητικού 

συμβουλίου ή στις ηγετικές ομάδες) σε σχέση με το κατά περίπτωση αντικείμενο 

αξιολόγησης (Παλαιοκρασσάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρετάκου 1997:46-49)

Έτσι, όπως εμφανίζεται στη μορφή "θέσεων" μέσα από τα επίσημα συνδικαλιστικά 

έντυπα των ομοσπονδιών (πληροφοριακό Δελτίο της ΟΛΜΕ, Διδασκαλικό Βήμα της 

ΔΟΕ, Αργώ της ΟΙΕΛΕ) ή μέσα από τα πορίσματα συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεών 

τους, η στάση των ομάδων αυτών διαμορφώθηκε κατά καιρούς ή διαχρονικά απέναντι 

στην αξιολόγηση συγκεκριμένων "αντικειμένων" ως εξής:

α. Απέναντι στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί μετά το 1981 είτε 

τάσσονται κατά της αξιολόγησής τους γενικά ή επιφανειακά αποδέχονται την 

αξιολόγησή τους αλλά προβάλλουν όρους, κριτήρια και διαδικασίες που καμιά 

κυβέρνηση μετά το 1981 δεν αποδέχθηκε. Γι’ αυτό ακόμη και σήμερα, αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών δεν γίνεται.

β. Απέναντι στην αξιολόγηση για την επιλογή σχολικών συμβούλων, προϊσταμένων και 

διευθυντών σχολικών μονάδων, οι ομοσπονδίες προέβαλαν πάντα κριτήρια εξισωτικά - 

ισοπεδωτικά (που να ισχύουν για τους πολλούς, όχι για τους λίγους / προσοντού- 

χους), όπως χρόνια στην υπηρεσία, κοινωνικά (βλ. συνδικαλιστικά) κριτήρια κτλ., 

χωρίς να υποψιάζονται όμως ότι με αυτό τον τρόπο εξουδετερώνουν την 

επιστημονική επιφάνεια του κλάδου τους και έτσι άθελά τους στην ουσία τον 

υποβιβάζουν.

γ. Απέναντι στην αξιολόγηση των μαθητών δεν υπήρξε ουσιαστική επιφύλαξη από τους 

εκπαιδευτικούς. Είναι γενική η τοποθέτησή τους υπέρ του να αξιολογούν τους 

μαθητές. Ενίοτε όμως διατυπώνουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τις όψεις της



56

αξιολόγησης, που επενδύονται με ιδεολογική χροιά (π.χ. πώς πρέπει να εκφράζεται το 

αποτέλεσμα της αξιολόγησης, αν πρέπει να είναι ακώλυτη η προαγωγή, αν πρέπει να 

υπάρχουν εξετάσεις και πότε κ.ο.κ.)· Πάντως, επειδή οι θέσεις κατά καιρούς (κατά 

διοίκηση και κατά κυβέρνηση) διαφοροποιούνται, δεν είναι εύκολο να γίνεται λόγος 

για "πάγιες δέσεις" των κλάδων.

Ωστόσο σε γενικές γραμμές μπορεί να ειπωθεί ότι οι συνδικαλιστικές 

οργανώσεις αφού αρνούνται την επιβολή των ιδεολογικών ελέγχων στην 

εκπαιδευτική λειτουργία και τη μετατροπή των εκπαιδευτικών σε πειθήνια 

εκτελεστικά όργανα κυβερνητικών επιλογών και εντολών, συνδέουν την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου με το χαρακτήρα της σχολικής ζωής, την επιστημονική 

και παιδαγωγική ελευθερία στη γνώση και με τη θέση και το ρόλο τους στο 

σύγχρονο σχολείο (Παπακωνσταντίνου 1993). Τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ΔΟΕ 

επιβεβαιώνουν την εμμονή τους στην ανάγκη στήριξης της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου στο τρίπτυχο προγραμματισμός — υλοποίηση — απολογισμός 

του, με ταυτόχρονη ένταξη σ' έναν συνολικό προγραμματισμό και αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος ως μια δυναμική και προωθητικά μετασχηματιστική 

λειτουργία. Ειδικότερα:

Η ΟΛΜΕ διεκδικεί τη συμμετοχή της στην αξιολόγηση αναλυτικών 

προγραμμάτων, μέσων και μεθόδων διδασκαλίας, προβάλλει την αυτοαξιολόγηση, 

επικαλείται πορίσματα Ευρωπαϊκών Συνδικάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

ενώ τονίζει την ανάγκη ανάδειξης του συλλόγου διδασκόντων σε μηχανισμό με 

ουσιαστικό ρόλο και αποφασιστικές αρμοδιότητες. Τέλος, αφού επικαλείται ότι ο 

ρόλος του σχολικού συμβούλου μέσα στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι 

ρόλος «κεκτημένος», στη συλλογική τους συνείδηση καθοδηγητικός, συμβουλευτικός 

και παιδαγωγικός, επιζητεί τη διάκριση αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου και 

υπηρεσιακής κρίσης (Παπακωνσταντίνου 1993, σελ, 161).

Οι επίσημες θέσεις της ΟΛΜΕ αναφορικά με τον νόμο 2986/2002, όπως 

εκφράστηκαν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις του κλάδου, είναι οι εξής:

Ο ν. 2986/2002 για τη στελέχωση της διοίκησης της εκπαίδευσης, την αξιολόγηση και 

την επιμόρφωση δεν είχε αντιστοίχηση στις θέσεις και τις διεκδικήσεις μας. Ζητήσαμε την 

κατάργησή του. Απαιτήσαμε, επίσης, την κατάργηση του Π.Δ. για την επιλογή των στελεχών 

της διοίκησης, επειδή στόχος του ήταν «η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση του 

κομματικού ελέγχου της Διοίκησης της εκπαίδευσης»· Ο στόχος αυτός του ΥΠΕΠΘ
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υπηρετήθηκε και από τις πρόσφατες επιλογές των στελεχών της εκπαίδευσης, επιλογές που δεν 

δικαιώνονται στη συνείδηση του Κλάδου μας.

Σε σχέση με την αξιολόγηση οι σχετικές ρυθμίσεις του παραπάνω νόμου οδηγούν στην 

«ανατροπή κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών όπως η ακώλυτη μισθολογική 

εξέλιξη, η παιδαγωγική αυτονομία και εν τέλει η μονιμότητα».

Ως προς την Υπουργική Απόφαση, γνωστή ως «καθηκοντολόγιο», η ΟΛΜΕ ζήτησε 

την κατάργησή της και δήλωσε ότι παρέχει συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς για 

την μη εφαρμογή της ( www.olme.gr).

Οι επίσημες θέσεις της ΔΟΕ αναφορικά με τον νόμο 2986/2002, όπως 

εκφράστηκαν μέσα από τις αποφάσεις της 68ης και 70ης γενικές συνελεύσεις του κλάδου 

τον Ιούνιο του 2002, είναι οι εξής:

S Με βάση τις αποφάσεις της 68ης και 70ης του κλάδου, ζητούμε την 

τροποποίηση των διατάξεων του Ν.2986/02 που έρχονται σε αντίθεση με τις 

θέσεις του κλάδου, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων που στηρίζονται στις 

συγκεκριμένες διατάξεις. Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει δεκτό, η Δ.Ο.Ε. σε 

συνεργασία με τους Διδασκαλικούς Συλλόγους θα προχωρήσει σε όλα τα 

νόμιμα και πρόσφορα συνδικαλιστικά μέτρα ώστε να καταστήσει ανενεργές τις 

συγκεκριμένες διατάξεις (www.doe.gr)

^ Ο Κλάδος είναι υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των 

εκπαιδευτικών. Είναι κατηγορηματικά αντίθετος με την αξιολόγηση - 

χειραγώγηση που ο νόμος προβλέπει.

S Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους και ιδιαίτερα από τα 

εμπλεκόμενα μέρη είναι, ότι για να εφαρμοστεί και ιδιαίτερα να πετύχει το 

σύστημα αξιολόγησης, πρέπει να συζητηθεί και να τύχει της αποδοχής τόσο από 

την πλευρά των αξιολογητών , όσο και των αξιολογούμενων.

S Υπάρχουν τρεις βασικές προϋποθέσεις για την αποδοχή της αξιολόγησης :

1. Η αποδοχή των αξιολογούμενων για όσα περιλαμβάνει ως περιεχόμενο ο 

θεσμός αυτός. Εάν δεν γίνει η αποδοχή δεν γίνεται η αξιολόγηση.

2. Είναι απαραίτητο να πειστούν όλοι οι αξιολογούμενοι, ότι από το προϊόν 

της αξιολογικής διαδικασίας προκύπτει όφελος, προκύπτει κέρδος, 

προκύπτει ποιότητα και αναβάθμιση της ίδιας της εκπαίδευσης.

http://www.olme.gr
http://www.doe.gr
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3. Η αξιολόγηση είναι υπόθεση εσωτερική και αφορά τους εκπαιδευτικούς 

που είναι μέσα στα σχολεία, αφορά τη διαδικασία της εκπαίδευσης που 

λειτουργεί μέσα στις σχολικές μονάδες. Καμία άλλη παρέμβαση που 

προέρχεται από έξω, όπως π.χ. οι ΣΜΑ, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή στα 

πλαίσια της αξιολόγησης.

Πιο αναλυτικά, κύριοι στόχοι αυτής της αξιολογικής διαδικασίας είναι η 

συμμετοχή του εκπαιδευτικού και η συλλογική ένταξή του στη διαμόρφωση των 

στόχων της σχολικής μονάδας, η επαγγελματική αναβάθμισή του, η αυτόνομη δράση 

του και η αυτοπραγμάτωσή του. Η ανάπτυξη πνεύματος συνευθύνης, συνεργασίας, 

αλληλεγγύης, που αντανακλάται ευθέως στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η 

καθιέρωση προτεραιοτήτων και κριτηρίων που αποβαίνουν λειτουργικά και 

ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της σχολικής μονάδας, (www.doe.gr)

Συνοψίζοντας μπορούμε να αναφέρουμε την άποψη των Μενδώνη, Μαριόλη και 

Γαλάνη (2002) ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν πρώτα απ' όλα να αντιληφθούν την 

ιστορικότητα της στιγμής, και να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις 

επιδιώξεις και τη στρατηγική των κυρίαρχων δυνάμεων αναφορικά με την αξιολόγησή 

τους. Η αντιπαράθεση που συνεχίζεται σε όλα τα πεδία (ιδεολογικό, συνδικαλιστικό, 

πολιτικό) θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία των εκπαιδευτικών πραγμάτων τα επόμενα 

χρόνια, θα επιταχύνει ή θα αναχαιτίσει τις διαδικασίες αποδόμησης του δημόσιου σχολείου 

και ανατροπής των εργασιακών σχέσεων των εκπαιδευτικών.

http://www.doe.gr
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια εντείνονται οι συζητήσεις για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά 

συστήματα αναφορικά με τις τάσεις και τις αλλαγές στα σχήματα και τους μηχανισμούς 

της εκπαιδευτικής αξιολόγησης, τους αντικειμενικούς στόχους, τα κριτήρια και τις 

αξίες που τα συνοδεύουν, καθώς και τα αποτελέσματά τους στην παρεχόμενη 

εκπαίδευση και την μάθηση. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για οποιεσδήποτε αλλαγές στις 

πρακτικές αξιολόγησης καθορίζεται από ένα σχετικό πλαίσιο αναφορών που επιφέρει 

μια σειρά αλλαγών στις βάσεις των κοινωνικών δομών και ιδιαίτερα στα πεδία της 

οικονομίας, της τεχνολογίας και της κουλτούρας, καθώς και στις βασικές δομές της 

κοινωνικής διάταξης (Bernstein 1996).

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση, με οποιαδήποτε μορφή και αν εμφανίζεται και 

οποιαδήποτε πολιτική και κοινωνική προσέγγιση και αν ερευνάται, αποτελεί το 

σημαντικότερο εργαλείο για τον έλεγχο και την εποπτεία των εκπαιδευτικών 

συστημάτων, των συντελεστών και των πρακτικών τους (Broadfoot 1995).

Από την άλλη η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους μηχανισμούς προώθησης αλλαγών και κινήτρων, με απώτερο σκοπό την 

αξιοποίηση πολλαπλών στόχων όπως:

• Τον σχεδίασμά των εκπαιδευτικών πολιτικών.

• Την εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αλλαγές του 

αναλυτικού προγράμματος.

• Την παρακίνηση του διδακτικού προσωπικού.

• Την βελτίωση ή προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων.

• Την αύξηση των εκπαιδευτικών επιδιώξεων με έμφαση στα βελτίωση των 

μαθητών.
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Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση

Αναμφίβολα σήμερα βρισκόμαστε στην περίοδο της επιστημονικής θεώρησης 

της αξιολόγησης. Πρέπει λογικά να αναμένουμε να βελτιωθεί και να ερευνηθεί το 

θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης και να βελτιωθεί σημαντικά η μεθοδολογία της. 

Καθώς ο αιώνας μας πλησιάζει προς το τέλος του, ιδιαίτερα με την παγκόσμια 

οικονομική και πολιτική αρένα σε φάση δραματικών αναπροσαρμογών, όλο και 

περισσότερες χώρες επιχειρούν ολικές αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων 

τους (βλέπε ενδεικτικά: Παλαιοκρασάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρετάκου 

1997). Μάλιστα, καθώς η υπόθεση της αξιολόγησης της εκπαίδευσης θεωρείται όλο 

και λιγότερο υπόθεση αποκλειστικά εκπαιδευτική και καθώς η πίεση για αλλαγές και 

μεταρρυθμίσεις στα εκπαιδευτικά συστήματα γίνεται εντονότερη, εμφανίζεται ως 

λογικά αναμενόμενη και μια περαιτέρω έμφαση στις διαδικασίες εκπαιδευτικής 

αξιολόγησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και στη χώρα μας 

να δίνεται στην αξιολόγηση η προσοχή που της ταιριάζει. Αυτό, προκαλείται από δύο 

παράγοντες: Πρώτον, διαπιστώθηκε και από την ελληνική κοινωνία η ανάγκη για 

αξιολόγηση μέτρων, θεσμών, δραστηριοτήτων, προσώπων, ομάδων κτλ. Δεύτερον, 

είναι αποτέλεσμα της άμεσης ή έμμεσης πίεσης ή επίδρασης που δέχονται οι διάφοροι 

οργανισμοί, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, από παράγοντες εξωτερικούς, ιδίως από 

οργανισμούς και φορείς διεθνούς εμβέλειας, όπως UNESCO, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

ΟΟΣΑ κτλ. (Δημητρόπουλος 1998: 32).

Η ανάγκη για εκπαιδευτική αξιολόγηση, που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή 

την εργασία, μπορεί να θεωρηθεί ότι αναφέρεται και ανάγεται σε τρία διαφορετικά 

επίπεδα: στο οικονομικό, στο ψυχολογικό-παιδαγωγικό και στο πρακτικό.

α) Στο οικονομικό επίπεδο το πρόβλημα ανακύπτει κυρίως από τη στενότητα 

πόρων και αγαθών. Η στενότητα αυτή, η οποία αναμφίβολα όλο και αυξάνεται, 

επιβάλλει τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε την επινόηση μεθοδολογίας η οποία θα 

διευκολύνει την οικονομική διαχείριση των υπαρχόντων αγαθών και τη συνετή χρήση 

των χορηγουμένων πιστώσεων για τους σκοπούς της εκπαίδευσης.

Στην εκπαίδευση, η δαπάνη ανά μαθητή είναι μεγάλη και είναι αναγκαίο στην 

περίοδο λιτότητας να διατηρηθεί σε λογικά επίπεδα η δαπάνη αυτή, πάντα βέβαια σε 

σχέση με το επιδιωκόμενο και αναμενόμενο αποτέλεσμα. Με την πενιχρότητα που 

χαρακτηρίζει σήμερα τις κρατικές πιστώσεις προς την εκπαίδευση, όχι μόνο στη δική
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μας χώρα αλλά και σε πιο πλούσιες, πρέπει να εξευρίσκονται τρόποι ώστε και η 

προσπάθεια και η δαπάνη να αποφέρουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η 

«ανάλυση κόστους αποτελέσματος» είναι μια μέθοδος αξιολόγησης, η οποία κυρίως 

μέσω της «συστηματικής προσέγγισης» αποσκοπεί στην εξασφάλιση αυτής της 

αποτελεσματικότητας (Ψαχαρόπουλος 1999).

Η συστηματική χρήση του όρου «εκπαιδευτική αγορά» (π.χ. από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) είναι αποκαλυπτική για την εμπορική προσέγγιση που 

χαρακτηρίζει τα δόγματα των διεθνών οργανισμών αλλά και των εθνικών κυβερνή

σεων. Ταυτόχρονα, η δυναμική της παγκοσμιοποίησης, οι ραγδαίες αλλαγές στην 

αγορά εργασίας, το μοντέλο του εργαζόμενου - «απασχολήσιμου», η επίθεση στα 

εργασιακά - κοινωνικά δικαιώματα, η αποδόμηση του κράτους πρόνοιας, 

διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο, αλλάζουν ριζικά τα δεδομένα στις σφαίρες της 

παραγωγής, της διανομής και της κατανάλωσης (Ζαβλανός 2003).

Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνονται τα βασικά υλικά των κυρίαρχων πολιτικών για 

την εκπαίδευση: προσαρμογή της σχολικής μονάδας στο πρότυπο της επιχείρησης, 

προετοιμασία των μαθητών για το εργασιακό μοντέλο του απασχολήσιμου, έλεγχος - 

αξιολόγηση - επιθεώρηση, ευέλικτες εργασιακές σχέσεις για τους εκπαιδευτικούς. 

Κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι επόμενο να προωθούνται και να επικρατούν οι πιο 

σκληρές εκδοχές της αξιολόγησης δημιουργώντας τριβές και αντιθέσεις, ακόμα και από 

υποστηρικτές των κάθετων αξιολογικών μοντέλων διοίκησης και εκπαιδευτικού 

ελέγχου. Όπως έχει διαπιστωθεί από την Ευρωπαϊκή Συνδικαλιστική Επιτροπή για την 

Εκπαίδευση (ETUCE), πολλές κυβερνήσεις και σχολικές αρχές προσανατολίζονται σε 

προσεγγίσεις της αξιολόγησης που είναι εξωτερικές, συνολικές και ποσοτικές. Η 

αξιολογική διαδικασία επικεντρώνεται κυρίως σε πολύ εύκολα μετρήσιμα σχολικά 

επιτεύγματα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την πολυπλοκότητα της πραγματικότητας στα 

σχολεία, ενώ επιση μαίνεται ο κίνδυνος ότι οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι μαθητές και 

οι γονείς θα παραγκωνιστούν στη διαδικασία αξιολόγησης και θα γίνουν μόνο 

αντικείμενα της διαδικασίας (Μενδώνης, Μαριόλης και Γαλάνης 2002, σελ. 207).

Οι παραπάνω παράγοντες, σε συνδυασμό με πολλούς άλλους, προκάλεσαν κατά 

τα τελευταία χρόνια μια «ευαισθησία» στον φορολογούμενο πολίτη όσον αφορά στην 

αποτελεσματικότητα της παιδείας, ιδιαίτερα μάλιστα σ' ό,τι αφορά στη σχέση της με 

την εξωσχολική πραγματικότητα, ευαισθησία η οποία κατέληξε σε μια σφοδρή κριτική 

των εκπαιδευτικών συστημάτων. Η κριτική αυτή τείνει να γίνεται όλο και πιο σφοδρή.



62

Μια αναπόφευκτη ενέργεια, για να μην πούμε αντίδραση, των υπεύθυνων φορέων σ' 

αυτήν την κριτική είναι η στροφή προς την αξιολόγηση. Είναι εξάλλου γνωστό το 

πρόσφατο κίνημα της «υπευθυνότητας» ή «απολογισμικότητας» (accountability) στην 

Εκπαίδευση.

β) Στο ψυχολογικό-παιδαγωγικό επίπεδο η ανάγκη για αξιολόγηση εντοπίζεται 

στην ανάγκη για κατανόηση και διευκόλυνση της διεργασίας της μάθησης. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά νοείται και η διευκόλυνση της προσαρμογής του μαθητή στο εκ

παιδευτικό του περιβάλλον, όπως επίσης και η διευκόλυνση της προσαρμογής του 

περιβάλλοντος στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά του μαθητή. Νοείται, επίσης, η 

δημιουργία των κατάλληλων παρωθητικών καταστάσεων και κινήτρων στο σχολικό 

χώρο, εκείνων που θα καταστήσουν την προσπάθεια σχολείου και μαθητή 

αποδοτικότερη (MacBeath 2001).

γ) Στο πρακτικό-διοικητικό επίπεδο η ανάγκη εντοπίζεται στην αντιμετώ

πιση πρακτικών διοικητικών, εκπαιδευτικών, ή άλλων προβλημάτων, όπως την κρίση 

του προσωπικού, την προαγωγή ή επιλογή μαθητών, τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό 

κτλ.

Ενώ ανεπισήμως υπάρχει αξιολόγηση από χιλιετηρίδες δεν είχε καταστεί δυνατή η 

οργάνωση και η συστηματοποίηση της, ιδιαίτερα στην περιοχή της ανθρώπινης 

συμπεριφοράς, για πολλούς λόγους, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι οι 

παρακάτω:

(α) καθυστέρησε πολύ η συστηματοποίηση της διοίκησης,

(β) η αξιολόγηση, όπου υπήρχε, περιορίστηκε σε ανεπίσημα επίπεδα,

(γ) η αξιολόγηση δεν συνδέθηκε με κάποια δυναμική επιστήμη,

(δ) δεν συνδέθηκε εγκαίρως με διαδικασίες σχεδίασης και προγραμματισμού,

(ε) δεν υπήρχε κατάλληλα ενημερωμένο προσωπικό, και

(στ) δόθηκε ασύμμετρα μεγάλη έμφαση στις τεχνικές και στα μέσα αξιολόγησης, 

και παραμελήθηκε η διαδικασία, κυρίως μάλιστα η αρχή της: ο καθορισμός του 

στόχου της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος 1998, σελ 35).

Ανεξάρτητα από τους παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν την καθυστέρηση στην 

κίνηση της αξιολόγησης ή τους παράγοντες οι οποίοι προκάλεσαν την έναρξη της 

κίνησης για συστηματική αξιολόγηση, και οι οποίοι τώρα ωθούν στην πληρέστερη 

οργάνωση και συστηματοποίηση της, γεγονός είναι ότι σήμερα διανύουμε περίοδο
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έξαρσης της αξιολόγησης, και προβλέπεται ότι η έξαρση αυτή θα ενταθεί στα 

επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στην αξιολόγηση της απόδοσης και 

αποτελεσματικότητας του σχολείου, της σχολικής μονάδας, ως βασικού συντελεστή 

υλοποίησης της εκπαιδευτικής λειτουργίας, όπως προκύπτει και από τα πρακτικά της 

συνεδριάσεως των Ευρωπαϊκών Επιτροπών για την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε 

στην Ελλάδα υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Solomon 1997).

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τάσεις -διοικητική αποκέντρωση και αυτοαξιολόγηση

Επικρατεί διεθνώς μια ισχυρή κοινή πεποίθηση ότι η αξιολόγηση της εκπαίδευσης 

είναι ένα χρήσιμο όργανο για τον έλεγχο των εκπαιδευτικών συστημάτων, για τη 

διευκόλυνση και τον προσανατολισμό της εκπαιδευτικών αποφάσεων και της χάραξης 

πολιτικής και για την προσφορά μιας λογικής βάσης για την καινοτομία και τη 

μεταρρύθμιση. Επιπλέον, ευρέως αναγνωρίζεται ότι η στρατηγική αξιολόγησης που 

αναπτύσσεται μέσα σε μια χώρα εξαρτάται από το κοινωνικό, πολιτιστικό και 

εκπαιδευτικό πλαίσιο της χώρας. Ειδικότερα, εμφανίζεται να αφορά το βαθμό 

εκπαιδευτικής και πολιτιστικής ποικιλίας που υπάρχει ή επιτρέπεται μέσα σε ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα και κατά συνέπεια και το βαθμό διοικητικής αποκέντρωσης και 

αυτονομίας που χαρακτηρίζει ένα συγκεκριμένο σύστημα.

Σε αυτό το σχολικό πλαίσιο η αυτοαξιολόγηση γίνεται βαθμιαία ισχυρότερος 

"φορέας" στον τομέα της αξιολόγησης και θεωρείται ως ένα δυναμικό εργαλείο που 

μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες, να ενισχύσει τη γνώση και τη συνεργασία μεταξύ των 

συντελεστών του σχολείου, και να προωθήσει έτσι την ανάπτυξη ή τη βελτίωση του 

σχολείου που θεωρείται ως οργανωτική μονάδα ή κοινότητα.

Το σύγχρονο ενδιαφέρον για τη σχολική αυτοαξιολόγηση είναι εμφανές σε πολλές 

προτάσεις και ενέργειες που προωθούνται από διάφορα εθνικά συστήματα της 

εκπαίδευσης καθώς επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το πιλοτικό έργο της σχολικής 

αυτοαξιολόγησης που περιλαμβάνει πάνω από εκατό δευτεροβάθμιες εκπαιδεύσεις στις 18 

χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SOCRATES, που προωθήθηκε το 1997 από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που υποστηρίζεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο των φορέων 

χάραξης πολιτικής για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστημάτων (European 

Network of Policy Makers for the Evaluation of Education Systems), είναι μια σαφής 

επίδειξη αυτού του διεθνούς ενδιαφέροντος.
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Όταν προσεγγίζουμε αυτό το θέμα της σχολικής αυτό-αξιολόγησης και της 

διοικητικής αποκέντρωσης, γνωρίζουμε ότι έχουμε στα χέρια μας έναν πολύ σύνθετο 

στόχο, δεδομένου ότι εξετάζουμε καταστάσεις που είναι αμφισβητούμενες: έχουμε 

διαφορετικές αντιλήψεις και έννοιες για αυτές τις καταστάσεις, δημιουργούμε 

διαφορετικούς στόχους και προσδοκίες και συνδέουμε με αυτές διαφορετικές πρακτικές 

υλοποίησης. Ακόμα και όταν μιλάμε για τα σχολεία, δεν ξέρουμε εάν είναι δυνατό να 

μιλήσουμε για όλα τα σχολεία, εάν πρέπει να μιλήσουμε για καθένα χωριστά, ή ακόμα 

και εάν αυτό που αναφερόμαστε τώρα θα είναι το ίδιο το προσεχές έτος. Όπως έγραψε ο 

Ball (1997), τα σχολεία είναι σύνθετοι, αντιφατικοί και μερικές φορές ασύνδετοι 

οργανισμοί, δεδομένου ότι είναι οργανισμοί με αξίες και ιδεολογίες .

Τι είναι η διοικητική αποκέντρωση;

Μια από τις πλέον κοινές και σημαντικές κατηγοριοποιήσεις που 

χρησιμοποιούνται στη διεθνή βιβλιογραφία για τη συστηματική κατανόηση της φύσης 

των εκπαιδευτικών συστημάτων και των θεσμικών μορφών εκπαιδευτικής αξιολόγησης 

καθώς και για την κατανόηση του κοινωνικού και πολιτικού ρόλου τους (αλλά και για 

την κατανόηση των μεταξύ τους ομοιοτήτων και διαφορών) είναι η διχοτομία 

συγκέντρωσης - αποκέντρωσης και κεντρικού - αποκεντρωμένου, η οποία έχει 

λειτουργήσει ως ένα διαδεδομένο αναλυτικό φίλτρο τόσο ιστορικά όσο και στη 

σύγχρονη εποχή (βλ Broadfoot 1996, Bullock και Thomas 1997).

Σύμφωνα με αυτή τη διχοτομία, στα συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα η εξουσία 

πάνω στον έλεγχο της εκπαίδευσης εννοείται ότι βρίσκεται στα χέρια της κεντρικής 

αρχής, του Κράτους με τη στενή έννοια. Αντιθέτως, στα θεωρούμενα ως 

αποκεντρωμένα συστήματα αυτή η εξουσία εννοείται ότι διασπάται ανάμεσα σε 

διάφορους και ενδεχομένως αντίπαλους φορείς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, οι 

ενώσεις των εκπαιδευτικών ή ομάδες συμφερόντων όπως π.χ. επιχειρηματίες σε τοπικό 

ή ευρύτερο επίπεδο κοκ.

Δύο είναι οι βασικές παραδοχές ή υποθέσεις που έχουν αναπτυχθεί στη βάση αυτής της 

διχοτομίας (Σολομών 1998). Σύμφωνα με την πρώτη και επικρατέστερη παραδοχή, στα 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα η πρακτική των εκπαιδευτικών και η 

αποτελεσματικότητα των σχολείων ελέγχονται πιο στενά απ’ ό,τι στα αποκεντρωμένα. 

Όμως η παραδοχή αυτή εκτός από υπερβολικά γενική είναι μάλλον παραπλανητική. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη και πιο επεξεργασμένη παραδοχή, τα συγκεντρωτικά 

συστήματα τα οποία προδιαγράφουν ή ελέγχουν με αυστηρότητα τις εκπαιδευτικές
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εισροές (τη μορφή, τα περιεχόμενα και τις πρακτικές της εκπαίδευσης, καθώς ίσως και 

την κατάρτιση / συγκρότηση των εκπαιδευτικών), έχουν περιορισμένες πρακτικές 

παρακολούθησης και ελέγχου τόσο των εκπαιδευτικών διαδικασιών όσο και των 

εκροών, δηλαδή των επιτευγμάτων ή αποτελεσμάτων, ενώ τα αποκεντρωμένα 

συστήματα δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο των εκροών. Αυτή η παραδοχή 

είναι λογικότερη και εμπειρικά πιο επαληθεύσιμη, όμως και αυτή, όπως και η 

προηγούμενη, είναι μάλλον φορμαλιστική και στατική.

Η αποκέντρωση είναι μια ασαφής έννοια και γι’ αυτό συχνά συναντούμε διάφορους 

ορισμούς της διοικητικής αποκέντρωσης. Λόγου χάρη:

• η διοικητική αποκέντρωση μπορεί να σημαίνει μεταφορά των υψηλότερων 

ικανοτήτων και ευθυνών στα σχολεία.

• η διοικητική αποκέντρωση είναι προ πάντων ένα σύστημα της διοίκησης στο 

οποίο τα σχολεία είναι οι θεμελιώδεις μονάδες της λήψης απόφασης από 

εκπαιδευτικής πλευράς (Gsis 1997).

Αυτοί οι ορισμοί ενισχύουν τις πτυχές της λήψης αποφάσεων και της δύναμης σε σχολικό 

επίπεδο. Εντούτοις, οι σημαντικότερες ερωτήσεις είναι:

• Γνωρίζουν τα σχολεία πώς να χρησιμοποιήσουν αυτήν την δύναμη;

• Ποιους στόχους έχουν;

• Ποιος είναι ο βαθμός διοικητικής αποκέντρωσης;

Η μεταφορά αρμοδιοτήτων μπορεί να γίνει από τα κεντρικά ή περιφερειακά επίπεδα στο 

σχολικό επίπεδο και εδώ οι ευθύνες μπορούν να μοιραστούν στους προϊσταμένους ή τις 

σχολικές επιτροπές, σύμφωνα με τα υπάρχοντα συστήματα, αλλά και στους 

εκπαιδευτικούς ή τους κοινοτικούς αντιπροσώπους.

Η εφαρμογή της παρουσιάζει επίσης διάφορες δυνατότητες: διάφοροι συμμέτοχοι 

μπορούν να συμμετέχουν στις αποφάσεις για ορισμένα ζητήματα, ενώ οι τομείς της 

λήψης αποφάσεων του καθενός μπορεί να σκιαγραφηθεί από τους υπόλοιπους.. Η 

διοικητική αποκέντρωση είναι, επομένως, πολύ σύνθετη.

Γιατί το ζήτημα της διοικητικής αποκέντρωσης είναι τόσο σχετικό;

Κάποιος μπορεί να μπεί στον πειρασμό για να πει ότι η κεντρική διοίκηση, έχοντας 

συναντήσει μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση του σχολικού συστήματος, προσπαθεί να
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ξεφορτωθεί τις παραδοσιακές ευθύνες της με την εξουσιοδότησή τους στα σχολεία. 

Εντούτοις, η αποκέντρωση μπορεί επίσης να σημαίνει ότι η κεντρική κυβέρνηση 

αναγνωρίζει ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, τα σχολεία είναι καλύτερα εξοπλισμένα για 

να διαχειριστούν ορισμένους πόρους -ανθρώπους, υλικό - ή τα προγράμματα σπουδών από 

ό,τι κεντρική ή τοπική διοίκηση (Gsis 1997). Η διοικητική αποκέντρωση προκύπτει σαν 

άμεση συνέπεια της σχολικής ανάπτυξης.

Η κεντρική διοίκηση έχει αποκαλύψει μια αυξανόμενη αδυναμία για να 

ασχοληθεί αποτελεσματικά με τα ακόλουθα σύγχρονα προβλήματα:

• ο αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων στα σχολεία (δάσκαλοι, προσωπικό, σπουδαστές)

• η μεγάλη πολιτιστική, εθνική και κοινωνικοοικονομική ποικιλομορφία των μαθητών 

και των σπουδαστών,

• η ανικανότητα των σχολείων για να αντοποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας,

• η υπερβολική γραφειοκρατία,

• η ανικανότητα να εξασφαλιστούν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα (λόγω κακώς 

προσαρμοσμένων εθνικών προγραμμάτων σπουδών, κ.λπ.).

Διοικητική αποκέντρωση και αξιολόγηση

Οι βασικές προϋποθέσεις για να αξιολογήσουν τα ίδια τα σχολεία τις 

δραστηριότητές τους αφορούν τις πληροφορίες για την αξιολόγηση και το χρόνο για 

την εργασία. Εφ' όσον η πρακτική αξιολόγησης είναι νέα και η εμπειρίες είναι λίγες, 

πρέπει να γίνει σε όλους συνείδηση ότι η ανάπτυξη μιας αξιολογικής δραστηριότητας 

σε ένα αποκεντρωμένο οργανισμό είναι μια διαδικασία που παίρνει χρόνο και 

χαρακτηρίζεται από ορισμένα στάδια.

Η αλλαγή του συστήματος ελέγχου από έναν κεντρικό έλεγχο σε μια εξουσιοδοτημένη 

πολιτική ελέγχου όπου τα συγκεκριμένα μέτρα διαμορφώνονται σε τοπικό επίπεδο 

σημαίνει ότι πρέπει επίσης να αλλάξουν και οι κανόνες συμπεριφοράς. Η επίσημη 

μετάβαση σε μια αποκεντρωμένη πολιτική ελέγχου μπορεί ακόμα να περιέχει ένα 

χάσμα μεταξύ των επίσημα διατυπωμένων στόχων και της συγκεκριμένης 

πραγματικότητας στο σχολείο, εκτός και αν υπάρχει συμφωνία στο τοπικό επίπεδο για 

εποικοδομητική συζήτηση και καθορισμό κοινών στόχων και θέσεων (Svedlin 1997).
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Ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία

Η σχολική αυτοαξιολόγηση είναι, καταρχήν, μια διαδικασία συλλογής 

πληροφοριών βασισμένες σε ένα ορισμένο αντικείμενο - το αντικείμενο της αξιολόγησης 

- που πραγματοποιείται από τα στοιχεία της εκπαιδευτικής κοινότητας (οι συμμέτοχοι), τα 

συμπεράσματα της οποίας πρέπει να μεταφραστούν σε ένα σύνολο συστάσεων που 

εφαρμόζονται από όλους τους συμμετέχοντες (Gsis 1997).

Εντούτοις, η σχολική αυτοαξιολόγηση είναι επίσης μια ηθική ερώτηση, δεδομένου ότι 

περιλαμβάνει ανθρώπους με διαφορετικές απόψεις και προσδοκίες όσον αφορά τις αρχές 

και πρακτικές της εκπαίδευσης και αυτό απαιτεί συζητήσεις και διαπραγματεύσεις 

προκειμένου να επιτευχθεί συναίνεση μεταξύ των συμμέτοχων. Η εκπαίδευση δεν είναι 

μια δραστηριότητα χωρίς αξίες, αυτές υπάρχουν και στην εκπαιδευτική πράξη και στη 

διαδικασία αξιολόγησης.

Η ανάπτυξη της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία είναι μια διαδικασία που απαιτεί 

χρόνο για την επεξεργασία των μεθόδων αξιολόγησης καθώς επίσης και τη γνώση για 

το πώς η εργασία πρέπει να οργανωθεί λαμβάνοντας υπόψη τα διαφορετικά στάδια σε 

μια διαδικασία ανάπτυξης. Μια άλλη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της 

αυτοαξιολόγησης είναι ότι το σχολείο πρέπει να έχει καλή γνώση του εξωτερικού 

πλαισίου για τη δραστηριότητά του (Svedlin 1997).

Σκοπός της σχολικής αυτοαξιολόγησης είναι η συλλογή των αντικειμενικών 

δεδομένων ώστε να παραχθούν αναμφισβήτητα αποτελέσματα. Με αυτό τον τρόπο, 

μπορούμε να κάνουμε πολύ σαφείς κρίσεις αξίας για τη σχολική πραγματικότητα . Από 

την άλλη η αξιολόγηση θεωρείται ως διαμορφωτική στρατηγική για τη σχολική ανάπτυξη.

Η αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού

Το μοντέλο της αυτοξιολόγησης του εκπαιδευτικού άρχισε να συζητείται προς 

το τέλος της δεκαετίας του 1970. Στη χώρα μας. πρώτη επίσημη αναφορά στο 

μοντέλο αυτό γίνεται στην εγκύκλιο Γ2 4791/7-9-1998 του ΥΠΕΠΘ στο πλαίσιο της 

αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο εκπαιδευτικός προβλέπεται να αξιολογεί τον εαυτό 

του με βάση προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία είτε καθορίζονται από τον ίδιον 

είτε προβλέπονται από το πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης του σχολείου., Στην 

αυτοαξιολόγηση ο εκπαιδευτικός στοχάζεται για τα θετικά και αρνητικά σημεία της 

διδασκαλίας του και διεργάζεται τρόπους, με τους οποίους θα μπορέσει να βελτιώσει 

την παιδαγωγική του πράξη και τις διδακτικές του μεθόδους.



68

Η αυτοαξιολόγηση είναι μία συνεχής διαδικασία, η οποία αποσκοπεί στην 

παροχή βοήθειας στους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταστούν ικανοί να 

αντιμετωπίζουν τις επιτυχίες και τις αποτυχίες τους, να συνειδητοποιούν τις 

δυνατότητες και τις αδυναμίες τους και να προσδιορίζουν περιοχές περαιτέρω 

βελτίωσής τους. Αποτελεί αυτονόητη παιδαγωγική γνώση ότι ο στοχασμός γύρω από 

τις πράξεις και τις παραλείψεις μας, αλλά και η αυτοαξιολόγηση του έργου μας. 

αποτελούν συστηματικά στοιχεία της προσπάθειας μας για διαρκή βελτίωση.

Προφανώς, προς την κατεύθυνση αυτήν πρέπει να εργαστούμε ήδη κατά τη 

βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η καλλιέργεια, δηλαδή, της αυτοκριτικής 

ικανότητας πρέπει να αποτελέσει μέρος της βασικής εκπαίδευσης και ασφαλώς και 

της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αφού, όπως είπαμε, οι ευκαιρίες των 

εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση βελτιώνουν σημαντικά τις διδακτικές τους 

ικανότητες. Η αυτοαξιολόγηση και ο στοχασμός των εκπαιδευτικών για την ποιότητα 

του εκπαιδευτικού τους έργου είναι ένας σημαντικός παράγοντας, ο οποίος συμβάλλει 

στη βελτίωση των διδακτικών τους ικανοτήτων και στην αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας τους. Όταν ο εκπαιδευτικός στοχάζεται, αξιολογεί και καταλήγει σε 

συμπεράσματα με βάση τις διδακτικές του εμπειρίες, τότε αρχίζει να δημιουργεί τη 

δική του προσωπική θεωρία, η οποία μπορεί να καθοδηγήσει τη διδασκαλία του και να 

λειτουργήσει ως αφετηρία μίας συνεχούς πορείας επανατροφοδότησης και 

αυτοβελτίωσης (Παπασταμάτης 2001).

Σχέση μεταξύ αυτοαξιολόγησης και αποκέντρωσης

Δεν υπάρχει σαφής καθορισμός του πλαισίου στα οποία κινούνται τόσο η 

αυτοαξιολόγηση όσο και η αποκέντρωση. Και τα δύο θεωρούνται σημαντικά εργαλεία 

της εκπαιδευτικής κοινότητας από την στιγμή που επιτρέπουν την βελτίωση της 

διδασκαλίας και μάθησης, την σχολική ανάπτυξη, το επίπεδο επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών και της σχολικής ατμόσφαιρας.

Κατά ένα συγκεκριμένο τρόπο έχουν συνδεθεί η έννοιες της αποκέντρωσης με την 

αυτοαξιολόγηση. Στην περίπτωση που ο έλεγχος του εκπαιδευτικού οργανισμού 

ασκείται από τους ίδιους τους συντελεστές του (αποκέντρωση), οι πρακτικές 

αυτοαξιολόγησης πραγματοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως στην περίπτωση 

που έχουμε ανάθεση αρμοδιοτήτων από το κέντρο προς την περιφέρεια. Από την άποψη 

αυτή, η περιφέρεια αναλαμβάνει το ρόλο που μέχρι τώρα κατείχε η κεντρική διοίκηση: 

έλεγχο των αποτελεσμάτων, των διαθέσιμων πόρων κτλ. Αντί να υπάρχει δηλαδή
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πραγματική αυτονομία, είμαστε μάρτυρες μιάς απλής αλλαγής στα κέντρα ελέγχου και 

ευθύνης.

Η αυτοαξιολόγηση και η αποκέντρωση αναμένεται να αποτελέσουν χρήσιμα 

εργαλεία ανάπτυξης στην εκπαίδευση για τους ακόλουθους λόγους:

1. Με την αυτοαξιολόγηση είναι εφικτή η συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών 

για τα σχολεία. Η αποκεντρωμένη πολιτική μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές 

τις πληροφορίες προκειμένου να διαχειριστεί τα σχολεία καλύτερα.

2. Τόσο η αυτοαξιολόγηση όσο και η αποκέντρωση είναι ατελείς και συνεχώς 

εξελισσόμενες διεργασίες, γιατί προωθούν την γενική ευχή για συνεχή 

βελτίωση.

3. Οδηγούν από κοινού όλους τις ομάδες συμμέτοχων (stakeholders) σε στενή και 

εποικοδομητική συνεργασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή

Οι έννοιες «ποιότητα», «αποτελεσματικότητα», «αποδοτικότητα», «ποιοτικός 

έλεγχος», «διασφάλιση της ποιότητας», «κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης», κατέχουν 

κεντρική θέση στον εκπαιδευτικό λόγο της δεκαετίας του 1990. Οι έννοιες αυτές έχουν ως 

προέλευσή τους κυρίως το χώρο της οικονομίας, συνδέονται με το στόχο της αύξησης της 

αποτελεσματικότητας των παραγωγικών μονάδων και επεκτείνεται η επίδρασή τους στον 

εκπαιδευτικό χώρο στον οποίο διαμορφώνουν στρατηγικές και μεθοδολογίες ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών συστημάτων.

Στην εργασία αυτή επιχειρείται η προσέγγιση βασικών στοιχείων του Κινήματος 

των Αποτελεσματικών Σχολείων μέσα από την περιγραφή τριών βασικών μοντέλων 

αποτελεσματικών σχολείων. Παράλληλα μελετάται η σχέση του λόγου της 

αποτελεσματικότητας / αξιολόγησης των σχολείων και αναλύονται οι επιδράσεις του σε 

κεντρικές κατευθύνσεις των εκπαιδευτικών συστημάτων και ιδιαίτερα στον τομέα της 

αξιολόγησης.

Οι έρευνες για το αποτελεσματικό σχολείο

Ορόσημο των ερευνών γύρω από το θέμα ήταν η μελέτη του Coleman (1966) 

και μετέπειτα η αντίστοιχη του Jencks et. al. (1972). Κεντρικό τους θέμα ήταν η 

επίδραση του σχολείου στην αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι μελέτες 

αυτές υποστηρίζουν ότι το οικογενειακό / κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών 

καθορίζει αποφασιστικά την ακαδημαϊκή τους επίδοση και κατά συνέπεια το σχολείο 

έχει - σε σχέση με το περιβάλλον - μικρή επίδραση στα μορφωτικά αποτελέσματα.

Τα συμπεράσματα αυτά αμφισβητήθηκαν από μια σειρά νεότερων μελετών 

κατά τη δεκαετία του 1970, οι οποίες έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του λεγάμενου 

Κινήματος των Αποτελεσματικών Σχολείων (Movement of Effective Schools). 

(Weber 1971, Madaus et. al. 1980, Rosenholtz 1985). Στις μελέτες αυτές 

υποστηρίχθηκε ότι υπάρχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα των σχολείων τα οποία
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επηρεάζουν την πρόοδο των μαθητών και δίδουν μορφωτικά αποτελέσματα ανώτερα 

από εκείνα τα οποία θα προσδιόριζε η μορφωτική / κοινωνική τους προέλευση.

Προς το τέλος της δεκαετίας του 1970 και τις αρχές του 1980, το Κίνημα των 

Αποτελεσματικών Σχολείων καθόρισε καταλόγους με χαρακτηριστικά στοιχεία από 

σχολεία που είχαν πετύχει υψηλά επίπεδα απόδοσης. Σύμφωνα με την Association for 

Effective Schools (1996), οι κατάλογοι αυτοί περιέχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

• Ξεκάθαροι σχολικοί στόχοι,

• Υψηλές προσδοκίες επιτυχίας,

• Καθοδηγητική ηγεσία,

• Συχνή εποπτεία της επίδοσης των μαθητών,

• Ευκαιρίες για μάθηση και σωστό προγραμματισμό,

• Ασφαλές και οργανωμένο περιβάλλον συμβατό με την μάθηση και την 

διδασκαλία,

• Εποικοδομητικές σχέσεις σχολείου - γονέων όπου οι γονείς κατανοούν και 

υποστηρίζουν την αποστολή και τους στόχους του σχολείου.

Το κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων

Το Κίνημα των Αποτελεσματικών Σχολείων ασκεί την περίοδο αυτή μια 

κυρίαρχη επιρροή στους σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής και τους 

συντελεστές εφαρμογής της εκπαίδευσης. Ο προβληματισμός που σχετίζεται με τα 

σχολικά αποτελέσματα έχει μετατοπίσει τις αντιλήψεις για πολλά από τα κοινωνικά 

ζητήματα που σύμφωνα με την κοινή αποδοχή σχετίζονται με το σχολείο σε καταλόγους 

μετρήσιμους δεικτών (Epstein 2001).

Όσον αφορά την ανάλυση της εκπαίδευσης, η λεγάμενη θεσμική ανάλυση 

υποκατέστησε την κοινωνιολογική. Σύμφωνα με τους Morley & Rasool (2000) η 

θεσμική ανάλυση περιγράφει το σχολείο ως σύνολο σειρών συνδεόμενων στοιχείων, τα 

οποία μετατρέπουν τα «εισαγόμενα» (inputs) σε «εξερχόμενα» (outputs).Πρόκειται για 

ένα μοντέλο ανάλυσης που είναι δανεισμένο από τον επιχειρηματικό τομέα. 

Θεμελιώνεται στη λογική της επιδίωξης του μεγίστου αποτελέσματος με το ελάχιστο 

δυνατό κόστος, αναδεικνύει την διαχείριση (management) σε εργαλείο 

μετασχηματισμού και εμπεριέχει ως βασικό στοιχείο την αξιολόγηση - επιθεώρηση της 

απόδοσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών.
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Οι βασικές αρχές του Κινήματος των Αποτελεσματικών Σχολείων βασίζονται 

στις ανησυχίες που δημιουργήθηκαν αναφορικά με την ταξική και κοινωνική ισότητα στο 

χώρο της εκπαίδευσης. Ο Wood (1987) προτείνει ότι οι έννοιες των ίσων ευκαιριών στην 

εκπαίδευση θα πρέπει να εμπίπτουν ευρέως στις εξής τέσσερις κατηγορίες:

1 Όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν τις ίδιες εκπαιδευτικές εμπειρίες..

2 Ανοικτός διαγωνισμός για τις λιγοστές ευκαιρίες..

3 Ομοιομερή καλλιέργεια των διαφορετικών ικανοτήτων.

4 Επίπεδο εκπαιδευτικής επίτευξης ανεξάρτητο από την κοινωνική προέλευση των

μαθητών.

Σύμφωνα με τους Rea και Weiner (1998) η θεμελιώδης αδυναμία της 

ανάλυσης των αποτελεσματικών σχολείων είναι ότι αγνοεί το κοινωνικό "πλαίσιο" 

στο οποίο πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και χρησιμοποιεί 

αποκλειστικά σαν δείκτη αποτελεσματικότητας της σχολικής πράξης την ποσοτική 

έκφραση / βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε προκατασκευασμένα τέστ και 

εξετάσεις. Προφανώς, η αστική ταξινόμηση, η κοινωνική τάξη, η φυλή, το γένος και 

διάφοροι άλλοι κοινωνικοί προσδιορισμοί είναι μεταβλητές που πρέπει "να 

ελεγχθούν", και να ληφθούν σοβαρά υπόψη έτσι ώστε να μπορούν να διερευνηθούν οι 

"πραγματικοί" παράγοντες και δείκτες που σχετίζονται με τη σχολική 

αποτελεσματικότητα.

Για να αρθούν τα προβλήματα εισάγεται στην εκπαίδευση η έννοια της αγοράς 

«Προστιθέμενη Αξία» η οποία ασκεί στατιστικό έλεγχο στις βαθμολογίες των μαθητών 

στις εξετάσεις και τις προσαρμόζει σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία και την 

ικανότητά τους Με αυτό τον τρόπο τα αποτελέσματα των μαθητών ενός συγκεκριμένου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος φανερώνουν τι προσέφερε το συγκεκριμένο ίδρυμα ή 

πρόγραμμα στους μαθητές, ανεξάρτητα από την ικανότητά τους και τους ατομικούς και 

κοινωνικούς παράγοντες.

Βλέπουμε δηλαδή ότι η εισαγωγή της έννοιας «Προστιθέμενη Αξία» για να επιλύσει τα 

ερωτήματα σχετικά με την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα το κίνημα των 

αποτελεσματικών σχολείων έχει καταστήσει αόρατα τα ζητήματα ισότητας με 

αποτέλεσμα οι βασικοί παράγοντες που συνεχίζουν να ελέγχουν την παροχή της ίσης 

ευκαιρίας στο εκπαιδευτικό μας σύστημα να παραμένουν παραγκωνισμένοι και 

ανενεργοί. Οι εκπαιδευτικοί σαν επαγγελματίες που εργάζονται μέσα στην αγορά



73

εκπαίδευσης, αναγνωρίζουν την έννοια της «προστιθέμενης αξίας» βασισμένοι όμως 

περισσότερο στην φιλοσοφική της διάσταση, παρά σε απλή παράθεση αποτελεσμάτων 

και πινάκων.

Εντούτοις, είναι ουσιαστικό να αναφέρουμε ότι τα κριτήρια προστιθεμένης αξίας 

και οι στρατηγικές για τα προγράμματα σπουδών και την παιδαγωγική βελτίωση 

αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα των καλύτερων εκπαιδευτικών, με σκοπό όχι να 

ξεπεράσουν και να ανταγωνιστούν κάποιους άλλους συναδέλφους τους, αλλά να 

βοηθήσουν να βελτιωθεί η πρακτική και η ηθική διάσταση των εκπαιδευτικών σε 

ευρύτερο επίπεδο.

Μοντέλα αποτελεσματικών σχολείων 

Το Λαμβανόμενο Μοντέλο (Received Model)

Το μοντέλο αυτό αναφέρεται στην επικρατούσα παράδοση της έρευνας για σχολική 

αποτελεσματικότητα που καθιερώθηκε στην Αγγλία, σύμφωνα με τους Rutter, Ouston, 

Mortimore και Maughan (1979). Γνωρίζουμε ότι μερικές θεωρητικές υποθέσεις αυτού του 

προτύπου έχουν ήδη τροποποιηθεί ή τροποποιούνται ανά περίοδο κατά τρόπο που θα 

μελετήσουμε στη συνέχεια.. Εντούτοις, για λόγους θεωρητικής σαφήνειας και 

αξιολόγησης παρουσιάζουμε τον ιδανικό τύπο του μοντέλου, αυτό που ο Lakatos (1970) 

ονόμασε "λογική αναδημιουργία".

Ο κεντρικός πυρήνας αυτού του προτύπου είναι ο ακόλουθος:

1 Τα σχολεία εκπαιδευτικοί οργανισμοί έχουν μια επίδραση στις εκβάσεις των 

μαθητών σε επίπεδο επιτυχίας διαγωνισμών, σε αντίθεση με την άποψη ότι 

περισσότερο οι δάσκαλοι παρά τα σχολεία είναι αυτοί που επιδρούν στα 

αποτελέσματα των μαθητών (Hanushek 1986).

2 Τα σχολικά αποτελέσματα δεν προκαλούνται κατά τύχη. Τα αποτελέσματα αυτά που 

βελτιώνουν την σχολική απόδοση σε συσχετισμό με την επιτυχία των 

διαγωνισμών, μπορεί να αποτελόσουν τη βάση της έρευνας για το λαμβανόμενο 

μοντέλο.

3 Τα σχολεία, όπως και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στηρίζονται στο γεγονός 

ότι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές θα ανταποκριθούν στα συστήματα, τις 

κυρώσεις και τις ανταμοιβές ενός σχολείου έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιτυχής 

επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού θεσμού.
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4 Τα σχολεία είναι δομημένα ως λειτουργικές οργανώσεις. Τα σχολεία είναι μέρος 

ενός δομημένου συνόλου οργανωτικών σχέσεων με κεντρική ή/και τοπική 

εξουσία ως ευρύτερη οργανωτική δομή και μέσα σε αυτή τη δομή βρίσκεται το 

σχολείο, τμήμα του σχολείου, ή άλλες μορφές οργάνωσης και η τάξη. 

Περαιτέρω υποτίθεται ότι η αποτελεσματικότητα μπορεί να προσδιοριστεί 

ικανοποιητικά, αναλύοντας την απόδοση κάθε επιπέδου και συγκρίνοντας τα 

αποτελέσματα μεταξύ τους.

5 Παρά το γεγονός ότι τα σχολεία τοποθετούνται σε μια ευρύτερη οργάνωση 

υποτίθεται ότι υπάρχει ένας βαθμός σχετικής αυτονομίας μεταξύ των επιπέδων 

και μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας. Ως εκ τούτου τα 

σχολεία μπορούν να παραγάγουν τα αποτελέσματα ανεξάρτητα από διάφορους 

εξωτερικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξαγωγή αποτελεσμάτων.

Παράλληλα με τον κεντρικό πυρήνα προτάσεων, το λαμβανόμενο μοντέλο 

έχει αναπτύξει ένα σύνολο εσωτερικά δημιουργημένων θεωρητικών προτύπων 

σχετικά με τη φύση των αποτελεσματικών σχολείων και την ασπίδα προστασίας τους. 

Πολλά σχολεία έχουν μια αξιοπρόσεκτη ομοιότητα σε πολλά από τα θεωρητικά αυτά 

πρότυπα με τις υποθέσεις της σύγχρονης διοικητικής θεωρίας, αν και κατά κανόνα είναι 

ασαφής η σχέση μεταξύ των προτύπων του μοντέλου αυτού και της θεωρίας της 

διοίκησης (Lauder, Jamieson and Wikeley 1998).

To Αιρετικό Μοντέλο (Heretical Model)

To μοντέλο αυτό ονομάζεται έτσι επειδή αρνείται αυτά που πολλοί ερευνητές και 

σχεδιαστές εκπαιδευτικών αλλαγών είχαν υποθέσει: ότι μπορούμε να ξέρουμε γιατί μερικά 

σχολεία είναι αποτελεσματικά και άλλα όχι και ότι μπορούμε να κατασκευάσουμε 

σταθερές σχολικές δομές και πρακτικές που θα καταστήσουν τα λιγότερο αποτελεσματικά 

σχολεία περισσότερο αποτελεσματικότερα. Στο παρόν εκπαιδευτικό κλίμα μια τέτοια 

άποψη είναι σαφώς αιρετική (Lauder, Jamieson and Wikeley 1998).

Αυτό που προτείνει το μοντέλο αυτό είναι ότι τα σχολεία δεν μπορούν ποτέ να 

μελετηθούν και να κατανοηθούν με ένα καθαρώς μηχανικό τρόπο και ότι στην φύση των 

σχολικών οργανισμών υπεισέρχεται ένας σχετικός βαθμός ελαστικότητας και χαλαρών 

δεσμών. Αυτό συνεπάγεται ότι τα σχολεία μπορούν να ποικίλλουν στην απόδοσή τους 

καθώς προσαρμόζονται στο καινούργιο περιβάλλον μέσα από πειραματικά στάδια. Η 

αξίωση, για παράδειγμα, ότι τα σχολεία μπορούν να είναι οργανισμοί υψηλής
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αξιοπιστίας δεν σημαίνει ότι δεν θα αποτύχουν κατά κάποιον τρόπο σε μερικές 

χρονικές περιόδους.

Ο Ball (1987) προτείνει ότι τα σχολεία πρέπει να είναι χαλαρά δομημένα, 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ιδεολογική ποικιλομορφία. Στην πραγματικότητα 

είναι μια πολιτική απάντηση στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι, οι μέθοδοι και το 

περιεχόμενο είναι ανοικτοί στη συζήτηση. Αυτή η χαλαρή ζεύξη θεωρείται από τον 

Ball ως λογική απάντηση στην αμφισβητημένη φύση της εκπαίδευσης. Αλλά αυτή η 

άποψη είναι όχι μόνο θέμα πολιτικής αλλά και τιμών για να μπορεί να υποστηριχτεί ότι 

τα σχολεία πρέπει πρώτα απ' όλα να είναι ηθικές κοινότητες και ότι η οργανωτική δομή 

τους, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της λήψης αποφάσεων πρέπει να απεικονίζει 

την ουσιαστική φύση τους.

Το κλειδί εδώ είναι να δημιουργηθεί ένα πρότυπο σχολικής αποτελεσματικότητας 

που να αναγνωρίζει τη σημασία της επαγγελματικής αυτονομίας των εκπαιδευτικών και 

τη μοναδικότητα του κάθε σχολείου σαν ανεξάρτητο οργανισμό, επιδιώκοντας να 

βελτιώσει συστηματικά όλα τα σχολεία μέσα στο εθνικό σύστημα. Πρέπει να υπάρξει 

κάποιος δομημένος τρόπος που να είναι σε θέση να παραδώσει την ορθή πρακτική 

αναγνωρίζοντας τη σημασία των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών.

Το Εξαρτημένο Μοντέλο ( Contextual Model)

Στην προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το περίγραμμα εξαρτημένου μοντέλου 

αποτελεσματικότητας (CM), έχουν αναπτυχθεί ορισμένες παράμετροι ως αποτέλεσμα 

της παράλληλης εκτίμησης του λαμβανόμενου και του αιρετικού μοντέλου. Τα σχολεία 

που ανήκουν σε διαφορετικά θεσμικά πλαίσια θα έχουν διαφορετικά ικανότητες, 

δυνατότητες και όρια. Αυτό έχει άμεση σχέση με την λογοδοσία, γιατί τα σχολεία δεν 

μπορούν όλα να λειτουργούν με τον ίδιο βαθμό υπευθυνότητας.

Η έρευνα μέσα από το μοντέλο αυτό στρέφεται κυρίως στη σύνδεση μεταξύ των 

ικανοτήτων, των δυνατοτήτων και των ορίων των σχολείων μέσα σε συγκεκριμένα 

κοινωνικά πλαίσια και σε συγκεκριμένες θέσεις στην εκπαιδευτική αγορά. Ο σκοπός 

είναι να εξετάσει κάποιος κάτω από ποιες συνθήκες μπορούν τα σχολεία να αποδώσουν 

καλύτερα και με ποιο τρόπο μπορούν να παραμείνουν υπεύθυνα.

Η μεθοδολογία του μοντέλου αυτού περιλαμβάνει την ποσοτική και ποιοτική 

μελέτη των σχολείων μέσα σε μια εκπαιδευτική αγορά. Η ποσοτική μελέτη θα επιδίωκε να 

καθιερώσει κατά τη διάρκεια του χρόνου τον αντίκτυπο των αγορών στην σχολική
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παρουσία.. Το ποσοτικό στοιχείο μιας τέτοιας μελέτης θα ανέλυε επίσης τα σχολικά 

αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του χρόνου λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την ανάλυση. 

Όταν τα σχολεία σε παρόμοιες περιστάσεις αποδίδουν διαφορετικά σύμφωνα με 

διάφορους δείκτες αυτά θα ερευνώνται ποιοτικά. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το 

ποσοτικό μέρος αυτής της ανάλυσης δεν πρέπει να εξεταστεί θέτοντας 

κατηγορηματικά παραμέτρους για τη σχολική απόδοση.

Αποτελεσματικοί δάσκαλοι για αποτελεσματικά σχολεία

Η βιβλιογραφία που αναφέρεται στην "αποτελεσματική" βελτίωση της 

εκπαίδευσης και των σχολείων παρέχει προεξέχουσα θέση στην ανάπτυξη της 

αποτελεσματικής διδασκαλίας και της αποτελεσματικής σχολικής ηγεσίας, 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που συνδυάζονται για να μας δώσουν ένα 

αποτελεσματικό σχολείο. Σύμφωνα με τους Hextall και Mahony (1998) υπάρχουν τρία 

βασικά σημεία που πρέπει να τονιστούν στο κεφάλαιο αυτό και που σχετίζονται με τις 

ανησυχίες και τις εξελίξεις στη "νέα δημόσια διαχείριση" (new public management), 

την ηγετικότητα (managerialism) ή το κράτος συμβάσεων (contract state).

1. Η σχολική αποτελεσματικότητα συνδέεται στενά με τα ευρύτερα ζητήματα της 

ανταγωνιστικότητας και αποδοτικότητας που πλαισιώνουν πολλές τρέχουσες 

δημόσιες πολιτικές και πρακτικές. Υπάρχει ένα υπόβαθρο σε αυτές τις εξελίξεις 

που λειτουργεί ως εξής. Τα σύγχρονα σχολεία πρέπει να γίνουν πιο 

ανταγωνιστικά σε σχέση με τη παγκόσμια οικονομία Η ποιότητα της 

διδασκαλίας είναι κρίσιμος παράγοντας στο να καταστήσει μερικά σχολεία 

αποτελεσματικότερα από άλλα. Επομένως πρέπει να παραγάγουμε 

αποτελεσματικότερους εκπαιδευτικούς, ικανούς να αντεπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις και της ανάγκες της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

2. Αναφερόμενοι στον εσωτερικό χώρο δημόσιας διοίκησης, η έννοια "της 

αποτελεσματικότητας" καταλαμβάνει μια κεντρική θέση στην αιτιολόγηση για 

τους μετασχηματισμούς στην ευρύτερη δημόσια διαχείριση τομέων. 

Οποιαδήποτε ασάφεια και διαφωνία που περιβάλλει την έννοια "της 

αποτελεσματικότητας" καλύπτεται από αυτό που ο Pollitt (1993) περιγράφει ως 

“τα τρία Ε”: οικονομία (Economy), αποδοτικότητα (Efficiency) και 

αποτελεσματικότητα (Effectiveness).
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3. Ο μόνος τρόπος να μιλήσει κανείς λογικά για την αποτελεσματικότητα των 

σχολείων είναι να λάβει υπόψη τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αυτή μπορεί 

να κριθεί και παράλληλα με τις διαδικασίες για την καταγραφή και την 

υποβολή της έκθεσης αποτελεσματικότητας. Με άλλα λόγια, οι δείκτες απόδοσης 

και οι μηχανισμοί λογοδοσίας γίνονται ιδιαίτερα κρίσιμοι στην διαδικασία 

αξιολόγησης σχολείων και εκπαιδευτικών . Επιπλέον, ένας τρόπος να επιτευχθεί 

η "δρομολόγηση πολιτικής" για να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, είναι 

μέσω του σφιχτότερων κανονισμών.

Συγκέντρωση, διοικητική αποκέντρωση και λογοδοσία (Centralization, 

Decentralization and Accountability)

To ζήτημα της γενικότερης εκπαιδευτικής αμφισβήτησης φέρνει στο 

προσκήνιο δύο έννοιες που έχουν ευρεία απήχηση στην επιχειρούμενη προσπάθεια 

αναδιοργάνωσης του δημόσιου τομέα, δηλαδή τις έννοιες της διοικητικής 

συγκέντρωσης/ αποκέντρωσης, και των θεμάτων της λογοδοσίας και της 

αντιπροσώπευσης. Σύμφωνα με τους Hextall και Mahony (1998), αυτές οι έννοιες 

μπορούν να εστιαστούν στο ζήτημα της ιδιοκτησίας (ownership), ή αυτό που έχει 

επικρατήσει στην σύγχρονη ορολογία να αποκαλούμε συμμετοχή (stakeholding). Οι 

εκφράσεις αυτές έχουν επικρατήσει περισσότερο στις συζητήσεις της εκπαιδευτικής 

πολιτικής, παρά στο γενικότερο πλαίσιο της σχολικής αποτελεσματικότητας/ βελτίωσης.

Στην βιβλιογραφία της δημόσιας πολιτικής γίνεται λόγος για τις αντίθετες 

τάσεις της διοικητικής συγκέντρωσης / αποκέντρωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι 

βασικές παράμετροι για την εκπαιδευτική πολιτική καθιερώνονται στο κέντρο, 

ελέγχονται εν μέρει από το κέντρο μέσω της επιτήρησης και των ρυθμιστικών 

μηχανισμών, αλλά την ίδια στιγμή γίνονται αντικείμενο ενός εσωτερικού ελέγχου που 

συντελείται στο τοπικό επίπεδο του εκπαιδευτικού οργανισμού ή του σχολείου.

Η κατάρτιση ειδικών πινάκων και ποιοτικών δεικτών, οι διαδικασίες αξιολόγησης των 

μαθητών και ο σχεδιασμός ενός γενικού περιγράμματος αξιολόγησης και διαφορετικών 

ανταμοιβών των «ποιοτικών» εκπαιδευτικών, είναι διαφορετικοί μηχανισμοί των 

επιμέρους τοπικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων και οργανώσεων προκειμένου να 

κρίνουν την αποτελεσματικότητα τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των σχολείων.
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Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και σχολική αποτελεσματικότητα

Μέσα στη σημερινή πραγματικότητα, ο επίσημος λόγος περί επίδοσης-απόδοσης, 

αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας επιδιώκει να νομιμοποιήσει την 

εφαρμογή συστημάτων ελέγχου, αξιολόγησης και μέτρησης της απόδοσης των ερ

γαζομένων τόσο στο χώρο της βιομηχανίας όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης. Επιδιώκει να 

επικυρωθούν ως αντικειμενικά μετρήσιμα στοιχεία της προσωπικότητας και νοητικές 

λειτουργίες των υποκειμένων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η διδακτική ή 

μαθησιακή ικανότητα, η πνευματική και επιστημονική συγκρότηση, η ικανότητα 

επικοινωνίας και ο τρόπος συμπεριφοράς, οι ιδέες, η φαντασία, η πρωτοβουλία κ.ά. Όμως 

αυτή η μέτρηση των ανθρώπινων διανοητικών λειτουργιών γίνεται με βάση τις αρχές και 

τους στόχους του σχολείου της αγοράς. Με άλλα λόγια, η αγορά διεισδύει παντού: «γνώση 

που δεν πουλάει δεν είναι γνώση», «ικανότητες που δεν εμπορευματοποιούνται δεν είναι 

ικανότητες», και αφού το σχολείο «παράγει» ικανότητες, μπορεί κι αυτό να αλωθεί από 

τους νόμους της αγοράς (Κάτσικας 2002, σελ 255).

Σύμφωνα με την κυρίαρχη λογική για τη σχολική αποτελεσματικότητα, η σχολική 

πραγματικότητα μπορεί να «μεταφραστεί» σε ταξινομίες, λίστες ελέγχου και δείκτες 

απόδοσης. Με την αξιοποίησή τους η διεύθυνση του σχολείου προσδιορίζει με ακρίβεια 

τις «βέλτιστες» οργανωτικές δομές. Οι λογιστικοί έλεγχοι πολλαπλασιάζονται και τα 

καθεστώτα χρηματοδότησης αναγορεύονται σε μηχανισμούς αναδιάρθρωσης των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι διευθυντές των σχολείων λειτουργούν ως διαχειριστές με 

ενισχυμένα δικαιώματα και απολαμβάνουν υψηλές αμοιβές. Η διαχείριση που ασκούν 

ουσιαστικά υποτάσσεται στα χρηματοδοτικά δεδομένα. Παρά τη νεοφιλελεύθερη ρη

τορική περί διαφοροποίησης, στην πραγματικότητα ενισχύεται η ομοιομορφία των 

διδακτικών πρακτικών (εφόσον η σχολική ποιότητα μετριέται και συγκρίνεται) και δεν 

αποφεύγεται η γραφειοκρατική λειτουργία. Τα περιθώρια αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών μειώνονται στο πλαίσιο της σύγκλισης των μορφών διαχείρισης, του 

πολλαπλασιασμού των εξεταστικών διαδικασιών και των νέων μορφών συνεργασίας 

με τους γονείς και την εργοδοσία, παράγοντες από τους οποίους η διεύθυνση του 

σχολείου προσδοκά επιχορηγήσεις (Γρόλλιος 2002, σελ 266-267).

Αξιολόγηση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και την λογοδοσία

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκαθαρίσουμε τι είναι 

αξιολόγηση και να κατανοήσουμε το σκοπό της. Για παράδειγμα, ο όρος αξιολόγηση
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χρησιμοποιείται πολλές φορές ταυτόσημα με τους όρους δοκιμή και μέτρηση. Έχει 

επίσης οριστεί σαν την διαδικασία, της συστηματικής συλλογής, αναθεώρησης και 

χρήση των πληροφοριών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που αναλαμβάνονται με 

σκοπό τη βελτίωση της εκμάθησης και της ανάπτυξης των μαθητών (Palomba και 

Banta 1999). Ο σκοπός της αξιολόγησης μπορεί να θεωρηθεί ως βελτίωση ή λογοδοσία. 

Ως μέσο βελτίωσης μόνο, σχετίζεται με την ανάπτυξη της ικανότητας των 

εκπαιδευτικών: είναι εξ ολοκλήρου ευθύνη του καθενός ξεχωριστά να αναπτύξει 

συγκεκριμένες τεχνικές και πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας. Η λογοδοσία από μόνη 

της συνδέεται με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και συνδέεται στενά με την 

επιστημονική τάση στην εκπαίδευση.

Ο Stufflebeam (2001, σελ 56) περιγράφει έναν τύπο προσέγγισης της αξιολόγησης 

που έχει ως σκοπός της «να παρέχει την βάση της γνώσης και των αξιών για την 

παραγωγή και την ύπαρξη υπεύθυνων αποφάσεων». Προχωράει λέγοντας ότι «ο 

σημαντικότερος σκοπός αυτής της προσέγγισης δεν είναι να αποδείξει αλλά να 

βελτιώσει». Αυτού του είδους η προσέγγιση είναι καταχωρημένη ως αξιολόγηση 

βελτίωσης / λογοδοσίας.

Καθορίζοντας τα στοιχεία της αξιολόγησης, είναι σημαντικό να προσδιορίσουμε 

τους εκπαιδευτικούς σαν πρωταρχικά αρμόδιους για τον καθορισμό του πλαισίου 

μάθησης των μαθητών μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών 

πρακτικών και εμπειρίας. Επιπλέον, είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και 

εφαρμογή των μεθόδων αξιολόγησης και οι αρχικοί χρήστες των πληροφοριών που 

προκύπτουν.

Η αξιολόγηση βελτίωσης / λογοδοσίας μπορεί να ισορροπήσει τη χρήση των 

ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων που ενσωματώνονται σε μια σειρά μαθημάτων ή 

σε άλλη εκπαιδευτική εμπειρία. Οι συνιστώμενες μέθοδοι αξιολόγησης είναι εκείνες 

που είναι αυθεντικές, δεδομένου ότι εγκαθιστούν με φυσικό τρόπο το σκοπό και τη 

δομή της διδασκαλίας. Πρέπει να είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της διαδικασίας 

διδασκαλίας και μάθησης. Μπορούν να είναι ποιοτικοί ή ποσοτικοί μέθοδοι, να είναι 

παρατηρήσεις, συνεντεύξεις, έρευνες, πίνακες ελέγχου, δοκίμια ή εξετάσεις πολλαπλών 

επιλογών. Μπορούν να περιλάβουν την κριτική της εργασίας των μαθητών όπως οι 

αποδόσεις και τα αποτελέσματα. Οποιαδήποτε μέθοδος αξιολόγησης έχει επινοήσει ο 

εκπαιδευτικός από την δεδομένη εμπειρία της διδασκαλίας και μάθησης θα πρέπει να είναι 

αποδεκτή .Η διαφορά είναι ότι αντί η μέθοδος αυτή να χρησιμοποιείται μόνο για την 

βαθμολόγηση των μαθητών να παρέχει επίσης πληροφορίες και για την βελτίωση του
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τρόπου ■ διδασκαλίας και μάθησης παρέχοντας παράλληλα και πληροφορίες 

ανατροφοδότησης, στις οποίες θα στηριχτεί ο εκπαιδευτικός κατά το στάδιο της 

αυτοκριτικής και αυτοαξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το προηγούμενο κεφάλαιο οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στη 

δεκαετία του 1980 για τα χαρακτηριστικά των "αποτελεσματικών σχολείων" είχαν μερικά 

κοινά αποτελέσματα που μπορούν να συνοψιστούν σε κάποιους εύχρηστους καταλόγους 

τέτοιων χαρακτηριστικών. Όπως όμως επισημαίνει ο Altrichter (1997), από την σύνοψη 

τέτοιων καταλόγων προκύπτουν κάποια προβλήματα που μπορούν να συνοψιστούν ως 

εξής:

• Οι κατάλογοι των διαφορετικών συντακτών επικαλύπτονται μόνο μερικώς ο ένας με τον 

άλλον,

• Αυτά τα χαρακτηριστικά διατυπώνονται συνήθως σε ένα αφαιρετικό επίπεδο όπου 

είναι μάλλον εύκολο να επιτευχθεί συναίνεση,

• Υπάρχουν μόνο μέτριοι και εν μέρει αντιφατικοί συσχετισμοί μεταξύ των 

οργανωτικών χαρακτηριστικών των σχο/^ίων αφ' ενός και των αποτελεσμάτων των 

μαθητών από την άλλη,

• Τα καθιερωμένα χαρακτηριστικά των «καλών σχολείων» δεν προέρχονται από την 

καθημερινή σχολική εμπειρία αλλά από αποτελούν σε μεγάλο βαθμό προσωπικές 

κρίσεις των μελετητών.

Οι σχετικοί αυτοί προβληματισμοί, οδήγησαν, προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, σε 

ύφεση το κίνημα της Αποτελεσματικότητας και των Αποτελεσματικών Σχολείων και σε 

νέες ερευνητικές προσπάθειες. Οι νέες τάσεις χαρακτηρίσθηκαν από την εισαγωγή του 

λόγου της «ποιότητας της εκπαίδευσης».

Η έννοια της εκπαιδευτικής ποιότητας

Η έννοια της εκπαιδευτικής ποιότητας είναι δύσκολο να ορισθεί λόγω των 

διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους στόχους, τις κοινωνικές και 

πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης . Σύμφωνα με πολλές απόψεις, η αντίληψη της 

ποιότητας είναι σχετική και πολυπαραγοντική. Περιλαμβάνει την ποιότητα των εισροών 

στην εκπαίδευση (αναλυτικό πρόγραμμα, χρηματοδότηση κτλ), τις διαδικασίες /
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λειτουργίες των σχολείων και τέλος τις εκροές / αποτελέσματα (πχ μαθητικές επιδόσεις) 

(Δούκας 1997).

Αλλες απόψεις επισημαίνουν ότι η ποιότητα θέτει ως κέντρο ανάλυσης το τι 

συμβαίνει στο σχολείο, αντί της ανάλυσης μέσω του μοντέλου τη παραγωγικής 

λειτουργίας δηλ. της προσμέτρησης της σχέσης εκροών / αποτελεσμάτων του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Jansen 1995). Τέλος άλλες μελέτες επισημαίνουν ιδιαίτερα 

την αντίληψη της ποιότητας ως αναπτυξιακής λειτουργίας η οποία συνδέεται με την 

ικανότητα της αλλαγής και του αυτομετασχηματισμού του σχολείου αντί του ελέγχου 

και της συμμόρφωσης σε προαποφασισμένα κριτήρια (Hopkins et al.. 1994).

Κριτήρια για τη σχολική ποιότητα

Τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με δύο 

πτυχές, όπως γίνεται με τα εμπορικά προϊόντα. Μια πτυχή θα ήταν η ποιότητα του 

παραγόμενου προϊόντος, που μπορεί να μετρηθεί από σταθερά πρότυπα και η άλλη 

πτυχή θα ήταν ικανοποίηση των πελατών. Η πρώτη πτυχή αφορά τα μετρούμενα 

αποτελέσματα των μαθητών (υπό την ευρύτερη έννοια), και η άλλη αφορά τους δείκτες 

της ικανοποίησης των πελατών ενός εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι συνδέσεις μεταξύ των 

μεταβλητών διαδικασίας και εξόδου παραμένουν ασαφείς, ενώ οι στόχοι δίνονται μόνο σε 

μάλλον αφηρημένο επίπεδο μέσα στα προγράμματα σπουδών. Η δυνατότητα να μετρηθεί 

η έκταση του επιτεύγματος στόχου, εντούτοις, εξαρτάται σαφώς από έναν ευδιάκριτο 

καθορισμό αυτών των στόχων.

Η εξέταση των θεμάτων ποιότητας της εκπαίδευσης επομένως απαιτεί εντατικές 

συζητήσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας αναφορικά με τι πρέπει να μαθαίνουν τα 

παιδιά στο σχολείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι μια τέτοια συζήτηση πρέπει ή μπορεί να 

οδηγήσει σε έναν δεσμευτικό κατάλογο των συνήθως αποδεκτών στόχων της 

εκπαίδευσης, δεδομένου ότι η συζήτηση αυτονομίας έχει οδηγήσει σε περισσότερο 

ρευστές, ποικίλες και διαφοροποιημένες προοπτικές. Αυτή η συζήτηση είναι απαραίτητη, 

και πρέπει να βοηθήσει στη βελτίωση της πληροφόρησης όλων των ανθρώπων που 

συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες σχετικά με τα ποιοτικά πρότυπα αλλά πρέπει 

να δώσει έμφαση, επίσης, στα πεδία της δράσης που γίνονται αποδεκτά από την κοινωνία.

Τις διαφορετικές απόψεις της ποιοτικής εκπαίδευσης μπορούμε να τις προ

σεγγίσουμε μέσω κάποιων πρακτικών μοντέλων εφαρμογής (Σολομών 1998). Αυτά 

περιλαμβάνουν τεχνικές όπως:
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• η «διασφάλιση της ποιότητας» (quality assurance),

• η «λογοδοσία ή απόδοση λόγου» (accountability),

• οι «δείκτες απόδοσης» (performance indicators) και

• η «ποιοτική διαχείριση» (quality management)

Αναμφίβολα οι νέες αυτές εννοιολογικές προσεγγίσεις σηματοδοτούν μια μετατόπιση των 

παραδοσιακών αντιλήψεων για τη βελτίωση των σχολείων. Παρακάτω θα αναφερθούμε 

εκτενέστερα σε κάθε μία από τις τεχνικές αυτές. Το μοντέλο της ποιοτικής διαχείρισης 

θα μελετηθεί αναλυτικά σε επόμενο κεφάλαιο που αναφέρεται στην Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας (Total Quality Management).

Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση (Quality Assurance)

Ο όρος είναι δανεισμένος από τον χώρο των επιχειρήσεων όπου σύμφωνα με 

τις σύγχρονες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης και του υψηλού ανταγωνισμού 

τίθεται ένα σημαντικό κριτήριο. Ποιοτικό είναι ένα προϊόν ή υπηρεσία που ικανοποιεί 

πλήρως τον πελάτη μέσα σε ορισμένα όρια κόστους παραγωγής.

Διασφάλιση Ποιότητας είναι το σύνολο των προγραμματισμένων ή συστηματικών 

ενεργειών και διαδικασιών, που είναι απαραίτητες για να εξασφαλίσουν ότι ένα 

προϊόν ή υπηρεσία θα πληρούν ορισμένες προδιαγραφές. Με απλά λόγια, σωστή 

και οργανωμένη διαχείριση (Τσιότρας 2002).

Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας ονομάζουμε την οργάνωση, τα αναγκαία 

μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση ης διασφάλισης 

ποιότητας.

Για να διασφαλισθεί επομένως η ποιότητα είναι απαραίτητο αρχικά να 

εξασφαλισθεί ότι όλες οι προδιαγραφές και απαιτήσεις που αφορούν ένα 

συγκεκριμένο προϊόν ή υπηρεσία είναι επαρκώς γνωστές και κατανοητές από 

όλους όσους θα κληθούν να εφαρμόσουν ένα τέτοιο σύστημα. Με άλλα λόγια, οι 

εκάστοτε απαιτήσεις του πελάτη πρέπει να προσδιορίζονται και να παρουσιάζονται 

με κάθε λεπτομέρεια και ακρίβεια, ώστε να μην υπάρχουν περιοχές αμφιβολιών και 

παρεξηγήσεων.

Συγκεκριμένα στην εκπαίδευση η έννοια-κλειδί της «διασφάλισης της 

ποιότητας», σημαίνει την έμφαση στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός των 

σχολείων και των σχέσεων τους με τις μεταβλητές των εισροών / εκροών, αντί των 

παραδοσιακών γραφειοκρατικών μορφών ελέγχου των αποτελεσμάτων σε σχέση με τα
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κεντρικά πρότυπα. Στόχος είναι η πρόληψη των σχολικών προβλημάτων και όχι η εκ των 

υστέρων διόρθωση τους όπως συμβαίνει με τις παραδοσιακές επιθεωρήσεις (Morgan and 

Everett 1990, Oakland 1989). Κατά συνέπεια αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η ενδυνάμωση του 

σχολείου, η ανάπτυξη σχεδίων-στόχων και η εμπέδωση μιας κουλτούρας ποιότητας 

από την ίδια τη σχολική κοινότητα.

Οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των διαδικασιών για την 

διασφάλιση της ποιότητας θα πρέπει να ασχοληθούν απαραιτήτως με τις ακόλουθες 

διακριτές επιμέρους διαδικασίες (Altrichter 1997):

• καθορισμός των ποιοτικών κριτηρίων,

• καθορισμός διαδικασιών μέτρησης μέσα από την παρατήρηση της 

παρούσας κατάστασης,

• αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ της πραγματικής κατάστασης και των 

επιθυμητών στόχων,

• προγραμματισμός και εφαρμογή των μέτρων για τη βελτίωση της σχέσης 

αυτής,

Ο καθορισμός αυτών των λειτουργιών είναι μια από τις διάφορες θεμελιώδεις 

αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν από την εκπαιδευτική πολιτική κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας προγραμματισμού των ποιοτικών συστημάτων.

Λειτουργίες Ποιοτικής Διασφάλισης

Όπως επισημαίνει ο Kogan (1996) τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας μπορούν 

να αναπτυχθούν και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες λειτουργίες:

• Καθοδήγηση: Τα αποτελέσματα της συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται για την 

καθοδήγηση και τη διόρθωση των διαδικασιών ανάπτυξης σε επίπεδο συστημάτων.

• Έλεγχος: Στα πλαίσια των συστημάτων διασφάλισης, τα αποτελέσματα της

συλλογής δεδομένων χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο υποσυστημάτων σύμφωνα με 

τη συμμόρφωσή τους σε νομικούς κανόνες και τα ποιοτικά πρότυπα.

• Υποκίνηση: Τα συστήματα διασφάλισης πρέπει να ενθαρρύνουν τον προγραμματισμό 

και την εφαρμογή διαδικασιών ανάπτυξης προσανατολισμένων στην ποιότητα.

• Λογοδοσία: Τα αποτελέσματα της διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται για την 

αιτιολόγηση των μεταρρυθμίσεων και τη χρήση των πόρων.
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• Καλλιέργεια εικόνας: Τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας χρησιμοποιούνται στις 

διαδικασίες των δημόσιων σχέσεων και στην αύξηση της διαφάνειας των προτύπων 

της εργασίας στα σχολεία.

Αν και όλες οι προαναφερθείσες λειτουργίες διαδραματίζουν το ρόλο τους στα 

πλαίσια των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, οι διαφορετικές προσεγγίσεις δεν 

εξυπηρετούν εξίσου όλες αυτές τις λειτουργίες. Επομένως οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση και την κρίση απεικονίζουν πάντα τις θεμελιώδεις 

στρατηγικές του πολιτικού ελέγχου των εκπαιδευτικών συστημάτων και της σχέσης μεταξύ 

των κεντρικών αρχών και των επιμέρους ιδρυμάτων εκπαίδευσης (Stem 1996).

Τι μετριέται και τι αναλύεται

Ο ποιοτικός έλεγχος στα εκπαιδευτικά συστήματα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

τρία διαφορετικά επίπεδα που είναι:

• ο έλεγχος της εισαγωγής,

• ο έλεγχος της επεξεργασίας,

• ο έλεγχος της παραγωγής.

Η επιλογή αυτού που είναι να μετρηθεί και να ελεγχθεί επίσης προσδιορίζει ποιοι 

παράγοντες θεωρούνται θεμελιώδεις στον καθορισμό της ποιότητας (Altrichter 1996).

Έλεγχος εισαγωγής

Στα περισσότερα συγκεντρωτικά ελεγχόμενα εκπαιδευτικά συστήματα όπως και 

στο Ελληνικό, ο έλεγχος εισαγωγής είναι η παραδοσιακή μορφή εξασφάλισης ποιότητας. 

Αυτό συμβαίνει εκ των προτέρων μέσω της νομικής τυποποίησης και της κεντρικά 

ελεγχόμενης κατανομής των πόρων. Η βασική ιδέα είναι ότι είναι δυνατό να εξασφαλιστεί 

η αμετάβλητη εκπαιδευτική ποιότητα με ελάχιστες παραλλαγές μεταξύ των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων, μέσω της κεντρικής νομικής τυποποίησης.

Η παρούσα αναζήτηση των εναλλακτικών μορφών ποιοτικού ελέγχου και ελέγχου 

συστημάτων μπορεί να δικαιολογηθεί σαν συνέπεια του γεγονότος ότι ο έλεγχος 

εισαγωγής δεν είναι πλέον αρκετά προσαρμόσιμος υπό τους όρους της εκπαιδευτικής 

αποκέντρωσης και της εκτεταμένης σχολικής αυτονομίας. Εάν τα σχολεία πρόκειται να 

ενθαρρυνθούν και να αναπτύξουν ανεξάρτητες σχολικές πολιτικές, "σχολικά 

προγράμματα" και εικόνες, θα πρέπει να υπάρξει μια χαλάρωση των κεντρικών δεσμών και 

κατευθύνσεων.
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Αυτό δεν σημαίνει ότι ένα σχολικό σύστημα με τα εν μέρει αυτόνομα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα μπορεί να λειτουργήσει χωρίς έλεγχο εισαγωγής. Εάν μπορεί να διασφαλιστεί η 

ισότητα (ή συγκρισιμότητα) των εκπαιδευτικών ευκαιριών σε μια περιοχή ή ένα τομέα, 

είναι ουσιαστικό να κρατηθούν οι θεσμικές διαφορές σχετικά με τα προγράμματα σπουδών 

και τους διαθέσιμους πόρους μέσα σε ορισμένα όρια με τον καθορισμό νομικών 

πλαισίων. Εντούτοις, το ζήτημα για το πώς τα σχολεία εξετάζουν τους πόρους τους και 

πώς θα τους εκμεταλλεύονται θα γίνει σημαντικότερο μόνο εάν χειρίζονται τα ίδια τα 

σχολεία το θέμα των εισαγωγών τους (σχεδιασμένη εισαγωγή).

Έλεγχος διεργασίας

Η έρευνα της σχολικής ποιότητας έχει παρουσιάσει διάφορους συσχετισμούς 

μεταξύ των οργανωτικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των σχολείων (διαδικασίες), 

και αποδοτικότητας παραγωγής τους (αποτελέσματα μαθητών στο σχολείο). Τέτοιες 

μελέτες συνήθως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι τα επιτεύγματα και η κοινωνικοποίηση 

του μαθητή εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που αυτός ανήκει 

(Rutter et. al. 1979).

Από τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας προκύπτει ότι τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της σχολικής διαδικασίας πρέπει να ληφθούν υπόψη ως δείκτες της 

ποιότητας. Το κύριο πρόβλημα με αυτήν την προσέγγιση είναι ότι οι αιτιώδεις συνδέσεις 

μεταξύ της διαδικασίας και της παραγωγής είναι όχι πάντα συνεπείς και μερικές φορές 

μετά βίας εμφανείς , και ότι η κύρια λειτουργία του σχολείου - η εκμάθηση των μαθητών 

(υπό την ευρεία έννοια), μετριέται μόνο με έναν έμμεσο τρόπο.

Έλεγχος παραγωγής

Τα αποφασιστικά ποιοτικά κριτήρια στην εκπαίδευση είναι τα αποτελέσματα που 

επιτυγχάνονται από τους παραλήπτες των εκπαιδευτικών προσπαθειών, δηλαδή τους 

μαθητές. Μια από τις πιθανές στρατηγικές στην καθιέρωση των συστημάτων 

διασφάλισης ποιότητας θα μπορούσε να είναι η πανεθνική μέτρηση των 

αποτελεσμάτων των μαθητών, η οποία θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος για την 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας μεμονωμένων σχολείων.

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξεταστεί και να υπολογιστεί το ακόλουθο πρόβλημα:

• Ό,τι μπορεί να μετρηθεί περιορίζεται από οικονομικούς παράγοντες (όπως οι

υλικοί πόροι, η προσοχή των μαθητών, η οργανωτική πίεση στα σχολεία).
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• Η επιλογή αυτού που πρέπει να μετρηθεί, δημιουργεί στη συνέχεια σοβαρά 

ερωτήματα σχετικά με τις προτεραιότητες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον 

έλεγχο του συστήματος.

Γενικά μπορεί να υποτεθεί ότι όσο πιο σύνθετα είναι τα ζητήματα της μέτρησης (π.χ. 

επίλυση προβλήματος), τόσο πιο σοβαρά είναι τα προβλήματα που προκύπτουν από 

την ίδια την μέτρηση, τουλάχιστον για την προσπάθεια που απαιτείται. (Hodgkinson 

&Crawford 1995).

Λογοδοσία των Σχολείων ( Accountability)

Η λογοδοσία των σχολείων αποκτά επίσης κεντρική σημασία. Αναφέρεται στη 

λογοδοσία του σχολείου απέναντι στους αποδέκτες του εκπαιδευτικού προϊόντος ως 

προς τα μορφωτικά επιτεύγματα των σχολείων. Τα συστήματα λογοδοσίας μπορεί να 

ποικίλλουν ανάλογα με το ποιος ορίζεται και νομιμοποιείται ως «λογοδότης» και 

ποιος ως «αποδέκτης» της εκπαιδευτικής προσφοράς (OECD 1996).

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η απόδοση λόγου είναι διαφορετική 

από την αξιολόγηση ή την εποπτεία. Η αξιολόγηση είναι η πράξη της παραγωγής μιας 

κρίσης. Η απόδοση λόγου περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση των κρίσεων για λόγους 

ελέγχου ή επιρροής. Η εποτπεία είναι ένας τρόπος με τον οποίο η απόδοση λόγου 

εξασφαλίζεται με τη χρησιμοποίηση των αξιολογικών μέτρων σε ένα διευθυντικό ή 

άλλο σύστημα ελέγχου. Μέσα σε αυτήν την κατανόηση της έννοιας της απόδοσης 

λόγου, ο Kogan (1996) κάνει μια διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών προτύπων 

απόδοσης λόγου, με διάφορες παραλλαγές που αυτά μπορούν να σημειωθούν. 

Ανάλογα με τους προσδιορισμούς αυτούς διακρίνονται σε:

• δημόσια πρότυπα ελέγχου (ισχυρή κρατική επίβλεψη - έμφαση στην 

εξωτερική αξιολόγηση),

• πρότυπα επαγγελματικής απόδοσης λόγου (έμφαση στον 

επαγγελματικό ρόλο των εκπαιδευτών-προτεραιότητα στην 

εσωτερική αξιολόγηση) και

• πρότυπα καταναλωτού-πελάτη (ενίσχυση του ρόλου των γονέων και 

έμφαση στην αντίληψη της εκπαιδευτικής αγοράς)
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"Δημόσιο πρότυπο ελέγχου - The Public Control Model"

Αυτό το πρότυπο που, σύμφωνα με τον Kogan (1996), είναι το κυρίαρχο πρότυπο 

στο διεθνές πλαίσιο, νομιμοποιείται από μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία και από 

τις συμβάσεις της απασχόλησης για τους υπαλλήλους που εργάζονται στα δημόσια 

ιδρύματα. Το αίτημα για έλεγχο της ποιοτικής ανάπτυξης ξεκινάει από τους 

εκλεγμένους αντιπροσώπους του κοινού και διαχειρίζεται από τη διοίκηση εκπαίδευσης. 

Σε αυτό το πρότυπο οι εξωτερικές μορφές ποιοτικής αξιολόγησης εξουσιάζουν τις 

αντίστοιχες μορφές εσωτερικής αξιολόγησης,

Το κύριο επίσημο χαρακτηριστικό του είναι αυτό της διευθυντικής ιεραρχίας 

(managerial hierarchy). Δίνει εξουσία σε κάποια δημόσια διορισμένη αρχή, συνήθως 

ένα Υπουργείο και περαιτέρω στις τοπικές αρχές. Οι επικεφαλείς των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων είναι υπεύθυνοι για απόδοση λόγου στην κεντρική δημόσια ιεραρχία και οι 

εκπαιδευτικοί λογοδοτούν στους διευθυντές τους για την εργασία τους. Οι διευθυντές 

μπορούν να εφαρμόσουν τις κυρώσεις που ισχύουν στα ιδρύματα δημόσιου τομέα 

όπου η μονιμότητα αποτελεί βασικό όρο της εργασίας του υπαλλήλου. Οι κυρώσεις 

αυτές αποκλείουν την περίπτωση της απόλυσης αλλά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα 

να επηρεαστεί η μελλοντική σταδιοδρομία ενός εκπαιδευτικού.

Ως πλεονέκτημα αυτού του προτύπου θεωρείται η δημοκρατική του νομιμότητά 

και σαφήνεια σχετικά με τους στόχους και τις ευθύνες των προσώπων. Το βασικό του 

μειονέκτημα είναι ότι η συμμετοχή και επιρροή στις αποφάσεις από τα εμπλεκόμενα 

πρόσωπα ή από τους υπαλλήλους του ιδρύματος είναι γενικά χαμηλή. Αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε προβλήματα κινήτρων για να τεθούν τα αποτελέσματα αξιολόγησης σε 

δράση, και επίσης να καταστήσει δύσκολη την εξεύρεση τοπικών λύσεων στα σχολικά 

προβλήματα. Επίσης σύμφωνα με τον Elliott (1980) υπάρχει δυσκολία ανταπόκρισης στις 

τοπικές συνθήκες καθώς οι ομάδες πελατών εντός της κοινότητας αδυνατούν να 

επηρεάσουν την σχολική διαδικασία, όταν υπάρχει μια κορυφή - κάτω από το 

σύστημα κοινωνικού ελέγχου.

"Επαγγελματικό πρότυπο Λογοδοσίας - The Professional Accountability Model "

Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη , αρμόδιοι για την απόδοση λόγου και την 

ποιοτική ανάπτυξη είναι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μέσα στην αντίστοιχη 

επαγγελματική περιοχή. Αυτό το πρότυπο νομιμοποιείται μέσα από την πείρα και την 

ηθική του επαγγέλματος. Η εσωτερική αυτοαξιολόγηση (pelf-evaluation) και οι
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αξιολογήσεις από συναδέλφους (peer reviews) ως μέθοδοι ποιοτικού ελέγχου αντιστοιχούν 

σε αυτό το πρότυπο.

Η επαγγελματικά ελεγχόμενη απόδοση λόγου μπορεί να θεωρηθεί ως προϋπόθεση 

για την περαιτέρω ανάπτυξη της ποιότητας επειδή τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

ασκούν μια άμεση επιρροή στην πρακτική. Το βασικό λοιπόν χαρακτηριστικό αυτού 

του προτύπου είναι η δυναμική της ποιοτικής ανάπτυξης λόγω της άμεσης 

συμμετοχής. Μια αδυναμία του μοντέλου θα μπορούσε να είναι ο πιθανός κίνδυνος τα 

επαγγελματικά πρότυπα (standards) των εκπαιδευτικών να μην ανταποκρίνονται στις 

εξωτερικές απαιτήσεις (αρχές, γονείς, το κοινό) και η πιθανότητα καθιέρωσης ενός 

συστήματος εσωτερικών επαγγελματικών κανόνων που να μην επιτρέπουν τις 

εναλλακτικές επιλογές και κριτικές.

Μια περαιτέρω παραλλαγή της ορολογίας "επαγγελματικής λογοδοσίας" 

συνδέεται με την "δημοκρατική προσέγγιση στην αξιολόγηση" (Simons 1979). Αυτό 

τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι "δημοκρατικές" αρχές στα προγράμματα 

σχολικής αυτοαξιολόγησης, δεδομένου ότι αναγνωρίζουν τα συμφέροντα των 

συγκεκριμένων ομάδων συμμετεχόντων που εμπλέκονται στην διαδικασία. 

Προβλέπεται να επιτρέπεται στα σχολεία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις για 

εξωτερική επιθεώρηση επεκτείνοντας και προστατεύοντας ταυτόχρονα την 

επαγγελματική τους αυτονομία. Τα σχολεία πρέπει να παρουσιάσουν τους 

απολογισμούς της εργασίας τους στο κοινό αλλά ο έλεγχος πρέπει να μετατοπιστεί σε 

εκείνους που βρίσκονται μέσα στο σχολείο. Αυτό γίνεται προκειμένου να παραμείνει 

σεβαστή η αυτονομία και η αυτοδυναμία των εκπαιδευτικών, παρέχοντας 

ταυτόχρονα μια διαδικασία που καθιστά τις πολιτικές και τις πρακτικές του 

σχολείου πιο δημόσιες.

"Πρότυπο καταναλωτού - πελάτη (Consumerist model) "

Στο πρότυπο αυτό διακρίνουμε δύο μορφές συμμετοχής "των πελατών" του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Η πρώτη αφορά "τη συνεργασία" μεταξύ των δασκάλων 

και των γονέων η οποία προτίθεται να είναι ανεξάρτητη από τις τάσεις και τη λογική 

της αγοράς. Μια τέτοια αντιστοίχηση ως πελάτης και καταναλωτής αποτυγχάνει να 

εκφράσει τη συνεργάσιμη ισότητα που πρέπει να υπάρξει μεταξύ των εκπαιδευτικών 

και των γονέων, ενώ βασικό στοιχείο αυτής της μορφής είναι η ενίσχυση της θέσης των 

γονέων (και των μαθητών) στα πλαίσια της σχολικής συνεργασίας και, συνεπώς, ένα
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εκτεταμένο δικαίωμα να μοιραστούν οι εσωτερικές αποφάσεις αναφορικά με το σχολείο 

(Sallis 1979).

Μια δεύτερη μορφή του προτύπου αυτού είναι ένα άνοιγμα του εκπαιδευτικού 

συστήματος στα στοιχεία της αγοράς, με τους συστατικούς μηχανισμούς να είναι επιλογή 

των γονέων που συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων του σχολείου και πλήρη ισότητα 

όλων των τομέων των ιδιωτικών και δημόσιων σχολείων. Αυτά τα πρότυπα 

εξουσιοδοτούνται είτε μέσω των αρχών της δημοκρατικής συμμετοχής είτε μέσω της 

προσδοκίας της αποδοτικότητας των κανονισμών μέσω μηχανισμών της αγοράς και της 

ελευθερίας του ανταγωνισμού (Hirschman 1970).

Ο δημόσιος έλεγχος της εκπαίδευσης πρέπει έτσι να περάσει στην οικογένεια. 

Οι κοινωνικοί φορείς προορίζονται να ασκήσουν την πίεση στα σχολεία μέσω των 

μηχανισμών της αγοράς παρά μέσω των δημόσια διατηρημένων συστημάτων ελέγχου. 

Τα πλεονεκτήματα των προαναφερθέντων ιδεών μπορούν να φανούν στο γεγονός ότι η 

επέκταση της συμμετοχής για τους χρήστες και τους χρηματοδότες της εκπαίδευσης 

πιθανώς θα γίνει πρόθυμα αποδεκτή από την κοινωνία. Εκτός αυτού, οι έννοιες που 

είναι επιτυχείς στους τομείς της επιχείρησης θα τύχουν ευκολότερα της αποδοχής στην 

παρούσα διάρθρωση της κοινωνίας.

Τα κύρια μειονεκτήματα των προσανατολισμένων στις επιχειρήσεις εννοιών είναι:

• το πρόβλημα της μεταφοράς των εννοιών όπως "πελάτης" ή "προσανατολισμός 

υπηρεσιών" στο εκπαιδευτικό σύστημα, η χρησιμότητα των οποίων μέχρι σήμερα δεν 

έχει καταδειχθεί επιτυχώς (OECD 1994),

• το γεγονός ότι οι σχετικές με την αγορά έννοιες μπορούν μόνο να γίνουν αντιληπτές 

μόνο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές, γεγονός το οποίο θέτει θέμα ισότητας των 

ευκαιριών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των "καλών" σχολείων.

Δείκτες απόδοσης - Performance indicators

Η οργάνωση της «διασφάλισης της ποιότητας» και της «λογοδοσίας», 

προϋποθέτει την εφαρμογή «δεικτών απόδοσης» και κριτηρίων επίδοσης (standards) τα 

οποία διαμορφώνονται σε εθνικό επίπεδο ή επίπεδο σχολείου και ελέγχεται η εφαρμογή 

τους μέσω της ποιοτικής αξιολόγησης.

Δείκτες, ονομάζονται όλες οι μεταβλητές οι οποίες απεικονίζουν τη συνολική 

κατάσταση ή την αλλαγή της κατάστασης κάθε ομάδας ανθρώπων, 

αντικειμένων, θεσμών, ή στοιχείων που μελετώνται και είναι ουσιώδεις σε μια
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αναφορά κατάστασης ή αλλαγής της κατάστασης των θεμάτων που μελετώνται ή σε 

μια κατανόηση των συνθηκών των θεμάτων αυτών (Shavelson, McDdonnell και Oakes 

1991).

Οι δείκτες απόδοσης ορίζονται ως απλά ή σύνθετα στοιχεία πληροφόρησης τα 

οποία συλλέγονται με συνεχή και αξιόπιστο τρόπο και τα οποία περιγράφουν την 

κατάσταση και την πρόοδο του σχολείου (Fitz-Gibbon 1997). Η πληροφόρηση αυτή 

υπακούει σε ερωτήματα και κριτήρια διάγνωσης με βάση τα οποία αυτή αντλείται από 

ευρύτερες θεματικές περιοχές όπως οι εισροές (αναλυτικό πρόγραμμα, βιβλία, 

χρηματοδότηση κτλ), οι διαδικασίες (σχολικές σχέσεις, διδασκαλία, μάθηση κτλ) ή τα 

αποτελέσματα (επιδόσεις μαθητών στις εξετάσεις κτλ) (OECD 1996).

Ο κύριος ρόλος των δεικτών είναι να χαρακτηρίζουν τη φύση ενός 

συστήματος μέσω των συστατικών του στοιχείων - πώς σχετίζονται μεταξύ τους 

και πώς αλλάζουν με το χρόνο. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν κατόπιν 

να χρησιμοποιηθούν για να κριθεί ο βαθμός της προόδου για την επίτευξη κάποιου 

στόχου, σε σχέση με κάποια προηγούμενη σύγκριση επιδόσεων, ή σε σύγκριση με 

δεδομένα άλλων ινστιτούτων ή χωρών (Shavelson, McDdonnell, Oakes 1991).

Οι εκπαιδευτικοί δείκτες είναι στατιστικά στοιχεία που αντανακλούν σημαντικές 

πλευρές του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά δεν είναι δείκτες όλα τα στατιστικά 

στοιχεία που αφορούν την εκπαίδευση. Αυτά μπορούν να είναι δείκτες, μόνο αν 

εξυπηρετούν ως μέσα μέτρησης. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δώσουν πολλές πληροφορίες 

για το όλο σύστημα, εκθέτοντας την κατάσταση μερικών σημαντικών χαρακτηριστικών 

του. Είναι προφανές ότι ένα εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να περιλαμβάνει ιδιότητες που 

δεν μπορούν να μετρηθούν ευθέως ή τέλεια.

Δείκτης εκπαίδευσης είναι ένα απλό ή σύνθετο στατιστικό στοιχείο που έχει σχέση 

με μια βασική δομή εκπαίδευσης και είναι χρήσιμο στο σχεδίασμά πολιτικής. Η μέτρηση 

της απόδοσης, μέσω της χρήσης των δεικτών, είναι ένα συγκεκριμένο τεχνικό 

εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε από τα γνωστά μοντέλα 

αξιολόγησης. Ενδιαφέρεται πρώτιστα για τη μετατροπή των στοιχείων που 

αφορούν την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης σε ποσοτικούς δείκτες που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν έγκυρα και υπεύθυνα.

Σε διαφορετικά συστήματα δεικτών απόδοσης, τα στοιχεία που θεωρούνται 

σημαντικοί δείκτες για τα αποτελέσματα του σχολικού συστήματος συλλέγονται τακτικά 

από ολόκληρο το σύστημα. Ένα κρίσιμο κριτήριο για την αποδοχή και τη σχετικότητα 

αυτής της στρατηγικής είναι η τοποθέτηση σε εφαρμογή αυτών των δεικτών.
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Τα ισχυρά σημεία αυτής της προσέγγισης είναι:

• η δυνατότητα ικανοποιητικής σύγκρισης των στοιχείων αυτών μεταξύ 

διαφορετικών σχολείων παρέχει μια βάση για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 

σε όλο το σύστημα,

• τα στοιχεία του συστήματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία αναφοράς για 

πς προσεγγίσεις εσωτερικής αυτοαξιολόγησης..

Οι συζητήσεις για τα αδύνατα σημεία αυτής της προσέγγισης αναφέρουν γενικά τα εξής:

• Σημαντικές δαπάνες για την ανάπτυξη και τη διοίκηση των πραγματικά έγκυρων 

και αξιόπιστων δεικτών. Η πραγματοποίηση αυτής της προσέγγισης στην Ελλάδα 

για παράδειγμα, θα προκαλούσε σοβαρό πρόβλημα επειδή δεν υπάρχει ακόμη 

δοκιμασμένο περιβάλλον και η κουλτούρα για να στηριχτούν οι συγκεκριμένες 

στρατηγικές (όπως π.χ. στην Αγγλία ή τις ΗΠΑ). Επομένως οι δαπάνες ανάπτυξης 

θα ήταν πολύ υψηλές.

• Η αξιόπιστη σύγκριση των στοιχείων στα σχολεία συνδέεται συχνά με μια 

έλλειψη ευελιξίας των οργάνων της μέτρησης. Έτσι οι πρόσφατες εξελίξεις και 

αλλαγές σχετικά με την οργάνωση και το περιεχόμενο της σχολικής μάθησης είναι 

δύσκολο να ληφθούν υπόψη.

• Εξαιτίας των υψηλών επενδύσεων για την ανάπτυξη υπάρχει μια τάση να 

ευνοηθούν τα χαρακτηριστικά που είναι ευκολότερο να μετρηθούν, πράγμα που 

μπορεί να οδηγήσει σε σύγκρουση με τους σύνθετους στόχους των σχολείων .

• Έλλειψη ευαισθησίας στις περιφερειακές και συγκεκριμένες σχολικές 

δραστηριότητες που υποστηρίζονται από τις τρέχουσες πολιτικές αυτονομίας 

στα σχολεία.

• Η καινοτόμος σχολική ανάπτυξη δεν προωθείται αυτόματα από τη συλλογή των 

δεδομένων. Το κίνητρο των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται μπορεί να είναι 

χαμηλό εάν δεν τους επιτρέπεται να επηρεάσουν τη διαδικασία αξιολόγησης (Cave 

1988).

Αξιολόγηση της ποιότητας.

Η σύνδεση της ποιότητας με την αξιολόγηση αποτελεί μια κεντρική τάση στο 

διεθνή χώρο. Αρχικά ο ΟΟΣΑ άνοιξε τη συζήτηση και επεξεργάσθηκε σχέδια 

ποιοτικής αξιολόγησης (OECD 1994a, 1996). Στη δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή
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Ένωση εισήγαγε την πολιτική αυτή ως αυτόνομη εκπαιδευτική δράση πρώτα στην 

τριτοβάθμια εκπαίδευση και αργότερα στη σχολική εκπαίδευση με την εφαρμογή 

των πιλοτικών σχεδίων αξιολόγησης της σχολικής εκπαίδευσης (βλ. Δούκας 1997).

Βασικά χαρακτηριστικά της αντίληψης της αξιολόγησης της ποιότητας, όπως 

προωθείται μέσω των διεθνών οργανισμών (McBeath, Meuret, Schrantz 1996), είναι:

• Ο διαχωρισμός από τις παραδοσιακές μεθόδους της αξιολόγησης μέσω των 

επιθεωρητών / επιθεωρήσεων.

• Η σύνδεσή τους με αναπτυξιακά σχέδια στόχων αντί του γραφειοκρατικού 

ελέγχου της εφαρμογής των κεντρικών οδηγιών.

• Η έμφαση στην αυτο-αξιολόγηση των σχολικών μονάδων.

• Η ανάπτυξη δεικτών επίδοσης της σχολικής προόδου.

Τα βασικά στοιχεία του μοντέλου ποιοτικής διασφάλισης που προτείνεται, 

είναι η αυτο-αξιολόγηση/ εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και η 

σύνδεσή της με την ανάπτυξη σχεδίων βελτίωσης των σχολείων. Η μορφή αυτή 

αξιολόγησης πραγματοποιείται από την ίδια τη σχολική μονάδα μέσω της ανάπτυξης 

δεικτών απόδοσης τα οποία επιλέγονται από την ίδια τη σχολική μονάδα μετά από 

συμφωνία και συναίνεση των συμμετεχόντων.

Από τις προηγούμενες αναφορές μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

ανάγκες της ανάπτυξης και της λογοδοσίας, ευνοούν τη συνύπαρξη εσωτερικής και 

εξωτερικής αξιολόγησης. Η εσωτερική αξιολόγηση αποβλέπει στη βελτίωση της 

λειτουργίας του σχολείου και στη διάγνωση του τι και πώς μαθαίνουν οι μαθητές. Η 

εξωτερική αξιολόγηση αποτελεί μια ανεξάρτητη διαδικασία η οποία εγγυάται τη 

συνολική λειτουργία του συστήματος και αντλεί πληροφορίες για την αξιολόγηση του 

συνόλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αντίληψη της ποιοτικής διασφάλισης επιχειρεί 

να φέρει κοντά τα δύο συστήματα, ώστε να εξυπηρετηθούν και οι δύο επιδιώξεις.

Οι σχέσεις εσωτερικής - εξωτερικής αξιολόγησης κατέχουν κεντρική θέση στη 

σχετική βιβλιογραφία και αποτελούν κρίσιμο θέμα στην υλοποίηση των αξιολογικών 

πολιτικών. Και τούτο διότι οι ρυθμίσεις των σχέσεων αυτών δεν είναι μόνο τεχνικές 

άντλησης γνώσης / πληροφόρησης, αλλά και μορφές ρύθμισης των σχέσεων εξουσίας 

εντός του εκπαιδευτικού συστήματος και μεταξύ σχολείων και κεντρικής εξουσίας. Από 

πολλούς μελετητές υποστηρίζεται ότι η αξιολόγηση αποτελεί ένα «όχημα μεταρρύθμισης
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των σχολείων», αν αυτή χρησιμοποιηθεί ως μέσο «αναδόμησης» (restructuring) των 

σχολικών σχέσεων και ενίσχυσης της αυτονομίας τους στη μορφωτική λειτουργία (school 

empowerment), αν συνδεθεί με τις ανάγκες τις διδασκαλίας - μάθησης, με τη βελτίωση 

των σχολικών προγραμμάτων και την εφαρμογή οργανωτικών / λειτουργικών αλλαγών 

που ευνοούν τη σχολική ανάπτυξη και επιτυχία (βλ. Darling-Hammond 1994). Η άποψη 

αυτή στηρίζεται στη θεώρηση ότι η κεντρική κρατική εξουσία και τα σχολεία αποτελούν 

ένα «χαλαρό δίδυμο» και ότι η αλλαγή δε μπορεί να προκόψει μόνο από την κορυφή (top- 

down process), αλλά κυρίως με διαδικασίες που βασίζονται στα σχολεία και 

υποστηρίζονται από την κεντρική εξουσία (bottom-up process).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

Εισαγωγή

Το κεφαλαίο αυτό της εργασίας περιέχει μια σύντομη αναφορά στην έννοια της 

φιλοσοφίας της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ), και τη συσχετίζει με την 

εκπαίδευση. Παρατίθενται λειτουργικοί ορισμοί της ορολογίας της σχετιζόμενης με τη 

ΔΟΠ, αναφέρονται οι κύριες αρχές της και επιχειρείται συσχετισμός της Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση με την ευρεία έννοια της ΔΟΠ όπως εφαρμόστηκε 

στις επιχειρήσεις.

Τι είναι η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)

Total Quality Management (TQM)

Η έννοια της Ολικής Ποιότητας προϋποθέτει τη συμμετοχή όλου του 

προσωπικού του οργανισμού, σε μία αλυσίδα διαδικασιών και ανθρώπων που 

απαρτίζεται από εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες και προμηθευτές, με μόνο 

στόχο τη διατήρηση και βελτίωση του επιπέδου ποιότητας των παραγόμενων 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας λοιπόν είναι το σύνολο 

των δραστηριοτήτων και μεθόδων που εφαρμόζονται από τον οργανισμό, με 

στόχο την ικανοποίηση του πελάτη και την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλου 

του δυναμικού (έμψυχου και άψυχου) του οργανισμού με το μικρότερο 

δυνατό κόστος (Τσιότρας 2002). Στον ορισμό της ΔΟΠ ο πελάτης αποτελεί το 

σημαντικότερο στοιχείο.

Η ΔΟΠ αποτελεί μία φιλοσοφία διοίκησης που περιέχει γενικές αρχές για τη 

θεμελιώδη κουλτούρα και τις νόρμες της πρακτικής ενός οργανισμού αφοσιωμένου στην 

πελατειακή ικανοποίηση και με διαρκώς χαμηλότερο κόστος. Αποτελεί μία συστηματική 

προσέγγιση που λειτουργεί οριζόντια ανάμεσα σε λειτουργίες και τμήματα, αφορά όλους 

τους εργαζόμενους σε όλη την ιεραρχία της επιχείρησης και επεκτείνεται στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς προμηθευτές και πελάτες. Η βάση της ΔΟΠ είναι 

φιλοσοφία που υπαγορεύει τη χρήση επιστημονικών μεθόδων, εργαλείων και βασίζεται
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σε αξίες εστιασμένες και στο άτομο και στη δύναμη της ομαδικής δράσης ( Evans and 

Lindsay 2000).

Η Ολική Ποιότητα στην Εκπαίδευση

Η επιτυχία εφαρμογής της ΔΟΠ στην βιομηχανία έχει παροτρύνει πολλούς να 

θέσουν το ερώτημα «Γιατί όχι και στην εκπαίδευση;». Αρκετοί μελετητές έχουν ήδη 

απαντήσει σε αυτή την πρόκληση και σήμερα έχουμε αρκετή εμπειρία να πούμε ότι η 

ΔΟΠ λειτουργεί το ίδιο αποτελεσματικά και στην εκπαίδευση.

Αρχικά, είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σε μερικές βασικές διαφορές μεταξύ εκπαίδευσης 

και βιομηχανίας (Tribus 1989):

1. Το σχολείο δεν είναι βιομηχανία.

2. Ο μαθητής δεν είναι προϊόν.

3. Η μόρφωση του μαθητή είναι το προϊόν.

4. Υπάρχουν διαφορετικοί πελάτες για το προϊόν:

• Οι ίδιοι οι μαθητές.

• Οι γονείς των μαθητών.

• Οι μελλοντικοί υπάλληλοι.

• Η κοινωνία γενικότερα.

5. Οι μαθητές πρέπει να συνεργάζονται για την δική τους μόρφωση.

Για την εκπαίδευση «ολική ποιότητα» είναι η διηνεκής προσπάθεια προσέγγισης προς το 

άριστο, την τελειότητα· με άλλα λόγια είναι αυτό που κάνει τη μάθηση μια ευχάριστη 

διαδικασία.

Η ολική ποιότητα για την εκπαίδευση είναι επίσης 

S μια νέα φιλοσοφία διοίκησης,

S μια διαφορετική θεωρητική προσέγγιση και σκέψη,

S μια νέα αντίληψη η οποία ξεκινά από την κορυφή και οδηγεί στη βάση της 

ιεραρχίας,

S μια μακροπρόθεσμη διαδικασία,

S μια διαδικασία η οποία υποστηρίζεται από εργαλεία ποιότητας,

^ ένας νέος τρόπος σκέψης και ζωής (Arcaro 1995).
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Με την εισαγωγή της ολικής ποιότητας στα σχολεία αποβλέπουμε στη μετατροπή 

του ισχύοντος συστήματος διδασκαλίας και αξιολόγησης σε ένα σύστημα συνεχούς 

βελτίωσης και μάθησης. Το μεγάλο πλεονέκτημα της καινοτομίας αυτής είναι ότι 

προσθέτει μεγάλη αξία στις διαδικασίες, έτσι ώστε «όσα» κερδίζει κάποιος σε μάθηση 

να είναι περισσότερα από «όσα» καταθέτει σε χρήμα, μόχθο και χρόνο για την απόκτηση 

της.

Αρχές της ΔΟΠ

Σύμφωνα με τον Bonstingl (1996) οι βασικότερες αρχές της διοίκησης ολικής 

ποιότητας που συντελούν στην βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 

οργανισμών είναι οι εξής:

• Η προσοχή εστιάζεται στους πελάτες και στους έχοντες οφέλη 

(stakeholders),

• Συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων,

• Έμφαση στις διαδικασίες υποστηριζόμενη από συνεχή εκμάθηση και 

βελτίωση των διαδικασιών αυτών.

Εκτός από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, άλλοι πελάτες των 

εκπαιδευτικών οργανισμών είναι οι εξής:

• Οι γονείς και γενικότερα το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών, οι 

οποίοι προσδοκούν όχι μόνο την παροχή αποτελεσματικής εκπαίδευσης αλλά 

και την αγωγή και την ανθρωπιστική καλλιέργεια. Αυτή η προσδοκία είναι 

σημαντικά διάπλασης της προσωπικότητας.

• Οι πιθανοί μελλοντικοί εργοδότες των σημερινών εκπαιδευομένων. Οι τελευταίοι 

θα στελεχώσουν τις εταιρείες τους με το υπάρχον δυναμικό και προσδοκούν 

υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικών εκροών προς ίδιον όφελος.

• Το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο που προσδοκά από τους εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς να πλάσουν καλλιεργημένους, ευαισθητοποιημένους και 

εμπνεόμενους από ανθρωπιστικά ιδεώδη πολίτες.

• Οι οργανισμοί τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τους Mehra and Rhee (2003) η επιτυχής εφαρμογή της ΔΟΠ σε ένα 

εκπαιδευτικό ίδρυμα απαιτεί την υιοθέτηση των παρακάτω βασικών αρχών από όλο 

το ανθρώπινο δυναμικό:



98

• Ο κάθε ένας παράγει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.

• Όλα τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες δημιουργούνται για έναν αποδέκτη 

(εσωτερικό ή εξωτερικό).

• Όλες οι διαδικασίες έχουν έναν προμηθευτή.

• Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παράγουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους 

μέσω εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών που διασταυρώνονται 

λειτουργικά (cross-functional) και όχι μέσω ατομικών λειτουργιών.

• Η αποτελεσματικότητα ορίζεται από την ικανότητα των 

διασταυρούμενων λειτουργικά (cross-functional) διαδικασιών να 

κατευθύνονται από τον πελάτη, να βελτιώνονται διαρκώς και να 

εφαρμόζονται στρατηγικές οι οποίες οδηγούν στην εκπαίδευση και 

ανάπτυξη του σπουδαστή.

Έτσι η βελτίωση της συνολικής απόδοσης του ιδρύματος έχει σχέση με την βελτίωση 

των διαδικασιών από τις οποίες αποτελείται. Οι δραστηριότητες βελτίωσης θα πρέπει να 

εστιάζονται στις βασικές διαδικασίες (core or critical processes), δηλαδή εκείνες τις 

διαδικασίες οι οποίες στηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους οι οποίοι προέρχονται 

από το όραμα και την αποστολή του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Η εστίαση στις 

βασικές διαδικασίες θα διαβεβαιώσει ότι οι διαδικασίες αυτές θα παρέχονται μαζί με 

όλους τους απαραίτητους πόρους στους αποδέκτες έτσι ώστε ο οργανισμός να έχει 

υψηλή και σταθερή απόδοση, που θα οδηγήσουν στην επιβίωση και ανάπτυξή του.

Χαρακτηριστικά ενός σχολείου Ολικής Ποιότητας

Σύμφωνα με τον Arcaro (1995), ένα ποιοτικό σχολείο προσδιορίζεται από πέντε 

χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζονται ως στυλοβάτες της ποιότητας:

1) Εστίαση στον Πελάτη.

2) Συμμετοχή από όλους.

3) Μέτρηση.

4) Δέσμευση.

5) Συνεχής Βελτίωση.

Αυτοί οι στυλοβάτες είναι βασισμένοι στις σχολικές πεποιθήσεις όπως η εμπιστοσύνη, 

η συνεργασία και η ηγεσία. Η ποιότητα στην εκπαίδευση, απαιτεί μια δέσμευση προς
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ικανοποίηση πελατών και μια δέσμευση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο 

οποίο το προσωπικό και οι σπουδαστές μπορούν να κάνουν την καλύτερη εργασία 

τους. Εντούτοις, προτού να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα συνολικό ποιοτικό 

σχολείο, πρέπει να αναπτύξουμε τι αντιπροσωπεύει κάθε στυλοβάτης.

Εστίαση στον πελάτη ( Customer Focus)

Σε ένα σχολείο ολικής ποιότητας, ο καθένας είναι και πελάτης και 

προμηθευτής. Οι σχολικοί πελάτες είναι πρώτιστα οι σπουδαστές και οι οικογένειές 

τους. Είναι οι κύριοι δικαιούχοι της σχολικής εργασίας. Οι γονείς είναι παράλληλα 

προμηθευτές στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς παρέχουν στα σχολεία ποιότητας με 

μαθητές που είναι πρόθυμοι να μάθουν. Είναι καθήκον των σχολείων ολικής ποιότητας 

να συνεργαστούν με τους γονείς.

Τα σχολεία έχουν εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες. Οι εσωτερικοί πελάτες 

είναι οι γονείς, οι σπουδαστές, οι δάσκαλοι, οι διοικητές, το προσωπικό, και το σχολικό 

συμβούλιο. Είναι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εξωτερικοί πελάτες είναι η 

κοινωνία, οι εργοδότες, οι οικογένειες, και η τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι εξωτερικοί 

στην οργάνωση. Εντούτοις, χρησιμοποιούν την παραγωγή της διαδικασίας εκπαίδευσης.

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να εισάγουμε την έννοια της αλυσίδας πελάτη/ 

προμηθευτή. Η σχέση υπάρχει ανάμεσα σε αυτό που αναμένουμε από τον πελάτη και 

προμηθευτή. Είναι ευθύνη του πελάτη να προσδιορίσει σαφώς τις απαιτήσεις του και 

ευθύνη του εκπαιδευτικού οργανισμού να εναρμονίσει τις απαιτήσεις του πελάτη στις 

απαιτήσεις των προμηθευτών.

Συμμετοχή από όλους (Total Involvement)

Ο καθένας πρέπει να συμμετέχει στον ποιοτικό μετασχηματισμό. Η ποιότητα δεν 

είναι μόνο ευθύνη του σχολικού συμβουλίου και των στελεχών της εκπαίδευσης. Είναι 

ευθύνη του καθενός. Η ΔΟΠ απαιτεί την συμμετοχή όλων στην ποιοτική προσπάθεια.

Μέτρηση ( Measurement)

Είναι ένας παράγοντας όπου τα περισσότερα σχολεία αποτυγχάνουν. Σύμφωνα 

με τη φιλοσοφία της ΔΟΠ δεν μπορείς να βελτιώσεις ό,τι δεν μπορείς να μετρήσεις. 

Τα σχολεία δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ποιοτικά πρότυπα που έχουν 

καθιερωθεί από την κοινωνία, εκτός αν έχουν ένα πλαίσιο μέτρησης της προόδου για 

την επίτευξη των προτύπων. Οι σπουδαστές χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων για να μετρήσουν την πρόοδό τους στην τάξη. Οι κοινότητες
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χρησιμοποιούν τους σχολικούς προϋπολογισμούς για να μετρήσουν την 

αποδοτικότητα των σχολικών διαδικασιών.

Δέσμευση (Commitment)

Ο διευθυντής του σχολείου και το σχολικό συμβούλιο πρέπει να είναι 

δεσμευμένοι στην ποιότητα. Εάν δεν είναι, η διαδικασία ποιοτικού μετασχηματισμού 

δεν πρέπει να ξεκινήσει, επειδή θα αποτύχει. Ο καθένας πρέπει να υποστηρίξει την 

ποιοτική προσπάθεια. Η ποιότητα είναι μια πολιτιστική αλλαγή που αναγκάζει μια 

οργάνωση για να αλλάξει τον τρόπο που τα πράγματα γίνονται. Οι άνθρωποι είναι 

ανθεκτικοί στην αλλαγή και η διοίκηση πρέπει να υποστηρίξει τη διαδικασία αλλαγής 

με την παροχή ανθρώπων με κατάλληλη εκπαίδευση, εργαλείων, συστημάτων και 

διαδικασιών που προωθούν την ποιότητα.

Συνεχής Βελτίωση (Continuous Improvement)

Τα σχολεία πρέπει να κάνουν τα πράγματα καλύτερα αύριο από ό,τι τα έκαναν 

χθες ή σήμερα. Οι επαγγελματίες της εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι συνεχώς σε 

επιφυλακή για τους τρόπους να αποτραπούν τα προβλήματα από την εμφάνιση πρέπει 

να διορθώσουν τα προβλήματα διαδικασίας δεδομένου ότι αναπτύσσουν και 

κάνουν τις βελτιώσεις. Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται σχηματικά τα 

χαρακτηριστικά ενός σχολείου που εφαρμόζει αρχές ΔΟΠ.

Characteristics of a Total Quality School

Σχεδιασμός συστήματος

Για το σχεδιασμό ενός συστήματος ποιότητας απαιτείται στην αρχή η 

διατύπωση ενός σκοπού. Στη συνέχεια διατυπώνονται οι προτάσεις της αποστολής και
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του οράματος, προτού αρχίσει η διαδικασία της βελτίωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος.

Όπως επισημαίνει ο Ζαβλανός (2003) κάθε σύστημα περιλαμβάνει επτά (7) 

στοιχεία που αποτελούν συστατικά του συστήματος και είναι τα εξής:

1. ο σκοπός

2. ο πελάτη

3. ο προμηθευτής

4. η είσοδος

5. η διαδικασία

6. η έξοδος

7. η ανατροφοδότηση.

Αν κάποιο από τα παραπάνω στοιχεία του συστήματος λείπει, τότε δεν υπάρχει 

σύστημα, αλλά μια συλλογή από διάφορα μέρη. Η πρώτη απαίτηση για το σχεδίασμά 

ενός συστήματος είναι να έχει το σύστημα ένα σκοπό. Χωρίς σκοπό τα διάφορα μέρη του 

συστήματος δεν θα δουλέψουν μαζί ως σύστημα.

Στη συνέχεια αναπτύσσονται εν συντομία τα παραπάνω επτά στοιχεία που συνι- 

στούν το εκπαιδευτικό σύστημα (Ζαβλανός 2003, σελ 117).

1. Σκοπός

Η εκπαίδευση χρειάζεται να έχει ένα σκοπό. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 

έχει ως κύριο σκοπό να προετοιμάζει τους νέους για το ρόλο τον οποίο θα αναλάβει ο 

καθένας στην κοινωνία, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται και να είναι ευέλικτος στις 

οποιεσδήποτε αλλαγές.

2. Είσοδος

Τα παιδιά αποτελούν την είσοδο του συστήματος. Η προετοιμασία των παιδιών τα 

οποία μπαίνουν στο εκπαιδευτικό σύστημα επηρεάζεται από τη μόρφωση των γονέων 

τους, τα μέσα πληροφόρησης, το περιβάλλον κ.λπ. Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τον 

έλεγχο του εκπαιδευτικού συστήματος· το σύστημα ελέγχεται από την πολιτεία. Η 

πολιτεία αποφασίζει για τα χρήματα τα οποία θα διατεθούν για την εκπαίδευση, για τους 

μισθούς των εκπαιδευτικών, για τα προσόντα και την πρόσληψη του προσωπικού. 

Τέλος, παράγοντες όπως η νομοθεσία, το αναλυτικό πρόγραμμα, τα οικονομικά, οι 

απαιτήσεις των πανεπιστημίων και των εργοδοτών επηρεάζουν το σχεδίασμά και 

αποτελούν σε μεγάλο βαθμό στοιχεία στην είσοδο του εκπαιδευτικού συστήματος.
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3. Διαδικασίες

Η βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος γίνεται μέσω της βελτίωσης των 

διαδικασιών, κυρίως των διαδικασιών διδασκαλίας - μάθησης, διοίκησης κ.λπ. Η 

ανατροφοδότηση την οποία παίρνουμε από τους μαθητές, γονείς και συναδέλφους 

μπορεί να βελτιώσει την πραγματοποίηση των διαδικασιών.

4. Έξοδος

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει έξοδο· είναι οι απόφοιτοι οι οποίοι έχουν τα προσόντα 

να γίνουν δεκτοί στα πανεπιστήμια ή να βρουν κάποια εργασία. Στην έξοδο όμως του 

συστήματος υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι αποτυγχάνουν να ικανοποιήσουν τα 

πρότυπα απόδοσης. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές έχουν την υπευθυνότητα να μειώσουν, 

αν όχι να εξαλείψουν, το ποσοστό των αποτυγχανόντων μαθητών. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών μάθησης.

5. Προμηθευτές

Οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί 

δεν έχουν λόγο για τα παιδιά που έρχονται στο σχολείο. Το σχολείο πρέπει να δεχθεί όλα 

τα παιδιά τα οποία κατοικούν μέσα στα όρια της περιφέρειάς του. Οι γονείς πρέπει να 

προετοιμάσουν καλύτερα τα παιδιά τους για την είσοδο στο σύστημα και για την επιτυχία 

τους στο σχολείο.

στ. Πελάτες

Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πελάτες. Οι κύριοι πελάτες του συστήματος σε σειρά 

προτεραιότητας είναι:

1) οι μαθητές,

2) οι γονείς των μαθητών,

3) τα πανεπιστήμια,

4) οι εργοδότες και

5) η κοινωνία γενικότερα (Tribus 1989).

Ο μαθητής είναι ο εσωτερικός πελάτης και οι υπόλοιποι είναι οι εξωτερικοί πελάτες.

ζ. Ανατροφοδότηση

Τα συστήματα έχουν την ανατροφοδότηση η οποία είναι ένας μηχανισμός ελέγχου. 

Η ανατροφοδότηση μεταφέρει πληροφορίες τις οποίες αξιοποιεί η διοίκηση και τα άλλα 

μέλη του συστήματος. Λαμβάνεται ανατροφοδότηση από τους πελάτες και τους
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ενδιαφερομένους γονείς σχετικά με την ποιότητα των αποφοίτων του συστήματος. Οι 

πληροφορίες αυτές μπορεί να βελτιώσουν το σκοπό και να χρησιμοποιηθούν ως βάση για 

τη βελτίωση των προμηθειών, της εισόδου και των διαδικασιών.

Με βάση την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων του συστήματος διαπιστώνεται 

ότι στην παραδοσιακή οργανωτική δομή, εκτός από την ιεραρχική δομή των 

καθηκόντων, δεν υπάρχουν έννοιες όπως του πελάτη, του προμηθευτή, των διαδικασιών, 

της εισόδου, της εξόδου, του σκοπού, της ανατροφοδότησης και της μέτρησης της 

ποιότητας. Αυτό δίνει ένα ακόμη πλεονέκτημα σ' αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι 

σήμερα η αποδοχή της συστηματικής προσέγγισης για το σχεδίασμά και τη μελέτη του 

εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη.

Αναγκαιότητα Εφαρμογής ΔΟΠ στην εκπαίδευση

Σήμερα η εφαρμογή της ΔΟΠ στις επιχειρήσεις και οργανισμούς αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση. Η νέα αυτή φιλοσοφία έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα κάθε 

οργανισμού. Οι Ιάπωνες οι οποίοι πρώτοι εφάρμοσαν τις αρχές της φιλοσοφίας αυτής 

κατόρθωσαν να είναι οι πρώτοι σε πολλούς τομείς παραγωγής προϊόντων σ' όλο τον 

κόσμο. Αυτό το πέτυχαν, γιατί

S η ΔΟΠ αποτέλεσε γι' αυτούς μέρος της κουλτούρας τους,

S έδωσαν μεγάλη σημασία στον ανθρώπινο παράγοντα,

■S προσπάθησαν να έχουν πολύ καλούς τεχνολογικά εκπαιδευμένους αποφοίτους 

(Ishikawa 1989).

Όταν οι εταιρίες του Δυτικού κόσμου άρχισαν να χάνουν μεγάλο μερίδιο αγοράς από 

τις ανταγωνιστικές ιαπωνικές εταιρίες, τότε διαπίστωσαν τα θετικά σημεία της ΔΟΠ 

και άρχισαν και οι ίδιες να εφαρμόζουν τις αρχές της ΔΟΠ για να επιβιώσουν στο 

ανταγωνιστικό και δύσκολο παγκόσμιο περιβάλλον. Όλοι οι ειδικοί (Crosby 1979, 

Deming 1986, Juran 1989) πιστεύουν ότι η ΔΟΠ μπορεί να μετουσιώσει το εκπαιδευτικό 

σύστημα. Αν θέλουμε η βιομηχανία μας να ανταγωνιστεί τη διεθνή αγορά, πρέπει να 

δώσουμε μεγάλη σημασία στην εκπαίδευση. Αν τα σχολεία δεν παράγουν το προϊόν το 

οποίο θα έπρεπε να παράγουν, με ποια άτομα θα στελεχωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις; 

Πώς θα γίνουν τα προϊόντα μας ανταγωνιστικά, αν οι απόφοιτοί μας δεν είναι εφάμιλλοι 

των αποφοίτων άλλων κρατών; Αφού η φιλοσοφία της ΔΟΠ έχει δώσει τόσα 

αποτελέσματα στις επιχειρήσεις και οργανισμούς και είναι πλέον γενικώς αποδεκτή, γιατί
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το εκπαιδευτικό μας σύστημα να μην ακολουθήσει τις αρχές της φιλοσοφίας αυτής; Πώς 

θα ανταγωνιστούμε τη διεθνή αγορά, όταν υπάρχουν τα προβλήματα που αναφέραμε 

προηγουμένως; Επομένως, η πρόκληση είναι ή θα τροποποιήσουμε το εκπαιδευτικό μας 

σύστημα τώρα ή θα πληρώσουμε το κόστος της αποτυχίας αργότερα.

Είναι καιρός και στη χώρα μας να αρχίσουμε να δημιουργούμε «σχολεία 

ποιότητας». Οι αρχές του Deming και των άλλων ειδικών οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν με 

επιτυχία για να αλλάξουν τις διαδικασίες στις επιχειρήσεις, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εξίσου με επιτυχία και για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στα σχολεία. 

Πρέπει όλοι οι φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στο σύστημα της εκπαίδευσης να 

διατυπώσουν τους εθνικούς στόχους για να είναι όλοι συνυπεύθυνοι για την υλοποίηση 

τους. Παράλληλα, πρέπει να διατυπωθούν οι μέθοδοι οι οποίες απαιτούνται για να 

εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Γεγονός είναι ότι με την εισαγωγή της ολικής ποιότητας 

στα σχολεία θα επιτύχουμε περισσότερα με λιγότερα χρήματα. Σήμερα όλοι συμφωνούν 

ότι ο μελλοντικός οικονομικός πλούτος της κοινωνίας εξαρτάται από την εκπαίδευση 

την οποία παίρνουν οι νέοι στα σχολεία ( Ψαχαρόπουλος 1999, σελ 54).

Η γνώση αποτελεί τη στρατηγική πηγή και το ανθρώπινο μυαλό την κινητήρια 

δύναμη. Το εργατικό δυναμικό πρέπει να έχει πολλές δεξιότητες, για να μπορεί να 

αντιμετωπίζει τις γρήγορες και συνεχείς αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στην κοινωνία. 

Οι επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες είναι τελείως απαραίτητες για την 

επίλυση των προβλημάτων από μια ομάδα. Αυτές οι δεξιότητες μπορούν να 

αναπτυχθούν μόνο στα σχολεία.

Σύμφωνα με τον Tribus (1989), με βάση τα παραπάνω και τη σύγχρονη αντίληψη, 

τα σχολεία πρέπει να αναπτύξουν στους μαθητές:

α. τη γνωστική ικανότητα, η οποία επιτρέπει σ' αυτούς να κατανοήσουν αυτό που 

μαθαίνουν και να το συσχετίσουν μ' αυτό που ήδη γνωρίζουν, 

β. την πρακτική ικανότητα, η οποία επιτρέπει σ' αυτούς να πραγματοποιήσουν κάτι 

στην πράξη, δηλαδή να εφαρμόσουν τη γνώση, 

γ. την κριτική και δημιουργική σκέψη, η οποία επιτρέπει σ' αυτούς να διακρίνουν αυτό 

που είναι σπουδαίο από αυτό που δεν είναι και 

δ. το χαρακτήρα, που είναι προϊόν καλλιέργειας της βούλησης και θέλησης και 

συνδυασμού της γνωστικής και της πρακτικής ικανότητας, της κριτικής σκέψης και 

της παρακίνησης.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι η φιλοσοφία της ΔΟΠ αποτελεί το μόνο 

εκσυγχρονιστικό μέσο για τη λειτουργία των σχολείων μας, είναι μονόδρομος χωρίς να
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υπάρχει άλλη λύση. Όσο γρηγορότερα αυτό γίνει αντιληπτό τόσο καλύτερα θα είναι για 

το εκπαιδευτικό μας σύστημα και γενικότερα για την πρόοδο της χώρας μας, αφού όπως 

είναι γνωστό, το βασικό εργαλείο ανάπτυξης μιας χώρας είναι η ποιοτική εκπαίδευση. 

Ιδιαίτερα σήμερα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά με τις συνεχείς αλλαγές και το με

γάλο ανταγωνισμό, η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί μια αδήριτη ανάγκη.

Συνεργατική Μάθηση και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Η συνεργατική μάθηση (cooperative learning) προβάλλεται σαν μία 

εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας που προσαρμόζεται συνεχώς στις συνεχώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις των ανθρώπινων ικανοτήτων (Slavin 1983). Επιπλέον, η 

ενδυνάμωση ( empowerment) είναι μια ισχυρό κίνητρο για τις ομάδες να εργαστούν 

αποτελεσματικά και ορισμένες επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει επιτυχώς αυτές τις 

έννοιες σε διαδικασίες τους (Johnson & Johnson 1991). Σύμφωνα με την άποψη των 

Mehra και Rhee (2003) υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ του συνεργατικού προτύπου 

εκμάθησης και της φιλοσοφίας της ΔΟΠ. Η ομαδική εργασία (teamwork) και η 

ενδυνάμωση (empowerment) είναι δύο κύρια στοιχεία ενός συστήματος ολικής 

ποιότητας που είναι κοινά με την φιλοσοφία της συνεργατικής μάθησης. Η σχέση αυτή 

απεικονίζεται στο σχήμα που ακολουθεί.

Teamwork

Total Quality 
Management

Λ Cooperative
Learning

Empowerment

Όπως φαίνεται και στο σχήμα, η ομαδική εργασία είναι ένα κοινό στοιχείο 

μεταξύ της ποιοτικής διαχείρισης και της διαδικασίας συνεργατικής μάθησης. 

Επομένως, η ομαδική εργασία μπορεί να παρέχει έναν ισχυρό σύνδεσμο για τη 

χρησιμοποίηση των ποιοτικών εργαλείων όπως η ΔΟΠ για τη συνεργατική μάθηση. 

Επιπλέον, η ενδυνάμωση μπορεί να παρέχει μια ώθηση στις ομάδες σπουδαστών να 

εργαστούν αποτελεσματικότερα παρέχοντάς τους μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην 

λήψη αποφάσεων καθώς και υπευθυνότητα. Ως εκ τούτου, η ομαδική εργασία και η



106

ενδυνάμωση είναι δύο αρχές της ολικής ποιότητας που μπορούν να διευκολύνουν τη 

συνεργατική μάθηση.

Εφαρμογή της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση

Οι έννοιες του Deming (1986) έχουν διαμορφώσει τη φιλοσοφία της ΔΟΠ. Αυτό το 

σύστημα διοίκησης επικεντρώνεται στα 14 περίφημα σημεία του Deming. Ο Deming στο 

βιβλίο του «Out of Crisis» τονίζει ότι η βασική ευθύνη για την ποιότητα τόσο σε 

προσωπικό όσο και σε οργανωτικό επίπεδο ανήκει πρωταρχικά στη διοίκηση του 

εκάστοτε οργανισμού και θεωρεί ότι η ποιότητα χρειάζεται παντού· στις επιχειρήσεις, 

στους οργανισμούς, στην εκπαίδευση και γενικότερα στη ζωή. Χαρακτηριστικές για το 

θέμα αυτό είναι οι παρακάτω φράσεις του:

Η αποτυχία της διοίκησης να προγραμματίσει το μέλλον, προβλέποντας τα πιθανά 

προβλήματα, προκαλεί σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού, πρώτων υλών και χρόνου, τα 

οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους παραγωγής άρα και της τελικής τιμής 

του προϊόντος. Λίγες είναι οι φορές που ο καταναλωτής είναι πρόθυμος να επιδοτήσει τη 

σπατάλη. Το αναπόφευκτο αποτέλεσμα για την επιχείρηση, θα είναι η απώλεια τμήματος από 

το κεκτημένο μερίδιο της αγοράς.

Στην αρχή η φιλοσοφία του Deming εφαρμόστηκε για τη διοικητική πλευρά του 

σχολικού συστήματος. Αργότερα έγινε αντιληπτό ότι η φιλοσοφία του μπορεί να 

εφαρμοστεί και στην τάξη. Αυτό γιατί η τάξη είναι επίσης ένας χώρος μέσα στον οποίο 

ασκείται διοίκηση από τον καθηγητή. Οι δάσκαλοι ή οι καθηγητές δεν έχουν μόνον την 

ευθύνη να διοικήσουν τους μαθητές, αλλά έχουν παράλληλα και την ευθύνη να 

διοικήσουν και να προωθήσουν τη μάθηση (Greenbaum 1996).

Παρακάτω αναλύουμε τα 14 σημεία του Demine via την εκπαίδευση (Ζαβλανός 2003, 

σελ. 76-84).

1. Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης των μαθητών και της 

διδασκαλίας με στόχο να παράγουμε αποφοίτους οι οποίοι να ανταγωνίζονται τη 

διεθνή αγορά.

Το σχολείο πρέπει να βοηθάει τους μαθητές να μεγιστοποιήσουν τις δυ- 

νατότητές τους μέσω της συνεχούς βελτίωσης τόσο του έργου του δασκάλου όσο και 

των μαθητών. Η εστίαση του ενδιαφέροντος στο μαθητή-εκπαιδευόμενο απαιτεί να 

εφαρμοστούν στρατηγικές επικοινωνίας και ανάπτυξης, τέτοιες που να ικανοποιούν
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τους πελάτες σπουδαστές. Αν ο απόφοιτος δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του εργοδότη 

θα πρέπει να γυρίσει πίσω στο σύστημα να εκπαιδευτεί εκ νέου.

2. Υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση.

Είμαστε σε μια νέα εποχή. Η διοίκηση του σχολείου πρέπει να αναλάβει την 

υπευθυνότητα για αλλαγές και να δεσμευθεί για την αποδοχή του νέου τρόπου σκέψης. 

Οι ηγέτες του σχολείου πρέπει να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν τη νέα φιλοσοφία 

της συνεχούς βελτίωσης στη μάθηση, μέσω της ενδυνάμωσης των ομάδων δασκάλου - 

μαθητών. Δεν περισσεύει χώρος και χρόνος για να διατηρήσουμε ακόμη το «status 

quo» στα σχολεία.

3. Ανεξαρτητοποίηση από την απλή χρησιμοποίηση του τεστ για την επίτευξη 

της ποιότητας. Η ποιότητα πρέπει να είναι ενσωματωμένη στους μαθητές από 

την αρχή.

Ο σωστός τρόπος αξιολόγησης είναι να γίνεται σε κάθε σημείο της διαδικασίας 

διδασκαλίας - μάθησης. Τεστ και άλλοι δείκτες της μάθησης του μαθητή πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικά εργαλεία σε όλη τη διαδικασία της μάθησης.

4. Ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι καθηγητές των ανώτερων τάξεων πρέπει να 

συνεργάζονται με τους καθηγητές των κατώτερων τάξεων για να κατανοήσουν 

αυτά που περιμένουν στην τάξη τους. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να αναπτύξουν 

στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιζήσουν στο μέλλον, αλλά 

για να ελαττώσουν τις αποτυχίες και να αυξήσουν στους μαθητές τη διάρκεια 

χρησιμοποίησής τους.

Να δημιουργηθεί μεταξύ των ατόμων μέσα στο σχολείο σχέση εμπιστοσύνης, 

καθώς επίσης και μεταξύ του σχολείου και της κοινότητας. Πρέπει να αναγνωριστεί και 

να επιβραβευθεί ο ρόλος του καθενός ως προμηθευτή και πελάτη. Να υπάρχει 

συνεργασία, όπου είναι δυνατόν, με στόχο τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων των 

μαθητών, των δασκάλων, των καθηγητών και των διευθυντών.

5. Συνεχής ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της τάξης με στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας και του έργου του δασκάλου και κάθε μαθητή, με παράλληλη 

ελάττωση της πιθανότητας αποτυχίας.

Οι διευθυντές των σχολείων πρέπει να δημιουργήσουν και να συντηρήσουν ένα 

περιβάλλον μέσα στο οποίο να ενδυναμώνονται οι δάσκαλοι και οι καθηγητές με στόχο
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να επιτύχουν μια συνεχή πρόοδο στην ποιότητα της μάθησης και της προσωπικής τους 

ανάπτυξης.

6. Καθιέρωση της πρακτικής της εκπαίδευσης στην εργασία.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να οργανώνουν προγράμματα στα οποία οι μαθητές να 

μαθαίνουν πώς να διατυπώνουν τους σκοπούς μάθησης, πώς να είναι περισσότερο 

αποτελεσματικοί στην εργασία του σχολείου και πώς να αξιολογούν την ποιότητα της 

δικής τους εργασίας. Τέλος, όλοι πρέπει να μάθουν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία 

ποιότητας και τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων.

7. Αποτελεσματική ηγεσία

Η ηγεσία του σχολείου πρέπει να συνεργάζεται με τους δασκάλους, τους 

καθηγητές, τους γονείς, τους μαθητές και τα μέλη της κοινότητας. Ο ρόλος της είναι 

αυτός του εκγυμναστή και του μέντορα. Ηγεσία σημαίνει υποστήριξη, βοήθεια και όχι 

απειλές και τιμωρία.

8. Η τάξη δεν διοικείται με απειλές και φόβο. Ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται 

πάντοτε με τους μαθητές.

Τα άτομα μπορούν να φθάσουν στη μέγιστη απόδοση μόνο όταν αισθάνονται 

ασφαλή, δεν φοβούνται, μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους και μπορούν 

να αναζητήσουν τις πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση των 

προβλημάτων. Ο φόβος είναι καταστρεπτικός για την κουλτούρα του σχολείου και για 

οτιδήποτε καλό συντελείται μέσα σ' αυτό.

9. Κατάργηση των εμποδίων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τμημάτων. 

Δάσκαλοι, καθηγητές, διευθυντές, γονείς και μαθητές πρέπει να εργάζονται 

ομαδικά, ώστε να μπορούν να προβλέπουν τα προβλήματα και να δημιουργούν ένα 

αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης.

Δεν πρέπει να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των τμημάτων του σχολείου. Τα άτομα 

πρέπει να δουλεύουν ομαδικά. Η απόδοση των δασκάλων ή των καθηγητών και των 

μαθητών αυξάνεται, όταν βλέπουν τους εαυτούς τους ως συνεταίρους στην πρόοδο και 

όταν τα διάφορα τμήματα αξιοποιούν τα ταλέντα για να δημιουργήσουν περισσότερες 

ευκαιρίες για μάθηση και ανακάλυψη.
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10. Κατάργηση των συνθημάτων και των στόχων οι οποίοι ζητούν νέα 

επίπεδα απόδοσης των μαθητών, χωρίς να παρέχουν καλύτερες 

μεθόδους.

Το μήνυμα το οποίο πρέπει να περάσουν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία είναι ότι 

«οι μαθητές πρέπει να σκέπτονται κατά 100%». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να 

προτρέπουμε τους μαθητές να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, ώστε να αξιοποιήσουν 

όλες τις δυνατότητες και τις ικανότητες τους. Με άλλα λόγια να προσπαθούν συνεχώς 

να αυξάνουν την απόδοσή τους. Ο Deming λέει ότι στα άτομα θα πρέπει να επιτρέπεται 

να διατυπώνουν τους δικούς τους σκοπούς και κατευθύνσεις. Γι' αυτό και οι σκοποί της 

εκπαίδευσης πρέπει να κατευθύνονται από κάτω προς τα πάνω.

11. Κατάργηση ποσοτικών στόχων και προτύπων εργασίας για το εργατικό 

δυναμικό και το μάνατζμεντ τα οποία δυσχεραίνουν την επίτευξη της 

ποιότητας.

Στη θέση τους είναι προτιμότερη η εμπνευσμένη ηγεσία και η συνεχής 

βελτίωση των διαδικασιών εργασίας. Στη βιομηχανία θέτουμε ποσοτικούς στόχους, 

γιατί θέλουμε να αυξήσουμε το κέρδος της εταιρείας και να δώσουμε κίνητρα στους 

υπαλλήλους. Τα σχολεία λειτουργούν με ποσοτικούς στόχους, αλλά χωρίς κίνητρα για 

τους δασκάλους και τους μαθητές. Εργασίες και τεστ τα οποία δίνουν έμφαση σε 

αριθμητικά ή σε γράμματα σύμβολα μάθησης, συχνά δεν αντιπροσωπεύουν την 

ποιότητα της προόδου των μαθητών και την πραγματική επίδοσή τους. Ο βαθμός 

μπορεί να αποδειχθεί μη παραγωγικός μακροπρόθεσμα.

12. Επιβράβευση του εργατικού δυναμικού. Οι μαθητές πρέπει να παρακινούνται 

εσωτερικά και να βελτιώνονται συνεχώς, ώστε να αισθάνονται υπερήφανοι για την 

εργασία τους.

Ο Deming πιστεύει ότι ο βαθμός εμποδίζει την απόδοση του μαθητή. Σύμφωνα 

με τη δική του φιλοσοφία, δεν είναι θέμα το πόσο έμαθε ο μαθητής, αλλά το τι μπορεί 

να κάνει με αυτά που έμαθε. Πιστεύει ότι πρέπει να πιέσουμε τους μαθητές να 

αξιοποιήσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους στην απόκτηση της γνώσης. Αν θα 

αποδώσουν ή όχι, δεν το γνωρίζουμε.
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13. Ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για κάθε 

εργαζόμενο.

Κάθε εργαζόμενος πρέπει να μελετά, να μαθαίνει και να βελτιώνεται. Οι 

γνώσεις και οι δεξιότητες κάθε ατόμου μπορεί να επηρεάσουν τις σκέψεις και την 

πρόοδο των άλλων καθώς επίσης και ολόκληρο τον οργανισμό. Στην εκπαιδευτική 

βελτίωση συνεισφέρουν όλα τα άτομα. Χωρίς νέες σκέψεις η εκπαίδευση δεν θα 

προχωρήσει. Χρειαζόμαστε άτομα δημιουργικά με ανοιχτά μυαλά και επιρρεπή σε νέες 

ιδέες. Δεν έχουμε έλλειψη ατόμων χωρίς γνώση, αλλά έλλειψη ατόμων που θέλουν να 

μάθουν, που θέλουν να κάνουν κάτι καλύτερα. Υπάρχουν πληροφορίες για να γίνουν 

τα άτομα καλύτερα- οι μαθητές δεν τις γνωρίζουν, τις γνωρίζουν όμως οι 

εκπαιδευτικοί.

14. Συμμετοχή όλων των ατόμων, π.χ. γονέων, μαθητών, καθηγητών, 

διευθυντών για την υλοποίηση των παραπάνω σημείων της νέας φιλοσοφίας.

Όλα τα άτομα πρέπει να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή. Η διοίκηση του 

εκπαιδευτικού συστήματος πρέπει να ενσωματώσει στη λειτουργία του τα 14 σημεία 

του Deming και να τα εφαρμόσει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Το πιστεύω του Deming 

είναι ότι μέσα σε κάθε οργανισμό τα άτομα είναι η σπουδαιότερη πηγή. Κάθε πηγή 

όμως έχει αξία, όταν χρησιμοποιούμε όλες τις δυνατότητές της και αυτό πρέπει να 

κάνουμε και στο σχολείο.

Όπως κάθε νέα έννοια, έτσι και στην περίπτωση που πρόκειται να εφαρμοσθεί η 

ΔΟΠ για πρώτη φορά σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό, ή ένα τμήμα του, υπάρχει 

αντίσταση από το υπάρχον σύστημα καθώς και από τους εργαζόμενους στον οργανισμό. 

Για να ξεπεραστεί αυτή η αντίσταση χρειάζονται άτομα τα οποία θα προωθήσουν τις 

αλλαγές αυτές (promoters).

Συμπεράσματα για την εφαρμογή της ΔΟΠ στην Εκπαίδευση

Αυτό το οποίο είναι βασικό για το σχολείο είναι ότι οι καθηγητές και το 

υπόλοιπο προσωπικό πρέπει να κατανοήσουν ότι ο μαθητής είναι ο πελάτης τους. Κλειδί 

στην ολική ποιότητα είναι η ικανοποίηση του πελάτη, δηλαδή του μαθητή. Η έννοια του 

μαθητή ως πελάτη δυσαρεστεί λίγο τους καθηγητές. Και αυτό γιατί ο καθηγητής 

πιστεύει ότι μπορεί ο ίδιος να ελέγχει και να προσδιορίζει τι θέλει ο μαθητής χωρίς να 

επιτρέπει σ' αυτόν να κρίνει. Αυτό όμως οδηγεί στην αυταρέσκεια, στη στασιμότητα και
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στην αποτυχία να προσδιοριστεί το ποσό της ύλης το οποίο έχει κατανοηθεί και συγκρα

τηθεί από τους μαθητές. Επικρατεί η πατερναλιστική άποψη. Για την εκπαίδευση ο 

σπουδαστής ή ο μαθητής είναι και υπάλληλος, αφού πρέπει να δουλέψει και ο ίδιος για 

να συντελεσθεί η μάθηση. Η ιδέα όμως του μαθητή ως πελάτη εξαναγκάζει τους 

καθηγητές να βελτιώσουν τη διδασκαλία τους με στόχο την ικανοποίηση των πελατών - 

μαθητών.

Πρέπει το προσωπικό του σχολείου να συμμετέχει στις ομάδες λήψης των αποφάσεων 

σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και με τη βελτίωση της ποιότητας της διαδικα

σίας διδασκαλίας - μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές πρέπει να βλέπουν ο 

ένας τον άλλον ως συνεργάτες και όχι ως ανταγωνιστές. Οι διευθυντές πρέπει να δείξουν 

ότι έχουν τους ίδιους στόχους με τους δασκάλους. Η δουλειά του διευθυντή είναι να 

δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και τις πηγές στον καθηγητή για να κάνει σωστά τη 

δουλειά του. Γενικά, ο διευθυντής πρέπει να υποστηρίζει το έργο του εκπαιδευτικού και 

να τον βοηθάει να εκπληρώσει τους στόχους. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η διοίκηση 

δεν μπορεί να κάνει το έργο της χωρίς τους δασκάλους ή τους καθηγητές και αυτοί 

επίσης δεν μπορούν να κάνουν τίποτε χωρίς τη βοήθεια της διοίκησης.

Για να επιτύχει η εισαγωγή της ολικής ποιότητας στα σχολεία, πρέπει να γίνει 

αποδεκτή και από την ομοσπονδία των καθηγητών. Αν το προσωπικό και η 

ομοσπονδία δεν την θέλουν, τότε η εισαγωγή της δεν θα επιτύχει. Παράλληλα, για να 

επιτύχει η εισαγωγή της ολικής ποιότητας στα σχολεία πρέπει να εκπαιδεύσουμε το 

προσωπικό στις αρχές ποιότητας, στη διδακτική μεθοδολογία, στις τεχνικές διοίκησης 

της τάξης και στα όργανα και μέσα ποιότητας. Οι καθηγητές και οι διευθυντές 

μπορούν να ενημερωθούν για την ολική ποιότητα από το προσωπικό των οργανισμών το 

οποίο εφάρμοσε την ολική ποιότητα στις υπηρεσίες του. Η ενημέρωση αυτή αυξάνει το 

ενδιαφέρον και τα κίνητρα για την αποδοχή της εισαγωγής της ολικής ποιότητας στα 

σχολεία. Για την ενημέρωση τους μπορούν επίσης να διαβάσουν βιβλία σχετικά με την 

ποιότητα. Βεβαίως, για τη σωστή ενημέρωση και τη μελέτη θα χρειαστούν μερικοί 

μήνες. Τέλος, μπορεί να γίνει και μια συνοπτική ενημέρωση μαθητών, γονέων, 

δασκάλων και διευθυντών πάνω σε ορισμένα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εισαγωγή

Είναι σχεδόν καθολικά αποδεκτό ότι στην εκπαίδευση, όσο απαραίτητη και αν 

είναι η ύπαρξη των διαφόρων μέσων, υλικών, στοιχείων υποδομής κτλ., τον καθοριστικό 

ρόλο τον παίζουν οι άνθρωποι. Ο σημαντικότερος συντελεστής επιτυχίας της 

εκπαιδευτικής λειτουργίας είναι το προσωπικό που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση 

των σκοπών της ή εν πάση περιπτώσει εμπλέκεται άμεσα στις σχετικές διαδικασίες. Γι' 

αυτό και η αποτελεσματικότητα της προσπάθειας του έμψυχου υλικού του εκπαιδευτικού 

μηχανισμού θεωρείται βασική προτεραιότητα σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα 

(Πολυχρονόπουλος 1982, ΔΟΕ 1997). Είναι, λοιπόν, λογικό να δίνεται μεγάλη έμφαση 

στην αξιολόγηση των έμψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης και κυρίως στη 

μεθοδολογία που αφορά στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και στην προβληματική 

που σχετίζεται με την αξιολόγησή τους.

Τα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα είναι οργανωμένα με διαφορετικούς 

τρόπους, έχουν διαφορετικές διαρθρωτικές δομές, έχουν διαφορετικούς φορείς εποπτείας 

αλλά και ευθύνης στα διάφορα επίπεδά τους, και φυσικά αξιοποιούν διάφορες 

κατηγορίες προσωπικού στις οποίες δίνουν διάφορους τίτλους, διάφορους ρόλους, και 

τους χρησιμοποιούν με διάφορα σχήματα σχέσεων εργασίας. Επόμενο είναι, φυσικά, να 

ακολουθούνται και διαφορετικές θεωρήσεις σ' ό,τι αφορά στην αξιολόγηση του 

προσωπικού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, το οποίο, σύμφωνα με τις σχετική 

βιβλιογραφία κατατάσσεται στα συστήματα με κυρίως συγκεντρωτική δομή 

(Παλαιοκρασσάς, Δημητρόπουλος, Κωστάκη και Βρετάκου 1997, Δούκας 1997, 

Ματθαίου 1986).

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο αυτό, αφού εξετάζονται πρώτα οι προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούνται ώστε να μπορούμε να μιλάμε για αποδοτική αξιολόγηση, συζητείται 

στη συνέχεια αναλυτικά μια προτεινόμενη μεθοδολογία αξιολόγησης και η προβληματική 

που συνδέεται μ' αυτήν.
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Προϋποθέσεις Αποδοτικής Αξιολόγησης

Από την μελέτη των παραμέτρων που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα μπορούμε να 

καταλήξουμε σε κάποιες προτάσεις και αρχές, οι οποίες θα θεωρούνται ταυτόχρονα 

βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.

1. Η Πολιτεία θα πρέπει να ασχοληθεί με σοβαρότητα με το θέμα της αξιολόγησης 

της εκπαίδευσης. Κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια να γίνεται επιστημονικά και 

τεκμηριωμένα, χωρίς να στηρίζεται στην γραφειοκρατική αντίληψη του 

παρελθόντος. Θα πρέπει τα σχετικά νομοθετήματα να απαγκιστρωθούν από το 

παραδοσιακό πνεύμα του κεντρικού υπηρεσιακού ελέγχου και της έκφρασης της 

συγκεντρωτικής νοοτροπίας, και να περάσουν στον καθαρά εκπαιδευτικό - 

παιδαγωγικό χαρακτήρα.

2. Πρέπει σε κάθε περίπτωση και έναντι οποιοσδήποτε προσπάθειας να εξασφαλιστεί 

η πάγια συναίνεση μεταξύ της πολιτείας, και των εκπαιδευτικών μέσω των 

συνδικαλιστικών τους οργανώσεων αναφορικά με την αξιολόγησή τους. Είναι 

απαράδεκτη η κατάσταση που επικρατεί τα δύο αυτά μέρη να αισθάνονται και να 

συμπεριφέρονται ως αντίπαλα εξαιτίας της προοπτικής αξιολόγησης. Είναι 

σημαντικό για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας να δημιουργηθεί μια βάση 

διακομματικής θεώρησης των διαφόρων εκπαιδευτικών θεμάτων και της 

αξιολόγησης.

3. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει κάποια στιγμή να αποτινάξουν την φοβία αναφορικά με 

την υποκειμενικότητα που επικρατούσε στην μέχρι τώρα κατάσταση σχετικά με το 

θέμα της αξιολόγησής τους όπου οι επιθεωρητές, κατά την άποψή τους 

αξιολογούσαν με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (1996), 

υπάρχουν τρεις τρόποι για να αμβλυνθεί, σε κάποιο βαθμό, η υποκειμενικότητα 

αυτή και να διασκεδαστούν οι φόβοι των εκπαιδευτικών:

• Με την ύπαρξη ενός κοινού κατάλληλου οργάνου αξιολόγησης ώστε να 

εξασφαλίζεται ένα κοινό μέτρου σύγκρισης,

• Με την ύπαρξη διαφάνειας σε όλες τις φάσεις και τα στάδια της 

αξιολόγησης,

• Με την κοινή εκπαίδευση όλων των αξιολογητών στην χρήση 

συγκεκριμένων μεθόδων παρατήρησης της διδασκαλίας μέσα στην τάξη.
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4. Χρειάζεται να καθοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός της κάθε αξιολόγησης, να 

οριοθετηθούν οι άξονες αναφοράς και στην συνέχεια τα ειδικά κριτήρια επάνω στα 

οποία θα γίνει η αξιολόγηση, και οι μέθοδοι, τεχνικές, διαδικασίες που θα 

χρησιμοποιηθούν. Αυτά θα πρέπει να προκαθορίζονται με αμοιβαίο τρόπο, να είναι 

αμοιβαία γνωστά και αποδεκτά εξαρχής.

5. Η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να ολοκληρώνεται με την άμεση 

ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση αυτή έχει δύο φάσεις:

α) τη φάση της συζήτησης των παρατηρήσεων του αξιολογητή μετά από κάθε 

διαδικασία αξιολόγησης, και

β) την φάση της γνωστοποίησης - υποχρεωτικής γνωστοποίησης - στον κάθε 

εκπαιδευτικό των αποτελεσμάτων της αξιολόγησής του. Η ανατροφοδότηση 

αυτή θα πρέπει να γίνεται με γνώμονα την βελτίωση του εκπαιδευτικού, την 

αύξηση της αποδοτικότητάς του και την ενθάρρυνση για μεγαλύτερη 

προσπάθεια (Δημητρόπουλος 1998).

Οι εμπιστευτικές εκθέσεις των αξιολογήσεων θα πρέπει να εκλείψουν 

προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία διαφάνεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη 

αντικειμενικότητα και αξιοπιστία του συστήματος αξιολόγησης. Η διαφάνεια είναι ένας 

τρόπος με τον οποίο τόσο ο αξιολογητής όσο και ο αξιολογούμενος θα τεθούν μπροστά 

στις ευθύνες τους για μια ποιο αντικειμενική, σωστή και ορθολογιστική αξιολόγηση. Η 

ύπαρξη διαφάνειας καθίσταται αναγκαία και για τη δημιουργία ενός συστήματος 

αμοιβαίας πληροφόρησης και αμοιβαίας λογοδοσίας, για την ειδική συμβολή του κάθε 

φορέα χωριστά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως αναφέρει και ο Μαυρογιώργος 

(1993, σελ 148). Ο κύριος σκοπός της αξιολόγησης δεν είναι μόνο να «βαθμολογήσει» 

τον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό αλλά παράλληλα να τον βοηθήσει να ξεπεράσει τυχόν 

αδυναμίες που διαπιστώθηκαν (ιδιαίτερα όταν πρόκειται για διαμορφωτική 

αξιολόγηση) (Κασσωτάκης 1989). Αν δεν δοθεί η ευκαιρία της συζήτησης δεν μπορεί 

να υπάρξει έγκαιρη και με νόημα ανατροφοδότηση.

6. Είναι σημαντικό στο πλαίσιο της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών να εφαρμόσουμε 

την μέθοδο της τριγωνοποίησης, για την συλλογή των απαραίτητων πληροφοριών 

και δεδομένων και την κατοχύρωση των ερευνητικών πορισμάτων. Στην έρευνα η 

τριγωνοποίηση «μπορεί να οριστεί ως η χρήση δύο ή περισσότερων μεθόδων για 

την μελέτη κάποιας πλευράς της ανθρώπινης συμπεριφοράς» (Cohen & Manion
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1997, p. 321). Έτσι, αν εφαρμόσουμε την ερευνητική τριγωνοποίηση με στόχο την 

αξιολόγηση της διδασκαλίας, έχοντας πάντοτε ως ευρύτερο πλαίσιο την εσωτερική 

αξιολόγηση, μπορούμε να συλλέγουμε τα εκάστοτε δεδομένα μας από τρεις 

διαφορετικούς φορείς, που θα μπορούσαν να αντιστοιχιστούν στις τρεις κορυφές ενός 

τριγώνου. Οι τρεις αυτοί διαφορετικοί φορείς της αξιολόγησης μιας διδασκαλίας είναι ο 

ίδιος ο εκπαιδευτικός που τη διεξάγει, οι μαθητές του και ένας στην αρχή ή και 

περισσότεροι αργότερα συνάδελφοί του που παρακολουθούν τη διδασκαλία του. 

Ενδεικτικά να υπενθυμίσουμε πως ο Δημητρόπουλος (1998) μιλά για αμοιβαία 

αξιολόγηση μεταξύ συναδέλφων τονίζοντας και το ρόλο των μαθητών, ενώ ο 

Παπακωνσταντίνου (1993) θέτει ως αίτημα την κοινωνικοποίηση της συνολικής 

διαδικασίας, δηλαδή την άτυπη συμμετοχή όλων των φορέων που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότεροι θεωρητικοί όμως παραμένουν σε ένα 

επίπεδο γενικό, χωρίς να επεξεργάζονται εξειδικευμένα σχήματα αξιολόγησης, που 

θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως πρακτικοί οδηγοί.

7. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης θα πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρος διαχωρισμός 

της αξιολόγησης που γίνεται για υπηρεσιακούς διοικητικούς σκοπούς από τη 

αξιολόγηση για ανατροφοδότηση και βελτίωση της εκπαιδευτικής λειτουργίας. Στο 

πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υπάρχουν σήμερα δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις: Η μία έχει ως στόχο την αξιολόγηση της επίδοσης του εκπαιδευτικού 

(performance centred approach) και ως κατάληξη την «έκθεση αποτίμησης» και την 

λογοδοσία (accountability), και η άλλη είναι προσωποκεντρική - «αναπτυξιακή» 

(people centred approach), γίνεται εθιμικά και εμπιστευτικά, χωρίς να 

κοινοποιούνται τα αποτελέσματά της, γιατί στόχος της είναι η «ανάπτυξη» του 

εκπαιδευτικού μέσα από ενδοσχολική καθοδήγηση (Πηγιάκη 1999, σ. 177). Είναι 

αυτονόητο ότι οι δύο αυτές προσεγγίσεις δεν τίθενται διαζευτικά, αλλά λειτουργούν 

παραπληρωματικά.

Η Μεθοδολογία Αξιολόγησης

Η μεθοδολογία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο σε κάθε εφαρμοσμένη επιστήμη, 

συνεπώς και στην αξιολόγηση. Η μεθοδολογία προφανώς αναφέρεται στο «πώς» της 

αξιολόγησης, στους πρακτικούς τρόπους και στις πρακτικές ενέργειες μέσω των 

οποίων καταλήγει ο αξιολογητής στα επιθυμητά αποτελέσματα που είναι η βελτίωση 

της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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■Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνεται παραστατικά ένα μοντέλο που έχει 

επεξεργαστεί ο Δημητρόπουλος (1998) για την περιγραφή της έννοιας και του 

περιεχομένου της «μεθοδολογίας».

ΣΚΟΠΟΙ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Αυτό που συγκεκριμένα αντανακλάται στο περιεχόμενο του διαγράμματος μπορεί να 

διατυπωθεί με απλά λόγια ως εξής:

Ένας φορέας αξιολόγησης, έχοντας προσδιορισμένα το σκοπό και τα κριτήρια μιας 
αξιολόγησης και στηριζόμενος στην υπάρχουσα θεωρία αξιολόγησης, αξιολογεί ένα 
αντικείμενο αξιολόγησης επιλέγοντας τα κατάλληλα είδη, τις κατάλληλες προσεγγίσεις, 
μεθόδους και τεχνικές, και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα και υλικά, σε μια ειδικά 
διαμορφωμένη για την περίπτωση διαδικασία αξιολόγησης που διέπεται από μια σειρά 

βασικών αρχών (Δημητρόπουλος 1998, σελ. 144).

Οι διαστάσεις που βρίσκονται μέσα σε πλαίσια με συμπαγή γραμμή αντι

προσωπεύουν τον πυρήνα της έννοιας της μεθοδολογίας, ενώ αυτές που βρίσκονται στα 

πλαίσια με διακεκομμένη γραμμή αντιπροσωπεύουν περιφερειακά αλλά απαραίτητα 

υποστηρικτικά στοιχεία της, που όχι μόνον δεν μπορούν να αγνοηθούν στην οργάνωση
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και υλοποίηση μιας αξιολόγησης, αλλά αντίθετα προσδιορίζουν εν πολλοίς τις άλλες 

διαστάσεις.

Στην παρούσα εργασία θα κάνουμε μια αναλυτική εξέταση του θεματικού 

περιεχομένου κάθε μίας από τις διαστάσεις αυτής της μεθοδολογίας αξιολόγησης 

προκειμένου να καταλήξουμε σε χρήσιμα συμπεράσματα και προτάσεις για τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών να 

πραγματοποιείται με αντικειμενικότητα και να καταλήγει στην βελτίωση της 

ποιότητας στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, συζητούνται κατά σειρά (1) τα αντικείμενα 

αξιολόγησης, (2) οι σκοποί και οι στόχοι αξιολόγησης, (3) τα κριτήρια αξιολόγησης, (4) 

ο φορέας αξιολόγησης, (5) τα είδη, οι προσεγγίσεις, οι μέθοδοι, οι τεχνικές, τα μέσα 

και διαδικασίες αξιολόγησης.

(1) Ποιος αξιολογείται (Αντικείμενο Αξιολόγησης)

Στην περίπτωση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, αντικείμενο αξιολόγησης εί

ναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Όμως σε ποιες περιοχές, δηλαδή σε ποιους τομείς, σε ποιες 

δραστηριότητες και σε ποιου είδους κατάρτιση αξιολογείται; Με λίγα λόγια, το 

«γενικό» αντικείμενο αξιολόγησης που είναι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναλυθεί σε 

«ειδικά» αντικείμενα αξιολόγησης, που μπορεί να είναι (βλ. και Πασιαρδής, 1996, σ. 

96):

• Η επιστημονική του κατάρτιση στην επιστήμη και κατ' επέκταση στο μάθημα ή τα 

μαθήματα που διδάσκει.

• Η παιδαγωγική και διδακτική του κατάρτιση.

• Η διδακτική του ικανότητα στην πράξη.

• Η ικανότητα επικοινωνίας με τους μαθητές, τους συναδέλφους, τους γονείς κτλ.

• Η ευσυνειδησία και η υπευθυνότητα.

• Η παιδαγωγική συμπεριφορά.

• Η γενικότερη κοινωνική προσφορά μέσω του σχολείου.

Η ανάλυση των παραπάνω ειδικών αντικειμένων σε ακόμα ειδικότερα ή διαστάσεις του 

ειδικού αντικειμένου, όπως χαρακτηριστικά αναφέρονται (Δημητρόπουλος, 1998, σ. 

119), θα συμβάλει ασφαλώς στην προσπάθεια για αντικειμενική και αποτελεσματική 

αξιολόγηση. Εκτός από την αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου, θα πρέπει να είναι 

γνωστό και το χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η αξιολόγηση.
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(2) Γιατί γίνεται η αξιολόγηση (Σκοποί/ Στόχοι)

Η αξιολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου 

συνολικά, ως μέρος της, με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης στους μαθητές 

εκπαίδευσης. Η βελτίωση αυτή θα προκύψει μέσα από τη βελτίωση και την 

ανάπτυξη των ίδιων των εκπαιδευτικών, σε συνδυασμό με την καλυτέρευση όλων των 

υπόλοιπων συντελεστών και μη έμψυχων παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Είναι δικαίωμα του εκπαιδευτικού να γνωρίζει για ποιο λόγο αξιολογείται. 

Αξιολογείται με στόχο την προαγωγή που θα συνεπιφέρει και οικονομικό όφελος, 

αξιολογείται με στόχο τη διαπίστωση ελλείψεων, έτσι ώστε στη συνέχεια να 

επακολουθήσει κάποια μορφή επιμόρφωσης, αξιολογείται με στόχο την επιλογή σε 

κάποια ανώτερη θέση, αξιολογείται με στόχο την καταλληλότητα της εργασίας του, 

αξιολογείται με στόχο τη μονιμοποίηση. Ο πολύ γενικά αναγραφόμενος σκοπός στο 

σχέδιο Π.Δ. του 1988, ότι «η αξιολόγηση έχει ως σκοπό τη συνεχή ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού προγραμματισμού και επιτυγχάνεται με την υποβοήθηση των εκπαι

δευτικών στην εκπλήρωση του ρόλου τους, ώστε να αναπτυχθεί η παρεχόμενη παιδεία 

στη χώρα μας σε σχέση και συνάρτηση με την παρεχόμενη παιδεία των άλλων χωρών», 

κάθε άλλο παρά διαφωτίζει σχετικά με το στόχο της αξιολόγησης (Παπακωνσταντίνου, 

1993, σ. 234).

Με διαμορφωμένο αναλυτικά το αντικείμενο ή την περιοχή αξιολόγησης, ο 

αντικειμενικός σκοπός ή οι σκοποί μπορούν να βρεθούν, αν απαντηθούν με εντιμότητα 

τα ερωτήματα:

• Για ποιο λόγο προβαίνουμε στην αξιολόγηση;

• Τι προσπαθούμε να πετύχουμε με την αξιολόγηση; 

Η τελική διατύπωση του σκοπού της αξιολόγησης ενδεχομένως να 

επηρεάσει και να βελτιώσει και την ανάλυση του αντικειμένου ή της 

περιοχής αξιολόγησης (OECD 1996).

Όπως το αντικείμενο ή η περιοχή αξιολόγησης, έτσι και ο σκοπός θα πρέπει να ανα

λυθεί ενδεχομένως και σε ακόμα ειδικότερους.

Επειδή θα ήταν ματαιοπονία να επιχειρήσουμε έστω και μια σύντομη απαρίθμηση 

τέτοιων σκοπών οριοθετούμε απλώς τα πλαίσια που σηματοδοτούν τους σκοπούς της 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Η αξιολόγηση λοιπόν πρέπει να οδηγεί σε βελτίωση του 

αξιολογούμενου αντικειμένου και του ρόλου του στο όλον, καθώς και να εξασφαλίζει
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την μόνιμη λειτουργία της αυτοδιόρθωσης μέσω της ανατροφοδότησης 

(Δημητρόπουλος, 1998).

(3) Τα Κριτήρια Αξιολόγησης

Έχει τονιστεί, ότι για να γίνει αξιολόγηση προϋποτίθεται η ύπαρξη κριτηρίων. 

Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση, έτσι και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, τα 

κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν ποικίλλουν ανάλογα με τον σκοπό της κάθε 

αξιολόγησης. Είναι, σημαντικό να επισημανθεί η ανάγκη ευθυγράμμισης των σκοπών 

με τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης και στη συνέχεια φυσικά με τον τρόπο 

χρήσης των αποτελεσμάτων της. Τα κριτήρια έχουν να κάνουν με χαρακτηριστικά ή 

προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει το αντικείμενο αξιολόγησης σε συνδυασμό με 

τους σκοπούς της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 1998, σ. 131).

Για την καταγραφή των επιμέρους κριτηρίων είναι χρήσιμο να αποφασίζονται οι 

άξονες αναφοράς , δηλαδή οι τομείς ενδιαφέροντος από τους οποίους θα προκόψουν τα 

επιμέρους ειδικά κριτήρια. Στο διάγραμμα που ακολουθεί (Δημητρόπουλος 1998, σ. 

274) φαίνονται οι κύριοι τέτοιοι άξονες αναφοράς.

Σιμπει
διδακτική
__ ι

' 1
χφορά Αποτελεσμ
και άλλη Απόδοση

ατικότητα
Μαθητών

'
Επισττ

Έ(

’

μονικό
*γ°

1 r r }

Σην τάξη Εκτός τάξης Παιδαγωγική και Αλλοι Τομείς
_____ I_____  Επιστημονική
I 1 Κατάρτιση

Εντός Εκτός
Σχολείου Σχολείου

Αναμφίβολα, ο προσδιορισμός των κριτηρίων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση.
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Στον εντοπισμό των κριτηρίων θα μπορούσε να βοηθήσει και το παρακάτω σχήμα (Δη- 

μητρόπουλος 1998, σ. 135).

• Γενικοί, ειδικοί και 
ειδικότεροι σκοποί της 
αξιολόγησης.

• Επιθυμητά χαρακτηριστικά ή 
αποτελέσματα.

• Επιθυμητές προδιαγραφές

&
Γ ενικά και ειδικά Συνθήκες και
αντικείμενα Ν Κριτήρια Λ παράγοντες
αξιολόγησης ή ____) αξιολόγησης του (.____ εκπαίδευσης και
περιοχές V εκπαιδευτικού αξιολόγησης

tr
• Σκοποί της αξιολόγησης.
• Πρόβλεψη για αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης

Αφού εντοπιστούν τα κριτήρια, θα πρέπει και να γίνουν αποδεκτά από το σώμα των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους δεν αρνούνται την αξιολόγηση, 

αρνούνται όμως κάθε μορφή αυθαίρετης αξιολόγησης ή μια αξιολόγηση που με βάση 

ορισμένα κριτήρια θα ευνοεί συγκεκριμένες ομάδες εκπαιδευτικών. Θα πρέπει επίσης 

να επισημανθεί η σχέση επίδρασης και αλληλεξάρτησης μεταξύ αντικειμένου, σκοπών 

και κριτηρίων, δεδομένου ότι καθένα από αυτά επηρεάζει σημαντικά τα δύο άλλα. Από 

τη στιγμή που θα επισημοποιηθούν τα κριτήρια, θα πρέπει να τηρηθούν σχολαστικά 

καθ' όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης,

Μετά από τον εντοπισμό του αντικειμένου, των σκοπών και των κριτηρίων της αξιολό

γησης θα πρέπει να προσδιοριστεί και η μεθοδολογία της αξιολόγησης, που αναφέρεται 

στους πρακτικούς τρόπους και τις πρακτικές ενέργειες με τις οποίες καταλήγει ο 

αξιολογητής στα επιθυμητά αποτελέσματα.

(4) Ο Φορέας Αξιολόγησης

Στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εν προκειμένω, ποιοι θα μετέχουν στην 

αξιολόγηση εξαρτάται απ' το αν γίνεται εξωτερική αξιολόγηση ή εσωτερική. Είναι, 

φανερό ότι στην αξιολόγηση ο σημαντικότερος συντελεστής είναι ο αξιολογητής, που, 

με βάση την παραπάνω συζήτηση, είναι ο κύριος ενεργός φορέας αξιολόγησης (βλ.
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και Abramson & Banchik 1979, Guba & Lincoln 1983,). Και είναι αυτός ο 

βασικότερος συντελεστής για λόγους όπως οι παρακάτω:

1. Γιατί απ' αυτόν εξαρτάται στο σύνολο της σχεδόν η επιτυχία της προσπάθειας 

αξιολόγησης.

2. Γιατί αυτός συνήθως ορίζει τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας αξιολόγησης, οπότε 

η επιλογή τους, ιδιαίτερα των κύριων, καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο 

και τις δυνατότητες της ομάδας αξιολόγησης.

3. Γιατί αυτός ρυθμίζει καθετί σχετικό με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης, και 

συνεπώς απ' αυτόν εξαρτάται η επιστημονικότητά της, η αξιοπιστία και η 

απήχησή της.

4. Γ ιατί αυτός αποφασίζει ποιοι ουδέτεροι φορείς θα εμπλακούν στην 

προσπάθεια.

5. Γιατί από αυτόν εξαρτάται το κύρος και η αξιοπιστία της αξιολόγησης και το 

κατά πόσον τα αποτελέσματά της θα προωθηθούν με αποτελεσματικότητα.

Σύμφωνα με τους Guba & Lincoln (1983), στις πλουραλιστικές, φαινομενολογικές, 

ποιοτικές προσεγγίσεις, ο παράγων «αξιολογητής» αποκτά ακόμη μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα και παίρνει ουσιαστικά τον χαρακτήρα του οργάνου αξιολόγησης. Οι 

ίδιοι δίνουν και τα εξής κύρια χαρακτηριστικά ενός καλού αξιολογητή:

(1) ικανότητα ανταπόκρισης στις προσδοκίες και απαιτήσεις,

(2) προσαρμοστικότητα στις ιδιαιτερότητες της κάθε κατάστασης αξιολόγησης,

(3) ολιστική αντιμετώπιση της αξιολόγησης, αίσθηση και χειρισμό του όλου,

(4) εκτενή γνώση διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης, αλλά και θεμάτων σχετικών με 

το υπό αξιολόγηση αντικείμενο,

(5) διαδικαστική ετοιμότητα και αμεσότητα και

(6) ικανότητα αποσαφήνισης, και διερεύνησης άτυπης και ιδιοσυστατικής 

συμπεριφοράς. Τονίζουν ακόμη διάφορα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του 

καλού αξιολογητή, όπως και την ανάγκη να βελτιώνεται συνεχώς.
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(5) Είδη, Προσεγγίσεις, Μέθοδοι, Τεχνικές, Μέσα, Διαδικασίες

Από τις διαστάσεις αυτές της μεθοδολογίας, δηλαδή είδος, προσέγγιση, μέθοδος, 

τεχνική, μέσο και διαδικασία, επιλέγεται η διάσταση (ή ο κατάλληλος συνδυασμός) 

ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε αξιολόγησης.

• Το είδος ή η μορφή της αξιολόγησης, δηλαδή το θεωρητικό σχήμα στο οποίο θα βα

σιστεί η αξιολόγηση.

• Η προσέγγιση ή οι προσεγγίσεις της αξιολόγησης, που αναφέρονται στον τρόπο ή 

τους τρόπους με τους οποίους οι αξιολογητές θα υλοποιήσουν το θεωρητικό σχήμα 

που θα επιλέξουν.

• Η μέθοδος της αξιολόγησης, που μπορεί να είναι παρατήρηση, συνεργασία - επικοινωνία, 

σύγκριση ή συσχέτιση, συνεχής παρακολούθηση και τήρηση δεικτών, μεταπαρακολούθηση 

κτλ

• Το υλικά, τα μέσα, τα όργανα της αξιολόγησης (Δημητρόπουλος, 1998).

Συνοψίζοντας θα πρέπει να επισημάνουμε ότι εάν θέλουμε να μιλάμε για ένα 

Εθνικό Σύστημα Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, αυτό θα πρέπει να είναι ένα σύστημα, 

του οποίου η δομή και διάρθρωση, αλλά προπάντων η λειτουργία και η 

αποτελεσματικότητα βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με μια σειρά προϋποθέσεων 

αντίστοιχες με αυτές που αναφέραμε. Αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το σύστημα 

μπορεί να είναι αποτελεσματικό. Αν δεν υπάρχουν, τότε ουσιαστικά το σύστημα 

εξουδετερώνεται.
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