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«Ζητώ συγγνώμη από τους δασκάλους εκείνους, που μέσα σε φρικιαστικές συνθήκες,
προσπαθούν να στραφούν ενάντια στην ιδεολογία, ενάντια στο σύστημα και στις
πρακτικές όπου έχουν παγιδευτεί, με τα λιγοστά όπλα που βρίσκουν στην ιστορία και
στη γνώση που «διδάσκουν». Είναι ήρωες. Είναι, όμως, σπάνιοι, ενώ πόσοι αλήθεια (η
πλειοψηφία) δεν έχουν καν αρχίσει να υποψιάζονται τι είδους ‘δουλειά’ τους βάζει να
κάνουν το σύστημα(που τους ξεπερνά και τους συνθλίβει),κι ακόμα χειρότερα, βάζουν
συχνά όλα τους τα δυνατά κι όλη την εξυπνάδα τους για να επιτελέσουν το καθήκον
τους στην εντέλεια (με τις περίφημες νέες μεθόδους!).Είναι τόσο βέβαιοι γι αυτό που
κάνουν, ώστε συμβάλλουν, με την αφοσίωσή τους, στ ο να συντηρούν και να τρέφουν
την ιδεολογική αναπαράσταση του σχολείου (ως τόσο ‘φυσικού’)…» Αλτουσέρ 1.
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Αλτουσέρ, Λ. (1983). Θέσεις, μτφρ. Ξ. Γιαταγάνας, 4η έκδοση, Αθήνα: Θεμέλιο
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία ολοκληρώθηκε χάρη στη βοήθεια πολλών
ανθρώπων. Αυτή τη συμβολή τους τη θεωρώ αναντικατάστατη και ως
αναγνώριση της προσφοράς τους αισθάνομαι την ανάγκη να τους
ευχαριστήσω δημόσια.
Πρωτίστως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον επιβλέποντα της εργασίας,
Παπαδάκη Νίκο, τακτικό καθηγητή στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του
Πανεπιστημίου Κρήτης, που μου έδωσε τη δυνατότητα να συνεργαστώ μαζί
του. Είναι αυτός που με την αμέριστη συμπαράστασή του, την κατανόηση,
την ανθρώπινη σχέση και την εποικοδομητική κριτική του, με βοήθησε,
προσφέροντάς μου όλα τα εφόδια που χρειαζόμουν για την επιτυχή
ολοκλήρωση αυτού του πονήματος.
Θα ήθελα επίσης να απευθύνω τις θερμές μου ευχαριστίες στα άλλα δύο μέλη
της τριμελούς επιτροπής, την αναπληρώτρια καθηγήτρια και Πρόεδρο του
τμήματος Ήβη-Αγγελική Μαυρομούστακου και τον αναπληρωτή καθηγητή
Βασίλη Δαφέρμο, για τη διάθεσή τους να συμμετέχουν στην επιτροπή και
μέσω των παρατηρήσεών τους να συνδράμουν θετικά και εποικοδομητικά
στη συγγραφή της εργασίας.
Ακόμη θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες σε όλους εκείνους
τους συναδέλφους, οι οποίοι μου παραχώρησαν τις συνεντεύξεις,
αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο, εκθέτοντας παράλληλα τον εαυτό τους και
τις απόψεις τους στη δημόσια κριτική.
Ένα πολύ μεγάλο προσωπικό ευχαριστώ στο Διευθυντή του σχολείου μου
Μαρτσάκη

Μανόλη,

ο

οποίος

πολλάκις

με

διευκόλυνε

για

την

παρακολούθηση και την εκπόνηση του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ του τμήματος
Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης τα τελευταία δύο έτη.
Επίσης θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνω το ρόλο του συμπαραστάτη
και εμψυχωτή της συζύγου μου, χωρίς τη βοήθεια της οποίας θεωρώ ότι δεν
θα ήταν δυνατή η εκπλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος.
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Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τις μαθήτριες της ΣΤ! του σχολείου μου,
Αναστασάκη Μαρένια, Γαλάνη Βίκυ, Ιβάνοβα Νάντια και Παρδαλάκη
Μυρτώ, οι οποίες αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο με βοήθησαν στη
ψηφιακή

δακτυλογράφηση

αρκετών

απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις.
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Summary
This thesis attempts to enlighten and detect all those factors
that have affected and are still affecting the application of the
assessment of human resources in Primary Education; that is,
the educators and their work in Greece as well as the
connection and interaction between the assessment and the
Greek education policy.
The legislative framework is being mentioned in relevance to
the specific matter not only in our country but also in both a
European and international level. In addition, through our
research data, there is an attempt to connect the responses of
the educators in Primary Education -more precisely in the
Prefecture of Chania- towards the recent efforts of enforcing a
new law which concerns the assessment of the educators
(Presidential Decree 152/2013).
In general...
the educators don't seem to be unfavorable towards the
assessment provided that certain parameters will be taken into
account. These parameters are considered to play a negative
role in both the process of assessment as well as the use of its
results.
Key words : Assessment, Education policy, Educators P.E.,
Primary Education, Presidential Decree 152/2013
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Περίληψη
Η εργασία αυτή προσπαθεί να διαφωτίσει και να ανιχνεύσει όλους εκείνους
τους παράγοντες που επηρέασαν και που μάλλον συνεχίζουν να επηρεάζουν
την

εφαρμογή

της

αξιολόγησης

του

ανθρώπινου

δυναμικού

της

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δηλαδή των εκπαιδευτικών και του έργου τους
στην Ελλάδα, καθώς και τη σχέση και αλληλεπίδραση που υπάρχει μεταξύ
αξιολόγησης και ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.
Γίνεται μια προσπάθεια παρουσίασης

τόσο το τι ισχύει σε νομοθετικό

πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα στη χώρα μας, όσο και σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο και μέσω των ερευνητικών δεδομένων μας, γίνεται μια
προσπάθεια συσχέτισης των αντιδράσεων των εκπαιδευτικών της Π.Ε και
συγκεκριμένα του

Ν. Χανίων απέναντι στις πρόσφατες προσπάθειες

εφαρμογής ενός νέου νόμου για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, του ΠΔ
152/2013.
Από την έρευνά μας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δε φαίνεται να παίρνουν
γενικά αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγηση, με την προϋπόθεση όμως
ότι θα λαμβάνονται υπόψη κάποιες παράμετροι για τις οποίες θεωρούν ότι
παίζουν αρνητικό ρόλο τόσο στη διαδικασία αξιολόγησης όσο και στην
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της.
Πρέπει να επισημανθεί ότι η αλλαγή της πολιτικής κατάστασης που
συντελέστηκε με την εκλογική διαδικασία τον Ιανουάριο του 2015, οδήγησε
σε ένα άτυπο «πάγωμα» όλων των εξελίξεων που άπτονταν του
συγκεκριμένου νομικού πλαισίου της αξιολόγησης, όχι μόνο για το
εκπαιδευτικό ανθρώπινο δυναμικό, αλλά για ολόκληρο το δημόσιο τομέα,
χωρίς όμως να καταργήσει κανέναν εφαρμοστικό νόμο. Οι τοποθετήσεις και
οι θέσεις-δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης περί διαβούλευσης,
κατάργησης της τιμωρητικής αξιολόγησης με τη δημιουργία ενός νέου
πλαισίου «αποτίμησης», μένει να διαπιστωθούν στην πράξη, τόσο ως προς
την εφαρμογή τους, όσο και ως προς το περιεχόμενο.
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Μέρος πρώτο
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κάθε Κράτος προκειμένου να συγκροτηθεί και να αναπτυχθεί έχει ως άμεση
προϋπόθεση την υλοποίηση και εφαρμογή σχεδίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Με τον όρο Εκπαιδευτική Πολιτική εννοούμε το επιστημονικό αντικείμενο
των δημόσιων πολιτικών της εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της
συστηματικής διεύρυνσης των όρων, πάνω στους οποίους δομείται η σχέση
τους με τις λοιπές δημόσιες πολιτικές. 2
Η Εκπαιδευτική Πολιτική τα τελευταία χρόνια είναι στενά συνυφασμένη με
τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές, πολιτικές και

ιδεολογικές

μεταβολές που συμβαίνουν στα κράτη. Μετά την επίτευξη της οικονομικής
και νομισματικής ένωσης από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δρομολογούνται με εντατικότερους ρυθμούς οι εξελίξεις στον τομέα της
παιδείας, ο οποίος αναντίρρητα έχει προσελκύσει εδώ και χρόνια το
ενδιαφέρον των πολιτικών. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια
ποικιλία παραγόντων όσον αφορά τον επηρεασμό των συστημάτων
εκπαίδευσης. Αυτοί είναι οι δημογραφικές τάσεις, η αυξανόμενη παρουσία
των γυναικών στην αγορά εργασίας και η επέκταση των αποτελεσμάτων της
τεχνολογικής επανάστασης.
Τρείς είναι οι παράγοντες που αποτελούν τα μείζονα προβλήματα για την
εκπαιδευτική πολιτική του μέλλοντος: η έλευση και εδραίωση της κοινωνίας
της πληροφορίας και η ανάπτυξή της στη θέση που παλιά είχε η ενέργεια, οι
επιπτώσεις των εξελίξεων στο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο και η
διεθνοποίηση της οικονομίας. 3

2 Παπαδάκης Νίκος , Πολιτικές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Για τις επιστημολογικές και μεθοδολογικές συνιστώσες του
πεδίου και την ευρωπαϊκή κατάσταση των πραγμάτων
3 Παπαδάκης Νίκος, «Εκπαιδευτική Πολιτική. Η Εκπαιδευτική Πολιτική ως Κοινωνική Πολιτική(;)», Ελληνικά Γράμματα,
Αθήνα, 2003
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Υπό τις εξελίξεις αυτές, η Εκπαιδευτική Πολιτική του Ελληνικού Κράτους
ακολουθεί «τη νέα κοινωνία της γνώσης», την παγκοσμιοποιημένη.
Η εξίσωση της κοινωνίας με την οικονομία έχει άμεσο αντίκτυπο στην
Εκπαιδευτική Πολιτική, με αποτέλεσμα η εκπαίδευση και η γνώση να
θεωρούνται ως όπλα της δημόσιας πολιτικής για την επίλυση της ανεργίας
και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας έναντι των μεγάλων κρατών. Η
εργαλειοποίηση της γνώσης, η αποδιάρθρωση και αναδιατύπωση της έννοιας
της μάθησης και της εκπαίδευσης, είναι αποτελέσματα της από κοινού
προσπάθειας των Ευρωπαϊκών Κρατών για την κοινή Ευρωπαϊκή
Εκπαιδευτική

Μεταρρύθμιση

με

στόχο

την

ισχυροποίηση

της

ανταγωνιστικότητας.
Ήδη από το 1995 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη Λευκή Βίβλο για την
εκπαίδευση, εκφέρει έναν έντονα ιδεολογικό λόγο για να πείσει τους πολίτες
της Ε.Ε., ότι μόνο ένας δρόμος υπάρχει για τη νέα ενιαία εκπαιδευτική
αλλαγή, αυτός της νεοφιλελεύθερης οδού. Η Λευκή Βίβλος, για την πορεία
προς αυτό το δρόμο, επιχειρεί να εξισορροπήσει τρεις τύπους λόγων:
α) έναν οικονομικό λόγο για την κοινωνία της γνώσης, που ταυτίζει τη
γνώση με την πληροφορία,
β) ένα νεοφιλελεύθερο λόγο για την εκπαίδευση και
γ) την παραδοσιακή δημοκρατική ρητορική για την εκπαίδευση σε σχέση με
τα δικαιώματα και την ισότητα ευκαιριών.
Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δεν στοιχειοθετούνται πια σε
σχέση με την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ηθική υποχρέωση.
Νομιμοποιούνται στη βάση της αποτελεσματικότερης εκμετάλλευσης των
ανθρώπινων πόρων, επιλογή που συγκροτεί το νέο μοντέλο της προόδου με
απώτερο στόχο την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στην
παγκόσμια αγορά.
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Η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική στην εξελικτική της πορεία από τις
απαρχές της μέχρι σήμερα, ακολούθησε σχετικά αργούς ρυθμούς, όπως
συνέβη και με τις υπόλοιπες πολιτικές (π. χ οικονομικές και αγροτικές) που
προσπάθησε να προωθήσει το Ελληνικό Κράτος στην πορεία του στον 21ο
αιώνα. Αυτή η βραδύτητα οφείλεται τόσο στη βραδυκινησία του ελληνικού
κρατικού μηχανισμού, όσο και στο χαρακτήρα της παιδείας, ο οποίος είναι
ευαίσθητος, εθνοκεντρικός, επιδεκτικός διαφόρων ιδεολογικών και πολιτικών
φορτίσεων.
Στον ελληνικό χώρο της παιδείας αντανακλώνται οι αντιθέσεις που
υφίστανται ανάμεσα στις διαφορετικές κοινωνικοπαιδαγωγικές ιδεολογικές
προσεγγίσεις και συναφείς προσδοκίες, τόσο της εκπαιδευτικής κοινότητας
και του κοινωνικού συνόλου μιας χώρας, όσο και στην αδυναμία των
εκάστοτε κυβερνήσεων να χαράξουν μια στερεή και εξελισσόμενη
εκπαιδευτική πολιτική.
Τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλές απόπειρες
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Οι «μεταρρυθμίσεις» αυτές, άλλοτε στο

επίπεδο των εξαγγελιών και άλλοτε στο επίπεδο της εφαρμογής τους,
περιορίζονταν σε επιφανειακές λύσεις, αφού ως επί το πλείστον είχαν στο
επίκεντρο

του

ενδιαφέροντός

τους

το

συνεχές

αναβάπτισμα

των

εκπαιδευτικών βαθμίδων, τα συστήματα αξιολόγησης των μαθητών και των
εκπαιδευτικών, εντοπίζοντας σε αυτά τα αίτια και τα μέσα θεραπείας των
εκπαιδευτικών και οικονομικών κρίσεων. Ως λύσεις επέλεγαν την εκπόνηση
αναλυτικών προγραμμάτων, η εφαρμογή των οποίων ποτέ δεν μελετήθηκε, το
γράψιμο και ξανά - γράψιμο των σχολικών εγχειριδίων και πρόσφατα, ο
εξοπλισμός των σχολείων με υπολογιστές. Ο παράγοντας εκείνος που έχει
εντελώς παραμεληθεί και δεν φάνηκε να έχει καμία προτεραιότητα, είναι ο
εκπαιδευτικός.
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Η πορεία της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα είναι κυκλική και αυτό
οφείλεται στους πολιτικούς ιθύνοντες. Κάθε υπουργός Παιδείας φιλοδοξούσε
να κάνει τη δική του «μεταρρύθμιση», εκτός από εκείνους που δεν
προλάβαιναν

και

αμφισβητούσε

αποδομούνταν

την

γρήγορα.

προηγούμενη

Ο

επόμενος

«μεταρρύθμιση».

συνήθως

Αυτό

το

επαναλαμβανόμενο μοτίβο της ασυνέχειας υπήρξε κατεξοχήν θλιβερό
ελληνικό «προνόμιο», σε σύγκριση με όσα συμβαίνουν σε άλλες
ανεπτυγμένες χώρες, στον όμιλο των οποίων φιλοδοξεί και η χώρα μας να
ανήκει. Οι προεκλογικές εξαγγελίες για την μεγάλη εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση και το «5% για την παιδεία», μένουν πάντα στις υποσχέσεις,
με αποτέλεσμα τα επίσημα στοιχεία να είναι απογοητευτικά.
Σύμφωνα με μετρήσεις της Eurostat, για το 2009, στην Ε.Ε. των 27 χωρώνμελών, το μέσο ποσοστό των δαπανών για την παιδεία επί του ΑΕΠ της κάθε
χώρας είναι 5,1%.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση με 3,16%, κάτω από τους
προτελευταίους Ρουμάνους που δαπανούν το 3,3% του ΑΕΠ τους για την
παιδεία και όλα αυτά πριν τις οικονομικές προσαρμογές που αναγκάστηκε η
χώρα να κάνει λόγω της οικονομικής κρίσης και επιτήρησης από το ΔΝΤ . 4
Παρότι η Ελλάδα αφήνει για το μέλλον την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση
και θέτει σε δεύτερη μοίρα τη χρηματοδότηση της παιδείας, οι σύγχρονες
απαιτήσεις αυξάνουν και διογκώνουν την ανάγκη μιας διοικητικής
μεταρρύθμισης που θα αφορά την ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας του
τομέα της εκπαίδευσης.

4

ΕΛ.ΣΤΑΤ. (2011). http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Ο 21ος αιώνας χαρακτηρίζεται από ένα έντονα παγκοσμιοποιημένο και
ανταγωνιστικό

περιβάλλον

από

τις

ατέλειωτες

επιστημονικές

και

τεχνολογικές εξελίξεις. Προϊόντα και υπηρεσίες παρέχονται ανεξέλεγκτα και
σε υπερπληθώρα. Περισσότερο από ποτέ παρατηρείται σε Ευρωπαϊκό και
Διεθνές επίπεδο η τάση της πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά
και η αξιολόγηση των εργαζομένων. Παρότι ο ιδιωτικός τομέας -όπως
συνήθως- πρώτος εισήγαγε το σύστημα αξιολόγησης και πιστοποίησης στη
διοίκηση των επιχειρήσεων και των οργανισμών, τελευταία παρατηρείται
μια έντονη στροφή προς τις μεθόδους αξιολόγησης και πιστοποίησης και από
το Δημόσιο τομέα.
Η αξιολόγηση των εργαζομένων συνιστά «μια διαδικασία μέσα από την οποία
προσδιορίζεται η αξία των διάφορων ατόμων, σε σύγκριση με ορισμένα
πρότυπα, καθώς και η σύγκριση των εργαζομένων μεταξύ τους» . 5 Στόχος της
είναι η αναθεώρηση και η αλλαγή. Για να γίνει κατορθωτό αυτό χρειάζεται: η
πληροφόρηση, η παρακολούθηση, η εξέταση και η αξιολόγηση των
εργαζομένων. Η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συνδέεται στενά με
την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Στην πλειονότητα των
ευρωπαϊκών χωρών η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει ενταχθεί στη
συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Ενταγμένη στη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας,
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών έχει κυρίως διαμορφωτικό χαρακτήρα και
συνδέεται με την ανάληψη δράσεων βελτίωσης σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο.

5

Φαναριώτη. Π., Διοίκηση Προσωπικού, εκδ.. Α. Σταμούλης. ΑΘΗΝΑ 2002.
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Επειδή όμως η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία υποκειμενική, απαιτείται να
έχει όσο το δυνατόν αντικειμενικά εργαλεία και να τηρεί πιστά τις
επιστημονικές μεθόδους και προϋποθέσεις.
Για να γίνουμε όμως πιο σαφείς σχετικά με τους σκοπούς και τη λειτουργία
της αξιολόγησης, θα πρέπει να εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω στην έννοιά της
και να δούμε πως αυτή διακρίνεται από τη σκοπιά των επιστημονικών
εγχειριδίων.
2.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση, σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο, «αποτελεί τη συστηματική
διαδικασία με την οποία αποδίδουμε ορισμένη αξία (ποσοτική ή ποιοτική) σε
ένα αντικείμενο, μέσο, αποτέλεσμα, πρόσωπο, εφαρμόζοντας συγκεκριμένα
κριτήρια και μεθοδολογία» 6. Η έννοια αυτή δεν είναι αυτόνομη, ούτε
αναπόσπαστη από τις άλλες διοικητικές διαδικασίες της εκπαιδευτικής
μονάδας, οι οποίες ξεκινούν με τον προγραμματισμό και συνεχίζονται με την
οργάνωση και την ηγεσία. Η αξιολόγηση εντάσσεται στο πλαίσιο του
απολογισμού των δράσεων και των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
οργανισμού και έχει τη δυνατότητα, μέσω της ανατροφοδότησης, να
βοηθήσει τον οργανισμό να βελτιωθεί, να επιτύχει τους στόχους του και να
αποτιμήσει το έργο του. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση δεν αποτελεί
αυτοσκοπό αλλά κατάληξη και συνεκτικό υλικό του ιστού κάθε διοικητικής
διαδικασίας 7.
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου,
η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως η διαδικασία κατά την οποία
αποτιμούνται όλοι οι παράγοντες που προσδιορίζουν το εκπαιδευτικό έργο ή
συμβάλλουν σε αυτό, από την υλικοτεχνική υποδομή, τα προγράμματα και τα

ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΟΣ, Γ. (2002) "Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: η εναρμόνιση του πανοπτισμού" , σελ.45 στο ΚΑΤΣΙΚΑΣ. Χ.
και ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ , Γ.(επιμ.) Η Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση Ποιος, ποιον και γιατί, Σαββάλας. Αθήνα
7 Κουτούζης, Μ.(2012)"Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής", Επίκεντρο
6
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εγχειρίδια, ως και την οργάνωση του σχολείου, τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών και την εργασιακή συνέπειά τους .
Υπό την έννοια αυτή το έργο που «παράγεται» σε μια εκπαιδευτική μονάδα,
είναι συνισταμένη πολλών επιμέρους διαδικασιών και παραγόντων.
Επομένως, η έννοια της αξιολόγησης στην εκπαιδευτική μονάδα δεν
περιορίζεται στην αξιολόγηση των μαθητών-σπουδαστών και δεν είναι
δυνατή, αν δεν έχουμε υιοθετήσει διαδικασίες που θα μας έδιναν ένα είδος
συνολικής αξιολόγησης.
Συνεπώς, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι μια συνολικότερη
έννοια και περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αξιολόγηση όλων των παραγόντων
που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα χρονικά, τοπικά ή στις
διάφορες μορφές και στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν περιορίζεται
στην αξιολόγηση μόνο του εκπαιδευτικού, αλλά επεκτείνεται σε όλους τους
συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Εξάλλου το «παν» στη
διδασκαλία και την εκπαίδευση δεν εξαρτάται από το δάσκαλο και η
διδασκαλία δεν αποτελεί αποκλειστική υπόθεση του εκπαιδευτικού 8.

2.2. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη για την
ολοκλήρωση οποιουδήποτε προγράμματος ή δραστηριότητας, που παράγει
αποτελέσματα και αναφέρεται στην κοινωνική και οικονομική ζωή των
ατόμων. Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι «να μετρά με εύχρηστο και
αντικειμενικό τρόπο την αποτελεσματικότητα των διαφόρων προγραμμάτων
ή δραστηριοτήτων και να καταλήγει σε συγκεκριμένα συμπεράσματα για τη
βελτίωσή τους» 9 .

Μαυρογιώργος , Γ. (2008) «Εκπαίδευση και χρόνος : Μορφές κατανόησης, κατανομής /διευθέτησης και αξιοποίησης του
χρόνου στην εκπαίδευση» στο Α. Αθανασούλα-Ρέππα κ.α., Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων: Εκπαιδευτική Διοίκηση και
Πολιτική, Τόμος Α

8

Κουτούζης Μ. και Χατζηευστρατίου Ι., (1999), Αξιολόγηση στην εκπαιδευτική μονάδα, στο συλλογικό Αθανασούλα-Ρέππα
και λοιποί, τόμος Γ, Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής διοίκησης, σελ. 20 Πάτρα

9
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Συνεπώς, η αναγκαιότητα της αξιολόγησης είναι μεγάλη και ειδικά όταν
πρόκειται για την αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, που έχει ως
βασικό στόχο τη μόρφωση και τη διαπαιδαγώγηση νέων ανθρώπων. Πολλοί
ερευνητές της εκπαίδευσης, κατά τον Wise et al., υποστηρίζουν πως η
αξιολόγηση πρέπει να ικανοποιεί δύο ειδών ανάγκες: ατομικές και
οργανωτικές. Οι ατομικές αναφέρονται στη διαδικασία ελέγχου και
επιθεώρησης, ενώ οι οργανωτικές στη δημιουργία αυτογνωσίας μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών μπορεί να
καθορίσει ποιοι νέοι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί για να διδάξουν και να
βοηθήσει όλους τους εκπαιδευτικούς να βελτιωθούν και να καταδείξει πότε
ένας εκπαιδευτικός είναι ικανός για να διδάξει αποτελεσματικά.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και από άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ), για
τη θεσμοθέτηση συγκρίσιμων και μετρήσιμων «Δεικτών Ποιότητας» στα
εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών – μελών. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει
επισημανθεί η «ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας
και της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων με βασικό κριτήριο
τα αποτελέσματα» 10.
Η σύνδεση αυτή της ποιότητας με την αξιολόγηση αποτελεί κεντρική τάση
στο διεθνή χώρο. Στο άρθρο 126 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1993), το οποίο σχετίζεται με την επιδίωξη της ποιότητας της εκπαίδευσης,
προτείνονται και τρόποι με τους οποίους τα κράτη μπορούν να διαπιστώνουν
την πρόοδό τους σε σχέση με τους προτεινόμενους δείκτες. Σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαλεία όπως η αυτοαξιολόγηση των σχολείων είναι
σημαντικά για τη διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας. Με άλλα λόγια,
μπορούμε να πούμε πως η αξιολόγηση προβάλλεται ως προϋπόθεση για τη
διαπίστωση και τη βελτίωση της ποιότητας, η οποία με τη σειρά της
προβάλλεται ως ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
10

Καζαμίας, Α. Εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική μεταξύ κράτους και αγοράς, συλλογικό έργο, Σαββάλας, 2005
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Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και των άλλων
οργανισμών, συνυπογράφει ψηφίσματα και διακηρύξεις για κοινές πολιτικές,
τους αντίστοιχους «δείκτες ποιότητας» και τους τρόπους διαπίστωσης της
προόδου για τους δείκτες αυτούς. Επομένως, μπορούμε να πούμε πως
υπάρχει μια εξωγενής, αλλά ισχυρή πίεση για υιοθέτηση πλαισίου
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στην χώρα μας: «το ζήτημα της
αξιολόγησης τίθεται συνεχώς, επιτακτικά, ενίοτε και ως απειλή, από την
κεντρική εξουσία, αλλά και από το διεθνές περιβάλλον ως προϋπόθεση για τη
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου», η οποία με τη σειρά της
προβάλλεται ως «κοινωνική απαίτηση».
Από την άλλη, όμως, κυρίαρχη είναι και η αναγκαιότητα της αξιολόγησης
μέσα στα πλαίσια του ίδιου του οργανισμού, καθώς δίνει τη δυνατότητα
στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και στους ίδιους τους
εργαζόμενους, να διαπιστώσουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια της διοίκησης και να εντοπίσουν τα αίτια των προβλημάτων
αυτών.
Σε γενικές γραμμές μάλιστα, θα λέγαμε πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί μόνο
αυτούς που την εκτελούν ή την υφίστανται αλλά και το ίδιο το κοινωνικό
σύνολο. Γι’ αυτό λοιπόν και «κάθε εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να
διαμορφώσει τη δική της πρόταση για την αξιολόγηση, προτάσσοντας και
αναδεικνύοντας το έργο που επιτελείται μέσα στη μονάδα, διαμορφώνοντας
δείκτες που δεν ευνοούν την ιεραρχική επιτήρηση, αλλά το μετασχηματισμό
της εκπαιδευτικής πρακτικής και την ουσιαστική ανάπτυξη της μονάδας». 11

2.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, όπως είδαμε, είναι μια συνολικότερη
έννοια και περιλαμβάνει την ταυτόχρονη αξιολόγηση όλων των παραγόντων
11

Κουτούζης, Μ.(2012)"Σύγχρονα θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής", Επίκεντρο
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που διαμορφώνουν το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα χρονικά, τοπικά ή στις
διάφορες μορφές και στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα αντικείμενα επομένως της αξιολόγησης μπορεί να είναι πολλά και
ποικίλα, αφού με την αξιολόγηση αξιολογούνται δυνητικά όλες οι επιμέρους
συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στην εκπαιδευτική
μονάδα και αναζητούνται και αναλύονται οι σχέσεις και οι συσχετισμοί τους
στο βαθμό που μπορεί να ευθύνονται για την ικανοποιητική ή μη επίτευξη
των στόχων της μονάδας.
Συνεπώς, η έννοια της αξιολόγησης σε μια εκπαιδευτική μονάδα μπορεί να
αφορά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το πρόγραμμα σπουδών, τη
μεθοδολογία, την υλικοτεχνική υποδομή, την επιμόρφωση των εκπαιδευτών,
το

διδακτικό

υλικό,

την

κανονικότητα

της

φοίτησης,

την

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των σπουδαστών κλπ.
Αν λοιπόν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το αντικείμενο αξιολόγησης
ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, θα λέγαμε ότι αξιολογούνται, δυνητικά, όλες
οι επιμέρους συνιστώσες του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στην
εκπαιδευτική μονάδα και αναζητούνται και αναλύονται οι σχέσεις και οι
συσχετισμοί τους, στο βαθμό που μπορεί να ευθύνονται για την
ικανοποιητική ή μη, επίτευξη των στόχων της μονάδας.
Σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης που προτείνει ο Σολομών (1999), τα
αντικείμενα αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού οργανισμού διακρίνονται στις
εξής επτά θεματικές περιοχές και δείκτες ποιότητας:
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
1. Διαθέσιμα μέσα -Πόροι

Κτήριο, χώροι,
εξοπλισμός
Οικονομικοί Πόροι

2. Πρόγραμμα σπουδώνΒιβλία

Πρόγραμμα
σπουδών Σχολικά
βιβλία- Οδηγίες
Διδακτικό προσωπικό

3. Προσωπικό μονάδας

Διοικητικό- Ειδικό επιστημονικό –
Βοηθητικό προσωπικό
Συντονισμός σχολικής ζωής

4. Διοίκηση

Διαμόρφωση - Εφαρμογή σχολικού
προγράμματος
Αξιοποίηση μέσων –Πόρων
Σχέσεις εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με
το υπόλοιπο προσωπικό

5. Κλίμα –Σχέσεις Συνεργασίες

Σχέσεις εκπαιδευτικών /μαθητών και
μαθητών μεταξύ τους
Σχέσεις σχολείου – γονέων /κηδεμόνων
Σχέση σχολείου με εκπαιδευτικούς
θεσμούς, τοπική και ευρύτερη κοινωνία

6. Διδακτική -Μαθησιακή
διαδικασία

Ποιότητα Διδασκαλίας
Ποιότητα της Μάθησης
Λειτουργία της Αξιολόγησης

Φοίτηση- Ροή- Διαρροή
7. Εκπαιδευτικά επιτεύγματα Επίδοση –Πρόοδος μαθητών
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2.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία της αξιολόγησης σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό ακολουθεί
ορισμένα στάδια, που είναι παρόμοια με τα στάδια του ελέγχου σε έναν
οποιοδήποτε οργανισμό 12.
1. Καθορισμός κριτηρίων αξιολόγησης
Το πρώτο βήμα της διαδικασίας της αξιολόγησης είναι ο καθορισμός των
κριτήριων βάσει των οποίων θα γίνει. Τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να
τίθενται με βάση τους στόχους που πρέπει να επιτύχει ο εκπαιδευτικός
οργανισμός. Για παράδειγμα, κριτήρια αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού θα μπορούσαν να είναι «η διατήρηση των αιτήσεων των
σπουδαστών στα ίδια επίπεδα με αυτά του τρέχοντος έτους» ή η σύγκριση
μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας του οργανισμού με την αντίστοιχη υπηρεσία
ενός άλλου οργανισμού, κοκ. Τα κριτήρια δηλαδή μπορεί να είναι ποσοτικά
(μετρήσιμα) ή ποιοτικά (σχετικά).
2. Μέτρηση της απόδοσης
Το επόμενο βήμα αφορά στη μέτρηση της απόδοσης, η οποία μπορεί να
γίνει κι αυτή ποσοτικά ή ποιοτικά. Για παράδειγμα, «οι αιτήσεις των
σπουδαστών σε έναν οργανισμό παρουσιάζουν μια ελαφρά αύξηση το 2012
σε σχέση με το προηγούμενο έτος» ή «αυξήθηκε η συμμετοχή των
εκπαιδευτών του οργανισμού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων».

12

Κουτούζης, 1999: 262-268
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3. Σύγκριση κριτηρίων αξιολόγησης με απόδοση
Στη συνέχεια, συγκρίνονται τα δύο πρώτα βήματα, δηλαδή συγκρίνεται
αυτό που έγινε με αυτό που έπρεπε να γίνει, η απόδοση με τα κριτήρια. Αν η
απόδοση καλύπτει τα κριτήρια σημαίνει πως ο οργανισμός πέτυχε έναν από
τους στόχους του, που έθεσε κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού. Εάν
όμως δεν τα καλύπτει, τότε υπάρχει κάποια απόκλιση της απόδοσης από
τους αρχικούς στόχους και τότε είναι σημαντικό να καθοριστεί το μέγεθος
της απόκλισης.
4. Ανατροφοδότηση-Διορθωτική δράση
Το τελευταίο στάδιο της αξιολόγησης είναι ίσως και το πιο σημαντικό,
καθώς η ανατροφοδότηση και η λήψη διορθωτικών μέτρων δικαιολογεί την
ύπαρξη της αξιολόγησης. Εάν η σύγκριση απόδοσης και κριτηρίων είναι
θετική, τότε θα πρέπει να αναγνωριστεί η προσπάθεια αυτών που
εργάστηκαν γι’ αυτό και να ανταμειφθούν. Εάν όμως υπάρχει απόκλιση και
μάλιστα μεγάλη, θα πρέπει να αναληφθούν οι κατάλληλες διορθωτικές
δράσεις, οι οποίες μπορούν να αφορούν οποιοδήποτε μέλος του οργανισμού
(διευθυντή, εκπαιδευτές, σπουδαστές, βοηθητικό προσωπικό κ.ο.κ.).
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2.5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επιλογή μιας συγκεκριμένης μεθόδου αξιολόγησης εξαρτάται, τόσο από
τη μορφή και το είδος της αξιολόγησης, όσο και από τα προς αξιολόγηση
αντικείμενα, καθώς και από τους αξιολογητές. Η βασικότερη ωστόσο
μέθοδος αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης από τα παλιότερα χρόνια
μέχρι και τις μέρες μας είναι η παρατήρηση. Η παρατήρηση κυρίως
εφαρμόζεται όταν ο αξιολογητής βρίσκεται σε άμεση επαφή με το προς
αξιολόγηση αντικείμενο (π.χ. εκπαιδευτικό, μαθητή κ.λπ.),
οπότε έχει τη δυνατότητα να παρατηρεί ταυτόχρονα τη συμπεριφορά ή τις
αντιδράσεις σε όλα τα θέματα που καλύπτουν τους ειδικούς στόχους της
αξιολόγησης. Στην περίπτωση αυτή έχουμε τη λεγόμενη άμεση παρατήρηση.
Παρ’ όλα αυτά, η παρατήρηση μπορεί να εφαρμόζεται και από απόσταση με
τη βοήθεια τεχνικών μέσων (βιντεοσκόπηση, μαγνητοφώνηση) και τότε
έχουμε τη λεγόμενη έμμεση παρατήρηση. Στην περίπτωση αυτή η
ταυτόχρονη

παρατήρηση

των

επιμέρους

στοιχείων

παρουσιάζει

περισσότερες δυσκολίες, αφού δεν εξαρτάται μόνο από τον αξιολογητή,
αλλά και από την ποιότητα του τεχνικού βοηθήματος, οπότε και είναι
δυνατόν να μην έχουμε τόσο αξιόπιστα αποτελέσματα.
Στην περίπτωση της άμεσης παρατήρησης είναι δυνατόν να έχουμε και την
ενεργό συμμετοχή του αξιολογητή, εφόσον υπάρχει φυσική επαφή με το
προς αξιολόγηση αντικείμενο, για παράδειγμα όταν γίνονται ερωτήσεις από
τον καθηγητή προς τους μαθητές στην προφορική εξέταση, προκειμένου να
διαπιστωθεί ο βαθμός των γνώσεών τους. Αντίθετα, στην έμμεση
παρατήρηση, ο ρόλος του αξιολογητή είναι μόνο παθητικός. Π.χ. όταν ο
αξιολογητής παρατηρεί τη διδακτική πράξη ενός εκπαιδευτικού, η τυχόν
παρέμβασή του είναι δυνατόν να αλλοιώσει τις φάσεις και την πορεία της
διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να εξαχθούν λανθασμένα συμπεράσματα.
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Η μέθοδος της παρατήρησης μπορεί βέβαια να συνδυαστεί με άλλες
μεθόδους αξιολόγησης, π.χ.


τη

σύγκριση,

συσχέτιση:

ο

αξιολογητής

μπορεί

για

παράδειγμα, να συγκρίνει τα αντικείμενα αξιολόγησης ενός
εκπαιδευτικού οργανισμού με έναν άλλο.


τη μελέτη περίπτωσης: ο αξιολογητής μπορεί να μελετήσει μια

συγκεκριμένη περίπτωση του οργανισμού (ενός σπουδαστή, ενός
εκπαιδευτή, μιας μεθόδου διδασκαλίας, ενός εποπτικού μέσου κτλ.)
και να βγάλει γενικότερα συμπεράσματα.


την τήρηση και μελέτη αρχείων: κατά τη διάρκεια της

παρατήρησης ο αξιολογητής μπορεί να κρατά σημειώσεις, τις οποίες
να κρατά σε αρχεία. Στο τέλος της παρατήρησης έχει τη δυνατότητα
να μελετήσει τα αρχεία αυτά και να βγάλει συμπεράσματα.


τη συναλλαγή, τη συνεργασία, την επικοινωνία: ο αξιολογητής

μπορεί να έρχεται σε προσωπική επαφή με τους ανθρώπους του
οργανισμού

(διευθυντή,

εκπαιδευτές,

σπουδαστές,

υπόλοιπο

προσωπικό κ.ά.), να συζητά μαζί τους, με σκοπό να αντλήσει
συμπεράσματα γενικότερα για την εκπαιδευτική μονάδα.


τη μεταπαρακολούθηση: μετά την αρχική παρατήρηση-

παρακολούθηση μπορεί να ακολουθήσει και νέα, μετά από κάποιο
χρονικό διάστημα. Με τη νέα παρακολούθηση, ο αξιολογητής έχει τη
δυνατότητα να παρατηρήσει τις τυχόν αλλαγές που συντελέστηκαν
στον οργανισμό (βελτιώσεις, ελλείψεις κ.ά.).

να

τα ερωτηματολόγια, τις συνεντεύξεις: ο αξιολογητής μπορεί
μοιράσει

ερωτηματολόγια
25

στα

μέλη

ενός

εκπαιδευτικού

οργανισμού στα οποία θα περιλαμβάνονται συγκεκριμένες ανοικτού ή
κλειστού τύπου ερωτήσεις πάνω στα αντικείμενα που ενδιαφέρεται να
αξιολογήσει. Μπορεί επίσης να διεξάγει συνεντεύξεις στα μέλη του
οργανισμού.
Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, πως η μέθοδος της αξιολόγησης ή ο
συνδυασμός μεθόδων, εξαρτάται σε κάθε περίπτωση από το
αντικείμενο,

αλλά και το πλαίσιο αξιολόγησης. Έτσι, για

παράδειγμα, στο πρότυπο εσωτερικής αξιολόγησης, η μέθοδος που θα
επιλεγεί για την αξιολόγηση των κτηρίων και των υποδομών ενός
οργανισμού, θα είναι διαφορετική από αυτή που θα επιλεγεί για την
αξιολόγηση των βιβλίων και του εκπαιδευτικού υλικού.

2.6. ΕΙΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Όσον αφορά στα είδη της αξιολόγησης, υπάρχουν πολλά και διάφορα είδη.
Μια διάκριση γίνεται ανάμεσα στο ποιος αξιολογεί. Ανάλογα με τη σχέση
που έχουν οι αξιολογητές με το αντικείμενο της αξιολόγησης μπορεί να
έχουμε τα παρακάτω είδη 13:
- Εξωτερική αξιολόγηση: έχουμε όταν ο αξιολογητής δεν έχει καμιά σχέση
με τον οργανισμό ή το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αξιολογεί. Κατά τον
Σολομών, «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» 14.
13 Δημητρόπουλος, Ε. (2010), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης και του Εκπαιδευτικού Έργου,
Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα
14 Σολομών, Ι., κα (1999), Εσωτερική αξιολόγηση και προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα,

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/Τμήμα Αξιολόγησης, Αθήνα
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Ο χαρακτήρας της είναι ιεραρχικός και οι υποστηρικτές της θεωρούν ότι
παρουσιάζει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του «ουδέτερου
παρατηρητή», που δεν εμπλέκεται στην καθημερινότητα της σχολικής
μονάδας, αλλά την εντάσσει σ’ ένα ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το
οποίο διαμορφώνει η γνώση των όσων συμβαίνουν σ’ ένα μεγαλύτερο
αριθμό σχολικών μονάδων 15.
- Εσωτερική αξιολόγηση: έχουμε όταν ο αξιολογητής έχει άμεση σχέση με
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έργο ή μονάδα που αξιολογείται, οπότε και
καλείται και εσωτερικός αξιολογητής.
- Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση. Αποτελεί είδος
εσωτερικής

αξιολόγησης.

αυτοαξιολόγηση

ορίζεται

Η
ως

συλλογική
«μια

εσωτερική

συστηματική,

αξιολόγηση
συλλογική

ή
και

δημοκρατική διερεύνηση όλων των παραμέτρων της σχολικής ζωής, από
αυτούς που θεωρούνται οι καλύτεροι γνώστες των συνθηκών και
προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε σχολική μονάδα. Στόχος της είναι η
απόκτηση έγκυρης γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στο
σχολείο και η δραστηριοποίηση των ατόμων που εμπλέκονται σε αυτό για
την αναβάθμιση της ποιότητάς του» 16.
Μια δεύτερη διάκριση της αξιολόγησης οφείλεται σε χρονικά κριτήρια.
Έτσι έχουμε τις εξής μορφές αξιολόγησης:
- Προκαταρκτική αξιολόγηση: έχουμε όταν η αξιολόγηση διενεργείται πριν
από την έναρξη κάποιου προγράμματος, διαδικασίας, ή μιας εκπαιδευτικής
χρονιάς, προκειμένου να γίνει αποτίμηση των διαφόρων μεταβλητών και
15 Ανδρέου, Α. & Παπακωνσταντίνου, Γ. (1994), Εξουσία και οργάνωση-διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος, Αθήνα:
Νέα Σύνορα
16 Σολομών, Ι. (1999). Εσωτερική Αξιολόγηση και Προγραμματισμός του Εκπαιδευτικού Έργου στη Σχολική Μονάδα,

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο: Αθήνα.
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συνθηκών που σχετίζονται με την πρόοδο αυτού του προγράμματος ή της
διαδικασίας.
- Ενδιάμεση ή διαμορφωτική αξιολόγηση: πρόκειται για την αξιολόγηση
που διενεργείται κατά τη διάρκεια της σχολικής ή ακαδημαϊκής χρονιάς ή
κατά την εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Βασικός στόχος της
αξιολόγησης αυτής της μορφής είναι, να καταγραφούν αδυναμίες κατά το
στάδιο της ολοκληρωμένης λειτουργίας της μονάδας και να γίνουν έγκαιρα
οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Αυτή είναι η λογική πίσω από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις των
μαθητών. Η διαμορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην ποιοτική βελτίωση
του

εκπαιδευτικού

επαγγέλματος,

στην

αναζωογόνηση

και

στον

εμπλουτισμό της καριέρας του εκπαιδευτικού. 17
- Τελική ή αθροιστική ή απολογιστική αξιολόγηση: πρόκειται για την
αξιολόγηση που διενεργείται μετά το τέλος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Στόχος της τελικής αξιολόγησης είναι να αποτυπώσει τα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής προσπάθειας σε συνάρτηση με τις δυσκολίες ή τα
προβλήματα που αντιμετωπίσθηκαν κατά την εφαρμογή της. Είναι μια
τελική

εκτίμηση

των

διαδικασιών

και

των

αποτελεσμάτων

του

εκπαιδευτικού έργου, ενώ τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής
χρησιμεύουν στον ανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφόσον
αυτή πρόκειται να επαναληφθεί.
2.7. ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού τις περισσότερες φορές
συναντά εμπόδια και δυσκολίες που προκαλούνται, τόσο από τα
17

Sergiovanni, T. J., & Starratt, R. J. (2007). Supervision: A redefinition (8th Ed.). New York: McGraw Hill
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αξιολογούμενα μέλη, όσο και από τον ίδιο τον αξιολογητή ή την ίδια τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Πρέπει λοιπόν, αυτός που αναλαμβάνει την
αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, να λαμβάνει υπόψη του τις
παρακάτω παραμέτρους 18:
1. Οι σκοποί και οι αξίες της αξιολόγησης
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που συναντούμε στη διοίκηση ενός
εκπαιδευτικού οργανισμού είναι ο καθορισμός των στόχων. Στην περίπτωση
της αξιολόγησης, η δυσκολία αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, καθώς δεν
είναι καθόλου εύκολο να καταλήξει κάποιος σε κριτήρια αξιολόγησης δεκτά
απ’ όλους.
2. Καθορισμός των πληροφοριών
Σημασία κατά την αξιολόγηση θα πρέπει να δίνεται στο μέγεθος και στο
είδος των πληροφοριών που συλλέγονται, τα οποία θα πρέπει να είναι
απόλυτα σαφή και καθορισμένα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
αποτελεσματικά. Επίσης, πρέπει να ορίζεται και ο τρόπος παρουσίασής
τους, ώστε να είναι εύκολη η επεξεργασία τους και η διεξαγωγή
συμπερασμάτων.
3. Χρονική διάρκεια της αξιολόγησης
Καλό είναι ακόμη να καθορίζεται και το χρονικό πλαίσιο της αξιολόγησης,
να καταρτίζεται δηλαδή ένα χρονοδιάγραμμα σε ρεαλιστική βάση,
προκειμένου να υπάρχουν τα κατάλληλα αποτελέσματα. Για παράδειγμα,

18

Κουτούζης, Μ. & Χατζηευστρατίου, Ι. (1999). Αξιολόγηση στην Εκπαιδευτική Μονάδα» σελ. 34-46, Πάτρα
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πρώτα θα γίνουν οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτών, μετά θα δοθούν τα
ερωτηματολόγια στους σπουδαστές κ.ο.κ.
4. Οι ικανότητες των αξιολογητών
Η εφαρμογή της αξιολόγησης σε ένα εκπαιδευτικό οργανισμό προϋποθέτει
αυξημένες γνώσεις στη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης. Αυτό
τις περισσότερες φορές δεν συμβαίνει, δεδομένη την περιστασιακή αρχική
κατάρτιση του Έλληνα εκπαιδευτικού, αλλά και την ανεπάρκεια της
επιμορφωτικής πολιτικής και συνολικότερα των πολιτικών επαγγελματικής
ανάπτυξης.
5. Ενστάσεις- Καχυποψία απέναντι στην αξιολόγηση
Τις περισσότερες φορές, όσον αφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στην
χώρα μας, συναντάται μια περίεργη καχυποψία από τα μέλη του
εκπαιδευτικού

οργανισμού

(σπουδαστές,

εκπαιδευτές,

βοηθητικό

προσωπικό), η οποία αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στη θεσμοθέτηση
οποιουδήποτε σχετικού μέτρου. Αυτός που καλείται να παίξει σημαντικό
ρόλο στο σημείο αυτό είναι ο διευθυντής του ιδρύματος, ο οποίος οφείλει να
διαμορφώσει συνθήκες εμπιστοσύνης μέσα στη μονάδα.
Το ζήτημα της εμπιστοσύνης (στους στόχους, τις μεθόδους, τους
ανθρώπους), το οποίο βρίσκεται στην καρδιά της αξιολόγησης, δεν μπορεί
να μετρηθεί αλλά χαρακτηρίζει την κουλτούρα του οργανισμού.
6. Γνωστοποίηση αποτελεσμάτων αξιολόγησης και ανατροφοδότηση
Η γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αποτελεί το τελευταίο, αλλά και ίσως
το πιο σημαντικό στάδιο της αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της
30

αξιολόγησης θα πρέπει να παρέχονται στα άτομα ή τους φορείς που έχουν
σχέση με τη μελέτη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ή τη λήψη
σχετικών αποφάσεων (π.χ. διευθυντή ή πρόεδρο του οργανισμού). Σε κάθε
περίπτωση όμως σκοπός της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δεν είναι
άλλος από την ανατροφοδότηση. Πρέπει να γίνει δηλαδή κατανοητό πως η
αξιολόγηση δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά ένα μέσο για τη βελτίωση της
λειτουργίας του οργανισμού. Έτσι, οι πιθανές ελλείψεις και αδυναμίες που
εντοπίζονται, θα πρέπει να ενεργοποιήσουν στον οργανισμό ενέργειες και
μέτρα, που θα εξαλείψουν τις αδυναμίες.
7. Όρια και περιορισμοί της αξιολόγησης
Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει τέλος στους περιορισμούς και τα όρια που
πρέπει να τίθενται στην αξιολόγηση. Θα πρέπει για παράδειγμα, να
εξετάζονται οι κοινωνικές επιπτώσεις ή οι αντιδράσεις που είναι δυνατόν να
προκληθούν από τα αξιολογούμενα μέλη κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης. Είναι δυνατόν, η ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτών σ’ ένα
εκπαιδευτικό οργανισμό, να προκαλέσει ενδεχόμενες συνδικαλιστικές
αντιδράσεις, ή η αξιολόγηση των σπουδαστών να προκαλέσει την αποχή
τους από τα μαθήματα. Ο αξιολογητής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες
τις ενδεχόμενες αντιδράσεις και να προσαρμόζει ανάλογα το πρόγραμμα της
αξιολόγησής του.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Αξιολόγηση

Βελτίωσης

Διαμορφωτική

Λογοδότησης

Εσωτερική

Τελική
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Εξωτερική

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Η.Π.Α
Η διερεύνηση τρόπων για τη βελτίωση του σχολείου και

της ποιότητας

του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου αποτελεί τα τελευταία χρόνια
αντικείμενο έντονου προβληματισμού και ενδιαφέροντος στον
ελληνικό και διεθνή χώρο.

Η

εκπαιδευτική

αξιολόγηση

γεννήθηκε

πιθανότατα στην Ευρώπη. Μέχρι και τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο ο όρος
«αξιολόγηση» ταυτιζόταν με τον όρο «μέτρηση».
Οι σημαντικές εξελίξεις στην επιστήμη της Στατιστικής, η κατασκευή των
πρώτων τεστ νοημοσύνης έδωσαν το πρώτο πλαίσιο της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης. Μετά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, η «στροφή» των σχολείων
προς τη ζωή και τις απαιτήσεις της έστρεψε το ενδιαφέρον των αξιολογητών
και προς τα αναλυτικά προγράμματα.
Στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου δεν αρκεί να επιτυγχάνονται απλώς οι
στόχοι, αλλά πρέπει να εμφανίζουν υψηλούς βαθμούς επιτυχίας.

Οι

προτεραιότητες που τίθενται αφορούν την προσπάθεια των εκπαιδευτικών
να είναι πιο αποτελεσματικοί στην επίτευξη των στόχων και στην
ικανοποίηση

των

προτεραιοτήτων.

Η

υιοθέτηση

μιας

επίσημης

αξιολόγησης, που θα επιβάλει έναν έλεγχο, έχει γίνει ένα τυπικό, αλλά και
ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της εκπαιδευτικής πολιτικής πολλών
χωρών. 19 Σε μερικές χώρες συναντάμε τακτικές φάσεις αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών, προκειμένου αυτοί να ενθαρρύνονται να βελτιώνουν τις
επαγγελματικές τους δεξιότητες και επομένως να προάγουν το επίπεδό τους.

19

Υφαντή, Α.,(1999). «Αξιολόγηση και πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών». Στο: Μπαγάκης, Αξιολόγηση

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο. σ.62
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Σε άλλες περιπτώσεις συναντάμε μια ευρεία απαίτηση για σχολική
αυτοαξιολόγηση, ώστε κάθε σχολείο, μέσα από τη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης, να αναζητά συνεχώς και να επιδιώκει τρόπους
αντιμετώπισης των αδυναμιών του, τις οποίες τα ίδια τα μέλη του
συγκεκριμένου οργανισμού εντοπίζουν και αναγνωρίζουν. Σε άλλες πάλι
χώρες δίνεται έμφαση σε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, όπως είναι για
παράδειγμα, η επιθεώρηση και ο έλεγχος καθενός εκπαιδευτικού στο
σχολείο του και η δημοσίευση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις των
μαθητών

στα

σχολεία

τους. 20

Τέτοιες

τυποποιημένες

διαδικασίες

αξιολόγησης αποτελούν ένα μηχανισμό πολιτικής τακτικής για την άσκηση
ελέγχου πάνω στο σχολικό σύστημα. Όποιοι καθορίζουν τα κριτήρια αυτών
των διαδικασιών αξιολόγησης έχουν και την εξουσία να επιδράσουν στις
προτεραιότητες

που

προβάλλονται

και

που

επιδιώκονται

από

εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Αυτό στη συνέχεια, αναδεικνύει και τον
κοινωνικό ρόλο της αξιολόγησης.
Κάθε προσπάθεια να απαλλαγεί η εκπαίδευση από τους περιορισμούς της
αξιολόγησης, είτε σε ατομικό είτε σε σχολικό επίπεδο ή και σε ολόκληρο το
σύστημα, θα κατέληγε σε κατάρρευση του ίδιου του εκπαιδευτικού
συστήματος. Το ενδιαφέρον που υπάρχει σήμερα για την αξιολόγηση
συνδέεται με την αποκέντρωση της εκπαιδευτικής
την ενίσχυση της αυτονομίας του σχολείου, αλλά και τη
ευαισθητοποίηση

λειτουργίας και
γενικότερη

των αποδεκτών του εκπαιδευτικού αγαθού

σε θέματα ποιότητας της εκπαίδευσης.

20

Υφαντή, Α.,(1999). «Αξιολόγηση και πολιτική των εκπαιδευτικών αλλαγών». Στο: Μπαγάκης, Αξιολόγηση

εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολείου. Αθήνα: Μεταίχμιο. σ.62
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H αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που θεωρείται απαραίτητη για την
ολοκλήρωση οποιουδήποτε προγράμματος - δραστηριότητας, που παράγει
αποτελέσματα και αναφέρεται στην κοινωνική και οικονομική ζωή των
ατόμων. Ο βασικός στόχος της αξιολόγησης είναι «να μετρά με εύχρηστο
και

αντικειμενικό

τρόπο

την

αποτελεσματικότητα

των

διαφόρων

προγραμμάτων ή δραστηριοτήτων και να καταλήγει σε συγκεκριμένα
συμπεράσματα για τη βελτίωσή τους» . 21
Πολλοί ερευνητές της εκπαίδευσης, κατά τον Wise et al., υποστηρίζουν πως
η αξιολόγηση πρέπει να ικανοποιεί δύο ειδών ανάγκες: ατομικές και
οργανωτικές. Οι ατομικές αναφέρονται στη διαδικασία ελέγχου και
επιθεώρησης, ενώ οι οργανωτικές στη δημιουργία αυτογνωσίας μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα.
Τα τελευταία χρόνια έχουν πληθύνει οι πιέσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και από άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ, ΟΟΣΑ), για
τη θεσμοθέτηση συγκρίσιμων και μετρήσιμων «Δεικτών Ποιότητας» και
στον εκπαιδευτικό τομέα.

21 Κουτούζης Μ. και Χατζηευστρατίου Ι., (1999), Αξιολόγηση στην εκπαιδευτική μονάδα, στο συλλογικό ΑθανασούλαΡέππα και λοιποί, τόμος Γ, Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαιδευτικής διοίκησης, Πάτρα, ΕΑΠ.
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Έχει

επισημανθεί

αποτελεσματικότητας

η

«ανάγκη
και

της

βελτίωσης
αποδοτικότητας

της
των

ποιότητας,

της

εκπαιδευτικών

συστημάτων με βασικό κριτήριο τα αποτελέσματα» .
Η σύνδεση αυτή, της ποιότητας με την αξιολόγηση, αποτελεί κεντρική τάση
στο διεθνή χώρο. Στο άρθρο 126 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(1993), το οποίο σχετίζεται με την επιδίωξη της ποιότητας της εκπαίδευσης,
προτείνονται και τρόποι με τους οποίους τα κράτη μπορούν να
διαπιστώνουν την πρόοδό τους σε σχέση με τους προτεινόμενους δείκτες.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εργαλεία όπως η αυτοαξιολόγηση των
σχολείων είναι σημαντικά για την διαδικασία βελτίωσης της ποιότητας. 22
Με άλλα λόγια, μπορούμε να πούμε πως η αξιολόγηση προβάλλεται ως
προϋπόθεση για τη διαπίστωση και τη βελτίωση της ποιότητας, η οποία με
τη σειρά της προβάλλεται ως ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των άλλων
οργανισμών, συνυπογράφει ψηφίσματα και διακηρύξεις για κοινές
πολιτικές, τους αντίστοιχους «δείκτες ποιότητας» και τους τρόπους
διαπίστωσης της προόδου για τους δείκτες αυτούς. 23 Επομένως, μπορούμε
να πούμε πως υπάρχει μια εξωγενής αλλά ισχυρή πίεση για υιοθέτηση
πλαισίου αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη χώρα μας: «το ζήτημα
της αξιολόγησης τίθεται συνεχώς, επιτακτικά, ενίοτε και ως απειλή, από την
κεντρική εξουσία, αλλά και από το διεθνές περιβάλλον ως προϋπόθεση για
τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου η οποία με τη σειρά
της προβάλλεται ως «κοινωνική απαίτηση».

Κουτούζης Μ., (1999), Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός στις σχολικές μονάδες, στο συλλογικό Αθανασούλα-Ρέππα και
λοιποί, τόμος Α Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική, Πάτρα, ΕΑΠ.
23 Κουτούζης Μ., (1999), Ο σχεδιασμός-προγραμματισμός στις σχολικές μονάδες, στο συλλογικό Αθανασούλα-Ρέππα και
λοιποί, τόμος Α Εκπαιδευτική διοίκηση και πολιτική, Πάτρα, ΕΑΠ.
22
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Από την άλλη όμως, κυρίαρχη είναι και η αναγκαιότητα της αξιολόγησης
μέσα στα πλαίσια του ίδιου του οργανισμού, καθώς δίνει τη δυνατότητα
«στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, αλλά και στους ίδιους τους
εργαζόμενους, να διαπιστώσουν τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά
τη διάρκεια της διοίκησης και να εντοπίσουν τα αίτια των προβλημάτων
αυτών». 24
Σε γενικές γραμμές θα λέγαμε πως η αξιολόγηση δεν υπηρετεί μόνο αυτούς
που την εκτελούν ή την υφίστανται αλλά και το ίδιο το κοινωνικό σύνολο.
Γι’ αυτό λοιπόν και κάθε εκπαιδευτική μονάδα θα πρέπει να διαμορφώσει
τη δική της πρόταση για την αξιολόγηση, προτάσσοντας και αναδεικνύοντας
το έργο που επιτελείται μέσα στη μονάδα, διαμορφώνοντας δείκτες που δεν
ευνοούν την ιεραρχική επιτήρηση, αλλά το μετασχηματισμό της
εκπαιδευτικής πρακτικής και την ουσιαστική ανάπτυξη της μονάδας. 25

24

Δούκας, Χρήστος Χ., Εκπαιδευτική πολιτική και εξουσία, εκδ. Γρηγόρη, 1997

Κουτουζής Μ., 1999α, ";Η Εκπαιδευτικη Μονάδα ως Οργανισμός"; κεφ. 1, στο Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Μ. Κουτούζης,
Γ. Μαυρογιώργος, Β. Νιτσόπουλος και Δ. Χαλκιώτης, Εκπαιδευτικη Διοίκηση και Πολιτική, επιστ. επιμέλεια Αλ. Κόκκος,
εκδ. ΕΑΠ, Πάτρα
25
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3.1. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
Στη Μ. Βρετανία, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να αποδοθεί με
ενιαίο τρόπο, γιατί καθένα από τα τμήματα που απαρτίζουν το Ηνωμένο
Βασίλειο διατηρεί την αυτονομία του ως προς τη δομή και τη λειτουργία
του εκπαιδευτικού του συστήματος. Έτσι η περιγραφή που ακολουθεί,
αφορά κυρίως το εκπαιδευτικό σύστημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της
Αγγλίας. Στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα τα σχολεία έχουν την πλήρη
αυτοδιαχείριση των οικονομικών τους θεμάτων, αναλαμβάνουν την
υλοποίηση των στόχων του εθνικού αναλυτικού προγράμματος στο 80% του
διδακτικού τους χρόνου, ενώ στο υπόλοιπο 20% αναπτύσσουν το δικό τους
αναλυτικό πρόγραμμα.

Οι εκπαιδευτικοί προσλαμβάνονται από τις

σχολικές μονάδες ή τις τοπικές εκπαιδευτικές αρχές, αλλά μισθοδοτούνται
από τις τελευταίες. Απαραίτητο προσόν για την πρόσληψή τους είναι η
κατοχή ενός τετραετούς Βachelor of Education ή ενός Βachelor και ενός
μονοετούς μεταπτυχιακού πιστοποιητικού σπουδών στην εκπαίδευση. Η όλη
προσπάθεια

αποσκοπεί

στην

επίτευξη

ενός

σύγχρονου

σχήματος

εκπαιδευτικής διαχείρισης έναντι της παραδοσιακής διοίκησης. Στο επίπεδο
του σχολείου λαμβάνονται όλες οι αποφάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία
του σε καθημερινή βάση και προγραμματίζεται σε ετήσια βάση το Σχέδιο
Ανάπτυξης

του

Σχολείου

(School

Development

Ρlan),

το

οποίο

αναπτύσσεται από το διδακτικό προσωπικό και εγκρίνεται από το σχολικό
συμβούλιο. Βασικοί τομείς αυτού του σχεδίου είναι η υλοποίηση των
εθνικών εκπαιδευτικών στόχων, η ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος
του σχολείου, η πολιτική ανάπτυξης του προσωπικού (σχεδιασμός
επιμόρφωσης, προσλήψεις, και άλλα) και η αξιοποίηση της υλικοτεχνικής
υποδομής και των οικονομικών πόρων. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους
γίνεται αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου σε σχέση με τους στόχους που
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είχαν τεθεί στο Σχέδιο Ανάπτυξης και μαζί με τα αποτελέσματα των
εθνικών αξιολογήσεων των επιδόσεων των μαθητών, παρουσιάζονται στην
ετήσια έκθεση που αποστέλλεται σε όλους τους γονείς.
Στο αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα έχουμε αξιολόγηση όλων των
παραγόντων που παίρνουν μέρος στην εκπαιδευτική διαδικασία, μαθητικών
προγραμμάτων,

εκπαιδευτικών,

σχολικών

μονάδων,

εκπαιδευτικού

συστήματος και συστήματος αξιολόγησης.
Η αξιολόγηση δεν αποτελεί ένα νέο στοιχείο στο εκπαιδευτικό σύστημα της
Αγγλίας, υπήρχε και πριν από τη μεταρρύθμιση του 1988, μόνο που
αποτελούσε εσωτερική υπόθεση εκπαιδευτικής κοινότητας και των
αντίστοιχων θεσμικών οργάνων, ενώ τώρα τα αποτελέσματα είναι
ανακοινώσιμα, στα πλαίσια της προώθησης της απολογισμικότητας της
σχολικής μονάδας, αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην Αγγλία εντάσσεται στο μοντέλο της
αναπτυξιακής αξιολόγησης και μπορεί να αποδοθεί ακριβέστερα με τον όρο
«συμβουλευτική

αξιολόγηση».

Στοχεύει

στην

αναγνώριση

των

επιτευγμάτων των εκπαιδευτικών, στη βελτίωση των διδακτικών τους
ικανοτήτων και στην καθοδήγησή τους μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης
και της εξατομικευμένης συμβουλευτικής. Επίσης, μπορεί να χρησιμεύσει
ως στοιχείο για τη σύνταξη συστατικών επιστολών.
Το μοντέλο αυτής της αξιολόγησης αναπτύχθηκε στη βάση του αγγλικού
εκπαιδευτικού

συστήματος

με

τη

χρηματοδότηση

έξι

τοπικών

εκπαιδευτικών αρχών και την επιφόρτισή τους για την ανάπτυξη πιλοτικών
συστημάτων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, βάσει των προτάσεων που
είχαν οι ίδιες καταθέσει.
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Τα πιλοτικά αυτά προγράμματα αξιολογήθηκαν, αποτέλεσαν το έδαφος για
ένα διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κατέληξαν στο ισχύον
σύστημα αξιολόγησης, το οποίο τυγχάνει της αποδοχής και των
εκπαιδευτικών. Το αναπτυξιακό μοντέλο αξιολόγησης εντάσσεται σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο ανάπτυξης του προσωπικού της σχολικής μονάδας με
απώτερο στόχο τη βελτίωση του επιπέδου του συνόλου του προσωπικού της
σχολικής μονάδας και κατά συνέπεια των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών. Στο αναπτυξιακό μοντέλο της αξιολόγησης τον κύριο ρόλο τον
κατέχει ο αξιολογούμενος, ενώ ο αξιολογητής ως ουδέτερος παρατηρητής,
τον βοηθά να φτάσει στην αυτογνωσία και στον καθορισμό των
επαγγελματικών του στόχων.
Βασικά στάδια της πορείας της αξιολόγησης είναι η αρχική επιμόρφωση
αξιολογητών και αξιολογουμένων για να κατανοήσουν την κάθε φάση της
αξιολόγησης, η εισαγωγική συζήτηση για τον καθορισμό της διαδικασίας
και των σημείων που θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή, η συγκέντρωση
στοιχείων με διάφορους τρόπους, η συζήτηση των αποτελεσμάτωνσυμπερασμάτων και ο καθορισμός των νέων στόχων του εκπαιδευτικού, η
ανάληψη επιμορφωτικών ή άλλων δράσεων που θα βοηθήσουν την εξέλιξη
του εκπαιδευτικού και τέλος, μία ακόμα συνάντηση μεταξύ αξιολογητή και
αξιολογούμενου μετά από ένα χρόνο για την αποτίμηση της προόδου του
εκπαιδευτικού.
Αξιολογητής του εκπαιδευτικού είναι συνήθως ο διευθυντής ή ο
υποδιευθυντής του , γιατί το σύστημα αυτό της αξιολόγησης απαιτεί βάθος
χρόνου και συνέχεια. Στόχος είναι να επιτευχθεί αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού κάθε τέσσερα χρόνια.
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Παρά τον αναπτυξιακό της χαρακτήρα η αξιολόγηση δεν παύει να γεννά
συναισθήματα άγχους στους εκπαιδευτικούς και σε συλλογικό επίπεδο
εκφράζονται φόβοι μήπως συνδεθεί με τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών,
αν και από νομική άποψη αυτό αποκλείεται, αφού η αξιολόγηση έχει ρητά
αναπτυξιακό σκοπό.
Περισσότερα πρακτικά προβλήματα δημιουργούνται κατά την αξιολόγηση
των διευθυντών των σχολικών μονάδων, η οποία διεξάγεται από ένα
σύμβουλο της τοπικής εκπαιδευτικής αρχής και το διευθυντή μιας άλλης
σχολικής μονάδας. Τα προβλήματα αφορούν τόσο την έλλειψη χρόνου για
την αξιολόγηση ενός τέτοιου πολυσύνθετου έργου, όσο και το ρόλο του
άλλου διευθυντή λόγω της ανταγωνιστικής του θέσης από το ισχύον
σύστημα άμιλλας μεταξύ των σχολείων.
Η αξιολόγηση των σχολικών μονάδων γίνεται με δύο τρόπους: μέσω της
εσωτερικής

αυτοαξιολόγησης

κατά

τη

διάρκεια

σχεδιασμού

του

προγράμματος ανάπτυξης του σχολείου και της εκτίμησης υλοποίησης των
στόχων που είχαν τεθεί από το προηγούμενο σχέδιο ανάπτυξης και μέσω της
εξωτερικής επιθεώρησης των σχολείων. Η εξωτερική επιθεώρηση των
σχολείων πραγματοποιείται από ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν
αυτό το έργο μετά από διαγωνισμό που προκηρύσσει το ΟFSΤΕD, διαρκεί
από επτά έως τριάντα τρεις ημέρες, ανάλογα με τη δυναμικότητα του
σχολείου σε μαθητές και αφορά τις παραμέτρους της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, του επιπέδου σπουδών που επιτυγχάνεται, της
αποδοτικής χρήσης των οικονομικών πόρων και της πνευματικής, ηθικής,
κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης των μαθητών. Για την επίτευξη των
σκοπών της επιθεωρητικής επιτροπής τίθενται στη διάθεσή της όλα τα
στατιστικά στοιχεία που διαθέτει το σχολείο και το ΟFSΤΕD, το σχέδιο
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ανάπτυξης του σχολείου, παίρνονται συνεντεύξεις από τους γονείς, γίνονται
παρακολουθήσεις διδασκαλιών και ελέγχεται η διαχείριση των πόρων της
σχολικής μονάδας.
Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία, ο επικεφαλής επιθεωρητής συζητά τα
κύρια συμπεράσματα της αξιολόγησης με τη διοίκηση του σχολείου και
συντάσσει μια τεκμηριωμένη έκθεση, η οποία ανακοινώνεται σε όλα τα
ενδιαφερόμενα μέρη και στους γονείς. Στόχος είναι η αξιολόγηση αυτή της
σχολικής μονάδας, να πραγματοποιείται μία φορά κάθε τέσσερα έτη.
Το σύστημα αυτό της εξωτερικής επιθεώρησης έχει γίνει αποδεκτό από τα
σχολεία, γιατί ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε σχολικής
μονάδας και χρησιμεύει ως εργαλείο και για την εσωτερική αξιολόγηση.
Ελλοχεύει, όμως, ο κίνδυνος αντί να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης, να
αποτελέσει πρότυπο ελλείμματος, δεδομένου του γεγονότος ότι δεν
υπάρχουν τέλεια σχολεία και ότι δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους στήριξη θα
παρέχεται στις σχολικές μονάδες που θεωρείται πως έχουν αποτύχει στο
έργο τους.
Όλο το υλικό που προκύπτει από τις προαναφερθείσες συνεχείς και
συστηματικές αξιολογήσεις, συγκεντρώνεται από το ΟFSΤΕD και αποτελεί
αντικείμενο ειδικότερης ανάλυσης και επεξεργασίας, για την εξαγωγή
συμπερασμάτων και προτάσεων σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, που
ανακοινώνονται στα ειδικά πληροφοριακά δελτία του Υπουργείου Παιδείας.
Αποτέλεσμα της συνεχούς ανατροφοδότησης του συστήματος αξιολόγησης
είναι και η διαρκής προσπάθεια βελτίωσής του και αντιμετώπισης των
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αδυναμιών ή κενών που παρουσιάζει, καθώς και η αναπροσαρμογή του
εθνικού αναλυτικού προγράμματος και των στόχων του. 26

3.2. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Στη Γαλλία, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα συγκεντρωτικής διοίκησης, στο οποίο τις δύο τελευταίες
δεκαετίες μεταβιβάζονται εκπαιδευτικές αρμοδιότητες από την κεντρική
εξουσία στις τοπικές Αρχές. Το υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για
θέματα όπως οι εκπαιδευτικές δαπάνες, η οργάνωση του εκπαιδευτικού
συστήματος, τα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα.
Οι περιφερειακές αρχές έχουν την ευθύνη εφαρμογής και επίβλεψης των
παραπάνω και την αρμοδιότητα κατασκευής, συντήρησης και εξοπλισμού
των σχολείων.
Tα θεσμικά όργανα που συγκροτούν το εθνικό πλαίσιο εκπαιδευτικής
αξιολόγησης στη Γαλλία είναι:
• Η Διεύθυνση Αξιολόγησης και Προγραμματισμού του
Υπουργείου Παιδείας.
• Η Γενική Επιθεώρηση της Εθνικής Παιδείας.
•Η Γενική Επιθεώρηση της Διοίκησης της Εθνικής Παιδείας.
• Η Εθνική Επιτροπή Αξιολόγησης της Ανώτατης Παιδείας.

Marianne Bauer and Maurice Kogan, Evaluation Systems in the UK and Sweden: Successes and Difficulties, European
Journal of Education Vol. 32, No. 2, Evaluation and Quality in Higher Education (Jun., 1997), pp. 129-143 , Published by:
Wiley
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Η

Διεύθυνση

Αξιολόγησης

και

Προγραμματισμού

εφαρμόζει

ένα

ολοκληρωμένο πρόγραμμα αξιολόγησης της εκπαίδευσης σε συνεχή βάση.
Αυτό επιτυγχάνεται με μία δειγματοληπτική εξέταση δύο χιλιάδων μαθητών
από την υποχρεωτική και ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με διεθνώς
σταθμισμένα τεστ για σύγκριση των αποτελεσμάτων με άλλες χώρες, καθώς
και με ετήσιες εξετάσεις οκτακοσίων χιλιάδων μαθητών ηλικίας οκτώ,
έντεκα και δεκαπέντε ετών, στα μαθηματικά, τα γαλλικά, την ιστορία και τη
ξένη γλώσσα.
Άμεση αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στη Γαλλία δεν υπάρχει.

Οι

εκπαιδευτικοί επιθεωρούνται, όπως όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Συνήθως,
αυτό συμβαίνει μία φορά κάθε επτά έτη, γιατί δεν επαρκεί ο αριθμός των
επιθεωρητών. Η ημέρα της επίσκεψης του επιθεωρητή είναι γνωστή στον
εκπαιδευτικό από πριν. Ο θεσμός της επιθεώρησης είναι αποδεκτός, επειδή
είναι καθιερωμένος εδώ και πολλά χρόνια και το αποτέλεσμα της
επιθεώρησης είναι σχεδόν πάντα ευνοϊκό.
Επίσης, το πόρισμα της επιθεώρησης μπορεί να χρησιμεύσει ως «ασπίδα σε
τυχόν καταγγελίες ή παράπονα γονέων και άλλων συντελεστών της
εκπαίδευσης». Οι κρίσεις για προαγωγές γίνονται από την Commission
Administratif Pariter, στην οποία συμμετέχουν ισομερώς εκπρόσωποι των
εκπαιδευτικών και των διοικητικών υπαλλήλων. Η ίδια επιτροπή λειτουργεί
και ως πειθαρχικό συμβούλιο για τους εκπαιδευτικούς. Η αξιολόγηση
γίνεται όχι για λόγους προαγωγής, αλλά, κυρίως, για να εντοπιστούν τα
πρότυπα των επιτυχημένων δασκάλων. Καλός δάσκαλος «είναι εκείνος, του
οποίου οι μαθητές έχουν τη μεγαλύτερη πρόοδο και όχι εκείνος, του οποίου
οι μαθητές έχουν τις καλύτερες επιδόσεις». Συγκεντρώνουν τους
επιτυχημένους

εκπαιδευτικούς

σε
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ομάδες

και

με

τη

βοήθεια

πανεπιστημιακών ερευνητών εντοπίζουν και μελετούν τα χαρακτηριστικά
εκείνα που τους προσδίδουν την επιτυχία στα διδακτικά τους καθήκοντα. Τα
αποτελέσματα που προκύπτουν τα χρησιμοποιούν στα προγράμματα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 27
3.3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στη Γερμανία, το εκπαιδευτικό σύστημα είναι αποκεντρωμένο ως προς τα
ομόσπονδα κρατίδια, καθένα όμως από αυτά λειτουργεί με συγκεντρωτικό
τρόπο ως προς τη διοίκηση της εκπαίδευσης. Συστηματική αξιολόγηση του
γερμανικού

εκπαιδευτικού

συστήματος

δεν

υφίσταται,

ούτε

σε

ομοσπονδιακό επίπεδο, ούτε σε επίπεδο κρατιδίου, για τους εξής λόγους:
Η ομοσπονδιακή δομή της χώρας δε βοηθάει για κάτι τέτοιο. Αξιολογήσεις
που θα λάμβαναν χώρα σε επίπεδο κρατιδίων και θα οδηγούσαν σε
συγκρίσεις των εκπαιδευτικών τους συστημάτων δεν θεωρούνται σκόπιμες
ή επιθυμητές. Επιπλέον, τέτοιου είδους αξιολογήσεις θα αύξαναν τον
κεντρικό έλεγχο και θα περιόριζαν τα λιγοστά περιθώρια ελευθερίας των
σχολείων και των εκπαιδευτικών.
Επίσης, στη γερμανική παιδαγωγική παράδοση επικρατεί δυσπιστία ως προς
την αποτελεσματικότητα σταθμισμένων ποσοτικών διαδικασιών οι οποίες,
άλλωστε, δεν μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη διακρίβωση
των σύγχρονων παιδαγωγικών στόχων της ανάπτυξης ικανοτήτων και
συμπεριφορών.
Ακόμη, η καλά οργανωμένη στατιστική υπηρεσία και η ύπαρξη
εκτεταμένης, αλλά και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής και σχολικής έρευνας,
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παρέχουν αρκετές δυνατότητες για συγκρίσεις, για εντοπισμό των
αδυναμιών του συστήματος και για κριτικές αναλύσεις.
Επιπρόσθετα, είναι κοινή η πεποίθηση ότι το γερμανικό εκπαιδευτικό
σύστημα σε σύγκριση με αυτά των άλλων χωρών όχι μόνο δεν υστερεί,
αλλά και υπερέχει.
Τελευταίος,

ίσως

και

σημαντικότερος

λόγος,

είναι

το

αυστηρά

συγκεντρωτικό σύστημα σε επίπεδο κρατιδίων και η εξασφάλιση πολύ
καλών προδιαγραφών στις εισροές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε
συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο σπουδών των μελλοντικών εκπαιδευτικών
και τις αυστηρές και αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής και μονιμοποίησής
τους.
Αξίζει ωστόσο να σταθεί κανείς στον τρόπο θεώρησης της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης από τη γερμανική παιδαγωγική σχολή, η οποία αποτελεί τον
έναν από τους δύο κύριους πόλους της δυτικής παιδαγωγικής σκέψης. Οι
όροι

«αξιολόγηση

της

εκπαίδευσης»,

«απολογισμικότητα»,

«αποδοτικότητα», «αποτελεσματικότητα», θεωρούνται από τους Γερμανούς
παιδαγωγούς πολύ περιοριστικοί, γιατί παραπέμπουν κυρίως σε μετρήσεις
μαθητικών επιδόσεων και καταλήγουν, ανεξάρτητα από τις προθέσεις τους,
σε μηχανιστικά, τεχνικά μοντέλα, που παραμελούν τον παιδαγωγικό στόχο
της ανάπτυξης της προσωπικότητας. Οι όποιες απόπειρες αξιολόγησης
αποκτούν νόημα μόνο όταν ενταχθούν στον πολύ ευρύτερο στόχο της
«εξασφάλισης/βελτίωσης της ποιότητας», στόχος ο οποίος επιτυγχάνει μόνο
αν εξειδικευθεί για κάθε σχολική μονάδα χωριστά και αν για την επίτευξή
του εμπλακούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μαθητές, εκπαιδευτικοί
διευθυντές, γονείς, τοπική αυτοδιοίκηση.
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Η σχολική πράξη δείχνει ότι διάφορα μεταρρυθμιστικά μέτρα τελικά
αποδυναμώνονται, γιατί δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και να
συνεκτιμηθούν οι ιδιαίτερες συνθήκες κάθε σχολείου.
Η εμπειρική έρευνα αποδεικνύει ότι η αποτελεσματικότητα ενός σχολείου
δεν σχετίζεται με μεμονωμένες παραμέτρους (οργάνωση, διοίκηση,
επιστημονικές

και

διδακτικές

ικανότητες

κάποιων

εκπαιδευτικών,

εξωτερικές συνθήκες κτλ.), αλλά με το σχολείο ως σύνολο.
Με δεδομένο τον παραπάνω τρόπο σκέψης για την εκπαιδευτική
αξιολόγηση

γενικά

και

την

άρτια

εκπαίδευση

των

μελλοντικών

εκπαιδευτικών, τις μακροχρόνιες, απαιτητικές και αξιοκρατικές διαδικασίες
επιλογής και μονιμοποίησής τους, η αξιολόγηση της επίδοσης του
εκπαιδευτικού περιορίζεται σε μία περιοδική κάθε τέσσερα ή πέντε χρόνια
επίσκεψη του αρμόδιου σχολικού συμβούλου. Η αξιολόγηση αυτή
καταχωρείται στο φάκελο του εκπαιδευτικού και συνεκτιμάται μαζί με
άλλες παραμέτρους μόνο σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός διεκδικήσει
κάποια διοικητική θέση.
Ακόμα, όμως, και αυτή η μορφή αξιολόγησης τείνει να καταργηθεί, εφόσον
δεν μετρά σωστά και αντικειμενικά την απόδοση του εκπαιδευτικού λόγω
του στιγμιαίου και τυχαίου χαρακτήρα της. Επίσης, αμφισβητείται γενικά η
ουσιαστική

σημασία

της

έστω

και

τακτικής

αξιολόγησης

των

εκπαιδευτικών, γιατί έχει διαπιστωθεί ότι ο αυστηρός έλεγχος από τις
σχολικές αρχές δε συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του σχολείου.
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Η εξασφάλιση της ποιότητας επιτυγχάνεται περισσότερο μέσα από την
ουσιαστική επιστημονική παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση των
εκπαιδευτικών, τη διαδικασία πρόσληψης και μονιμοποίησής τους και τη
συνεχή τους επιμόρφωση. 28
3.4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ Η.Π.Α
Στις ΗΠΑ, το εκπαιδευτικό σύστημα παρουσιάζει το εξής παράδοξο: δεν
διαθέτει κεντρική κρατική δομή. Καθώς το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν κάνει
σαφή λόγο για θέματα παιδείας, την ευθύνη για την οργάνωση του
εκπαιδευτικού συστήματος την έχουν οι κατά τόπους πολιτειακές αρχές, οι
οποίες επιβλέπουν τα σχολικά συστήματα που υπάγονται στη δικαιοδοσία
τους. Μάλιστα, η διάσπαση του συστήματος των ΗΠΑ είναι ακόμα
μεγαλύτερη, καθώς ακόμα και στα όρια μιας πολιτείας, είναι δυνατόν η
κάθε πόλη (και η τοπική σχολική αρχή) να διατηρεί τη δική της δομή και
οργάνωση στα σχολεία της δικαιοδοσίας της.
Η αξιολόγηση των διορισμένων εκπαιδευτικών στην Αμερική έχει
υποβληθεί σε πολυάριθμες αλλαγές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών
και επηρεάζεται πολύπλευρα από διάφορες σύνθετες και συνεχώς
μεταβαλλόμενες μεταβλητές. Είναι ένα μέρος μιας συνεχώς εξελισσόμενης
δυναμικής

ολόκληρου

του

εκπαιδευτικού

συστήματος.

Διαχρονικά

εξακολουθεί να κυριαρχεί ο οικονομικός παράγοντας και η άποψη της
ανταγωνιστικότητας στη λογική της ελεύθερης αγοράς και του κλάσματος
εκπαίδευση/κέρδος!
Η μεγαλύτερη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση που εφαρμόστηκε ποτέ στις
ΗΠΑ ήταν αυτή της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μονάδων ή
«Λογοδοσία των σχολικών μονάδων», μεταρρύθμιση που ξεκίνησε από τον
28

http://aee.iep.edu.gr/country/%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%C
E%B1
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George W. Bush το 2002 και προωθήθηκε μέσω της καμπάνιας με τίτλο
ΝCLB (No Child Left Behind).
H αξιολόγηση των εκπαιδευτικών στην πολιτεία της Νέας Υόρκης
εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική της ομοσπονδιακής κυβέρνησης του
Μπάρακ Ομπάμα και ειδικότερα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κούρσα για
την Κορυφή» (Race to the Τop – RTTT) που ανακοινώθηκε στη διάρκεια
της πρώτης προεδρίας Ομπάμα.
Αν και προεκλογικά οι Δημοκρατικοί είχαν πολιτευθεί με ένα πρόγραμμα
που ήταν επικριτικό στη νεοφιλελεύθερη και νεοσυντηρητική εκπαιδευτική
πολιτική του προέδρου Bush, στην πράξη, αμέσως μετά την ανάληψη της
εξουσίας συνέχισαν την ίδια πολιτική ιδιωτικοποίησης της δημόσιας
εκπαίδευσης και τυποποίησης των εκπαιδευτικών πρακτικών διαμέσου της
άμεσης σύνδεσης μαθητικών αποτελεσμάτων και αξιολόγησης σχολείων και
εκπαιδευτικών.
Το

RTTT

είναι

πρόγραμμα

ομοσπονδιακής

χρηματοδότησης

των

εκπαιδευτικών συστημάτων των διάφορων πολιτειών των ΗΠΑ σε
ανταγωνιστική βάση και με την προϋπόθεση ότι οι διάφορες πολιτείες
ανταποκρίνονται στις βασικές πολιτικές προϋποθέσεις και στόχους της
ομοσπονδιακής εκπαιδευτικής πολιτικής. Τα βασικά στοιχεία της πολιτικής
του RTTT είναι :
α. Η ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που θα
βασίζονται στα αποτελέσματα των μαθητών σε τυποποιημένες εθνικές και
πολιτειακές δοκιμασίες.
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β. Τα σχολεία που αποτυγχάνουν στα εθνικά συμφωνημένα κριτήρια θα
κλείνουν ή θα μετατρέπονται σε σχολεία ειδικής συμφωνίας (charter
schools) με ιδιωτικό – επιχειρηματικό management.
Στα συγκεκριμένα σχολεία θα απολύεται ο σχολικός διευθυντής και το μισό
ή και όλο το εκπαιδευτικό προσωπικό.
γ. Θα πρέπει να αναπτυχθούν συστήματα πληροφόρησης για κάθε διάσταση
της σχολικής ζωής και να ενισχυθεί ο κεντρικός έλεγχος της δημαρχιακής
εξουσίας (mayoral control) στα τοπικά εκπαιδευτικά συστήματα.
Το RTTT συνεχίζει από αυτή την άποψη, τις βασικές κατευθύνσεις της
καπιταλιστικής

ανασυγκρότησης

του

αμερικάνικου

εκπαιδευτικού

συστήματος από την έκδοση, τουλάχιστον, του «Ένα έθνος σε Κίνδυνο» του
1983 29., μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από την ενίσχυση του
κεντρικού

ομοσπονδιακού

και

πολιτειακού

ελέγχου

της

δημόσιας

εκπαίδευσης στις ΗΠΑ σε ένα πλαίσιο, όμως, ανταγωνιστικών σχέσεων
ανάμεσα σε διαφοροποιημένες μεταξύ τους σχολικές μονάδες.
Για το πρόγραμμα έκαναν αίτηση 44 πολιτείες κάτω από την πίεση της
υποχρηματοδότησης της δημόσιας εκπαίδευσης των διάφορων πολιτειών
και τελικά εγκρίθηκε η κατανομή επιπρόσθετης χρηματοδότησης σε 19
πολιτείες, μεταξύ των οποίων και η πολιτεία της Νέας Υόρκης. Η
συμμετοχή της πολιτείας στις δράσεις του RTTT συνοδεύτηκε από μια
πρωτοφανή

επίθεση

στους

εκπαιδευτικούς

και

δυσφήμισης

των

επιστημονικών τους ικανοτήτων, στο όνομα της υπεράσπισης των
δικαιωμάτων των παιδιών.

29

βλ. για την εξέλιξη της ομοσπονδιακής εκπαιδευτικής πολιτικής McGuinn P. 2006
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Σύμφωνα

με

τον

κυβερνήτη

της

πολιτείας

«θα

πρέπει

να

συνειδητοποιήσουμε ότι τα σχολεία μας δεν είναι ένα πρόγραμμα
απασχόλησης, δεν αφορούν τους ενήλικες, αλλά τα παιδιά».
Κοινοί τόποι, ασφαλώς, και παρόμοια επιχειρηματολογία επίθεσης στον
κόσμο της εκπαίδευσης, αν και είμαστε ακόμη κάπως μακριά από το
πλαίσιο του δικού μας Π.Δ και του επιμορφωτικού του υλικού.

Το

σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών που ανέπτυξε η πολιτεία της Νέας
Υόρκης βασίζεται σε μια κλίμακα από το 0 έως το 100 και με βάση τη
συγκεκριμένη ποσοτική αποτίμηση οι εκπαιδευτικοί κατατάσσονται σε 4
περιγραφικούς αξιολογικούς χαρακτηρισμούς: αναποτελεσματικός (0-64),
υπό

ανάπτυξη

(65-74),

αποτελεσματικός

(75-90)

και

υψηλής

αποτελεσματικότητας (91-100). Η αξιολόγηση πραγματοποιείται στη βάση
συγκεκριμένης ποσόστωσης μεταξύ των τεσσάρων χαρακτηρισμών, όπου
ένα 10% πρέπει αναγκαστικά να κριθεί ως αναποτελεσματικό και ένα 40%
ως υπό ανάπτυξη. Για κάθε εκπαιδευτικό συντάσσεται στη συνέχεια η
Ετήσια Έκθεση Επαγγελματικής Ανάπτυξης (ΑPPR) και υπάρχει η
δυνατότητα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, που
οδηγεί συχνά στη δημόσια διαπόμπευση των εκπαιδευτικών που
αποτυγχάνουν.
Οι εκπαιδευτικοί που κρίνονται δύο φορές ως αναποτελεσματικοί μπορούν
να απολυθούν και σύμφωνα με τoν David Hursh, πάνω από το 50% των
εκπαιδευτικών στη Νέα Υόρκη αναγκαστικά, με βάση και τις ποσοστώσεις
που διαμορφώνει η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αλλά και τα ταξικά
πρότυπα αποτυχίας των μαθητών, κρίνονται ως αναποτελεσματικοί ή ως υπό
ανάπτυξη, γεγονός που έχει πολύ σοβαρές συνέπειες για την επαγγελματική
τους εξέλιξη.
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Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών καθορίζει το μισθό, τη μονιμοποίηση και
την εργασιακή σχέση του κάθε εκπαιδευτικού. Η αναφορά στο
επιμορφωτικό υλικό του ΙΕΠ ότι συνήθως επιλέγονται, διεθνώς, 4
κατηγορίες

περιγραφικού

χαρακτηρισμού

του

εκπαιδευτικού,

δεν

αναφέρεται προφανώς σε κάποιο γενικά αποδεκτό επιστημονικό πόρισμα,
αλλά σε πολύ συγκεκριμένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές επιλογές.
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η ιεραρχική τους κατανομή στους 4
αξιολογικούς χαρακτηρισμούς εξαρτάται, τόσο από την απόδοση των
μαθητών τους στις εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων, όσο και από την
παρατήρηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών στην τάξη από μέλη της
εκπαιδευτικής διοίκησης.
Έχουμε ένα διττό σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού, όπου η
υποτιθέμενη αντικειμενική αξιολόγηση, με βάση τα αποτελέσματα των
μαθητών σε κεντρικές εξεταστικές διαδικασίες, συνυπάρχει με την
παρατήρηση της ποιότητας της διδακτικής διαδικασίας σε κάθε σχολική
τάξη. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού συστήματος της Νέας Υόρκης, το 40%
του βαθμού κάθε εκπαιδευτικού εξαρτάται από τα μαθητικά αποτελέσματα
και το 60% από την παρατήρηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και
άλλα τοπικά αξιολογικά μέτρα, με βασική ωστόσο προϋπόθεση ότι αν ένας
εκπαιδευτικός κριθεί αναποτελεσματικός, με βάση τα αποτελέσματα των
μαθητών του, κρίνεται συνολικά αναποτελεσματικός. Άρα, στο αμερικάνικο
εκπαιδευτικό σύστημα, έχει διαμορφωθεί ένα πολύ αυταρχικό αξιολογικό
πλαίσιο που οδηγεί στην εργασιακή επισφάλεια τη συντριπτική πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών και στο μορφωτικό αποκλεισμό τις κυριαρχούμενες
κοινωνικές τάξεις. Ο νόμος NCLB απαιτεί από κάθε πολιτεία των ΗΠΑ να
αξιολογήσει τις ικανότητες όλων των μαθητών στην ανάγνωση και στις
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μαθηματικές πράξεις, από το επίπεδο της τρίτης δημοτικού έως εκείνο της
δευτέρας γυμνασίου. Στη συνέχεια, τα αποτελέσματα κάθε σχολικής
μονάδας αναλύονται σε συνάρτηση με την εθνοτική προέλευση, το επίπεδο
γνώσης της αγγλικής γλώσσας, την ενδεχόμενη ύπαρξη αναπηριών ή
μαθησιακών δυσκολιών και το εισόδημα των γονέων.
Σε κάθε μία από τις ομάδες που συγκροτούνται με αυτόν τον τρόπο,
επιβάλλεται να επιτευχθεί, μέχρι το 2014, ποσοστό επιτυχίας 100% στα
τεστ. Εάν σε ένα σχολείο, ακόμα και μία μονάχα από αυτές τις ομάδες δεν
επιτυγχάνει συνεχείς προόδους προς την εκπλήρωση του στόχου που έχει
τεθεί, η σχολική μονάδα υπόκειται σε κυρώσεις, των οποίων η σοβαρότητα
αυξάνεται σταδιακά. Την πρώτη χρονιά, το σχολείο δέχεται μια επίπληξη.
Την επόμενη, σε όλους τους μαθητές (ακόμα και σε εκείνους που πέτυχαν
υψηλή βαθμολογία) προσφέρεται η δυνατότητα να αλλάξουν σχολική
μονάδα. Την τρίτη χρονιά, οι φτωχότεροι μαθητές δικαιούνται δωρεάν
ενισχυτική διδασκαλία. Εάν το σχολείο δεν κατορθώσει να επιτύχει τους
στόχους που έχουν τεθεί μέσα σε διάστημα πενταετίας, βρίσκεται
αντιμέτωπο με τα ενδεχόμενα της ιδιωτικοποίησής του, της μετατροπής του
σε charter school (βλέπε παρακάτω), της πλήρους αναδιάρθρωσής του ή,
απλούστατα, του κλεισίματός του. Το δε προσωπικό του μπορεί να
απολυθεί.
Αυτή τη στιγμή, περίπου το ένα τρίτο των δημόσιων σχολείων της χώρας
(δηλαδή, περισσότερα από 30.000) έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των
σχολικών

μονάδων

που

δεν

επιτυγχάνουν

«ικανοποιητικά

ετήσια

αποτελέσματα». Το κρίσιμο σημείο του νόμου NCLB είναι ότι άφησε τις
πολιτείες να ορίσουν τα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης. Έτσι, κάποιες
εκμεταλλεύθηκαν τη δυνατότητα να μειώσουν τις απαιτήσεις τους έτσι ώστε
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να διευκολύνονται οι μαθητές να επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί.
Όμως, η βελτίωση του σχολικού επιπέδου που προβάλλεται σε τοπικό
επίπεδο δεν επιβεβαιώνεται πάντα από τα ομοσπονδιακά τεστ.
Πράγματι, το Κογκρέσο υποχρεώνει τα σχολεία να υποβάλουν ορισμένους
από τους μαθητές τους, επιλεγμένους με τυχαίο τρόπο, σε μια αξιολόγηση
σε εθνικό επίπεδο, στη National Assessment of Educational Progress
(ΝΑΕΡ), ούτως ώστε να γίνεται δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων
τους με εκείνα που παρουσιάζουν οι πολιτείες. Στο Τέξας, για παράδειγμα,
όπου οι αρχές εμφανίζουν ότι έχουν επιτύχει ένα πραγματικό παιδαγωγικό
θαύμα, οι επιδόσεις των μαθητών στο τεστ ανάγνωσης παρουσιάζουν
στασιμότητα εδώ και δέκα χρόνια.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ενώ η πολιτεία του Τενεσί υποστήριζε ότι το 90% των
μαθητών της είχε επιτύχει τους στόχους που είχαν τεθεί για το έτος 2007, η
αξιολόγηση της ΝΑΕΡ αποδείχθηκε πολύ λιγότερο κολακευτική (μόλις το
26% αρίστευσε).
Για τη σύνταξη όλων αυτών των τεστ στα οποία στηρίζονται τα συστήματα
αξιολόγησης ξοδεύτηκαν δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς και για τη
διεξαγωγή των αντίστοιχων εξετάσεων.
Σε πολλά σχολεία, αρκετούς μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους, οι
εκπαιδευτικοί παύουν να ασχολούνται με τη διδακτέα ύλη και αφοσιώνονται
στην εντατική προετοιμασία των μαθητών τους για τα τεστ. Ωστόσο, πλήθος
ειδικών απέδειξε ότι τα παιδιά δεν επωφελούνται από όλη αυτή τη
διαδικασία, δεδομένου ότι μαθαίνουν τις τεχνικές με τις οποίες μπορούν να
επιτύχουν καλά αποτελέσματα στα τεστ και λιγότερο το πραγματικό
περιεχόμενο του εξεταζόμενου μαθήματος.
Παρά τα χρήματα και το χρόνο που διατέθηκαν, οι επιδόσεις στη ΝΑΕΡ
ελάχιστα βελτιώθηκαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έμειναν στάσιμες.
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Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι τα αποτελέσματα που
επιτυγχάνουν οι μαθητές στα τεστ, ούτε και ο τρόπος με τον οποίο οι
πολιτείες και οι πόλεις κατορθώνουν να επιτύχουν τα αποτελέσματα.
Το πραγματικό θύμα αυτής της επιμονής των αρχών σε παρόμοιες μεθόδους
είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης. Καθώς η ανάγνωση και τα πρακτικά
μαθηματικά έχουν πλέον απόλυτη προτεραιότητα, οι εκπαιδευτικοί
συνειδητοποιούν ότι αυτά τα δύο μαθήματα καθορίζουν το μέλλον του
σχολείου τους -αλλά και τη διατήρηση της θέσης τους- με αποτέλεσμα να
παραμελούν τα υπόλοιπα. Η ιστορία, η λογοτεχνία, η γεωγραφία, οι φυσικές
επιστήμες, οι ξένες γλώσσες, η αγωγή του πολίτη και τα καλλιτεχνικά
μαθήματα υποβαθμίζονται σε εντελώς δευτερεύοντα.
Από την άλλη πλευρά, εδώ και δεκαπέντε χρόνια περίπου, μια άλλη
πρόταση έχει προσελκύσει την προσοχή ισχυρών ιδρυμάτων και πλούσιων
εκπροσώπων της εργοδοσίας.
Πρόκειται για την « ελεύθερη επιλογή », η οποία ενσαρκώνεται κυρίως στα
charter schools που έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη της δεκαετίας του
1980. Από εκείνη την εποχή, έχουν δημιουργήσει ένα ευρύτατο κίνημα που
περιλαμβάνει περισσότερα από 5.000 σχολεία με 1.500.000 μαθητές. Οι
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους,
αλλά διοικούνται όπως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν υπάγονται στις
περισσότερες από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν για το δημόσιο
εκπαιδευτικό
μεγαλύτερο

σύστημα.
του

95%)

Για

παράδειγμα,

αρνείται

να

η

πλειονότητα

προσλάβει

(ποσοστό

συνδικαλισμένους

εκπαιδευτικούς. Κι όταν οι αρχές της πολιτείας της Νέας Υόρκης θέλησαν
να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση και έλεγχο της λειτουργίας των charter
schools στα οποία είχαν χορηγήσει άδεια λειτουργίας, τα σχολεία
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να αποτρέψουν παρόμοιο ενδεχόμενο: «η
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πολιτεία όφειλε να τους έχει εμπιστοσύνη και να τα αφήσει να
πραγματοποιήσουν αυτοέλεγχο και αυτοαξιολόγηση».
Το επίπεδό τους είναι υπερβολικά άνισο. Σε μερικά είναι εξαιρετικό, ενώ σε
άλλα είναι καταστροφικό. Συνήθως το επίπεδο κυμαίνεται ανάμεσα στα δύο
άκρα. Μέχρι σήμερα, έχει επιχειρηθεί μονάχα μία προσπάθεια αξιολόγησής
τους σε εθνικό επίπεδο: πρόκειται για την έρευνα της Μάργκαρετ Ρέιμοντ,
οικονομολόγου στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Παρ’ όλο που
χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα Walton Family Foundation, το οποίο
υπεραμύνεται φανατικά των charter schools, η έρευνα απέδειξε ότι μόλις το
17% των συγκεκριμένων σχολείων έχουν επιτύχει ανώτερο επίπεδο από
εκείνο που απαντάται σε ένα συγκρίσιμο δημόσιο σχολείο. Το υπόλοιπο
83% επιτυγχάνει παρεμφερείς ή κατώτερες επιδόσεις. Όσον αφορά δε τις
εξετάσεις της ΝΑΕΡ στην ανάγνωση και στα μαθηματικά, οι μαθητές που
φοιτούν στα charter schools επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα με εκείνους
των δημόσιων σχολείων, ανεξαρτήτως κατηγορίας (μαύροι, ισπανόφωνοι,
φτωχοί, κάτοικοι μεγάλων πόλεων). Παρ’ όλα αυτά, το μοντέλο των charter
schools θεωρείται ότι αποτελεί τη θαυματουργή λύση για όλα τα
προβλήματα του αμερικανικού εκπαιδευτικού συστήματος, τόσο για τη
δεξιά -φυσικά- όσο και για πολλούς δημοκρατικούς. Μάλιστα, οι τελευταίοι
έχουν δημιουργήσει και μια ομάδα πίεσης, τους « Δημοκρατικούς για την
Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση ».
Ορισμένα charter schools αποτελούν ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενώ άλλα είναι
μη κερδοσκοπικά σωματεία. Η λειτουργία τους στηρίζεται στο υψηλό
ποσοστό ανανέωσης του προσωπικού τους, καθώς οι εκπαιδευτικοί τους
εργάζονται απίστευτα πολλές ώρες (έως και 60 ή 70 ώρες την εβδομάδα),
ενώ παράλληλα είναι υποχρεωμένοι να έχουν πάντοτε το κινητό τηλέφωνό
τους ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορούν οι μαθητές τους να έρθουν σε επαφή
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μαζί τους οποιαδήποτε στιγμή. Η απουσία συνδικάτων διευκολύνει την
επιβολή παρόμοιων συνθηκών εργασίας.
Όταν αναπτύχθηκε το κίνημα υπέρ των charter schools, στηριζόταν στη
βεβαιότητα ότι θα ιδρύονταν και θα στελεχώνονταν από εκπαιδευτικούς
γεμάτους ζήλο, οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να βοηθήσουν τους μαθητές που
αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες. Καθώς θα είχαν ελευθερία
κινήσεων, θα μπορούσαν να καινοτομήσουν και να βρουν τρόπους για να
βοηθηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών.
Έτσι, θα ωφελούνταν το σύνολο της κοινότητας όταν οι μαθητές θα
επέστρεφαν στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα. Όμως, σήμερα, τα σχολεία
αυτού του τύπου ανταγωνίζονται ανοιχτά τα δημόσια σχολεία. Στο Χάρλεμ,
τα δημόσια σχολεία είναι αναγκασμένα να οργανώνουν διαφημιστικές
καμπάνιες που απευθύνονται στους γονείς. Οι προϋπολογισμοί των
(τουλάχιστον) 500 δολαρίων για διαφημιστικά φυλλάδια φαίνονται αστείοι
μπροστά στο ποσό των 325.000 δολαρίων που διαθέτει για διαφήμιση ο
ισχυρός όμιλος που προσπαθεί να διώξει τα δημόσια σχολεία από την
«εκπαιδευτική αγορά ».
Τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε η κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα,
όλοι πίστευαν πως θα καταργούσε τον νόμο NCLB και θα ξεκινούσε την
προσπάθειά της πάνω σε υγιείς βάσεις. Όμως, συνέβη το ακριβώς αντίθετο :
υιοθέτησε τις πιο επικίνδυνες ιδέες και επιλογές της περιόδου Μπους. Το
πρόγραμμά της -με την ονομασία « Race to the Top » (Αγώνας Δρόμου προς
την Κορυφή)- υπόσχεται επιδοτήσεις 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε
πολιτείες οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα
εξαιτίας της κρίσης. Για να επωφεληθούν από αυτόν τον πακτωλό, οφείλουν
να καταργήσουν κάθε νομοθετικό φραγμό που αφορά τη δημιουργία των
charter schools.
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Έτσι, η εξάπλωσή τους υλοποιεί το παλιό όνειρο των επιχειρήσεων της
εκπαίδευσης και των οπαδών της θεωρίας, ότι τα πάντα πρέπει να
ρυθμίζονται από την αγορά, οι οποίοι φιλοδοξούν να διαλύσουν εντελώς το
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα.
Όμως, είναι παράλογο να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί με βάση τα
αποτελέσματα των μαθητών τους, καθώς αυτά δεν εξαρτώνται μονάχα από
όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην τάξη. Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν
εξωτερικοί παράγοντες, όπως οι οικονομικοί πόροι της οικογένειας, ο ζήλος
τους για μάθηση, καθώς και η υποστήριξη την οποία πρέπει -ή μπορούν- να
τους εξασφαλίσουν οι γονείς τους. Κι όμως, οι μόνοι που θεωρούνται
υπεύθυνοι για τις επιδόσεις των μαθητών είναι οι εκπαιδευτικοί. Όσον
αφορά δε τις «αλλαγές» στις σχολικές μονάδες που αντιμετωπίζουν
δυσκολίες, πρόκειται για έναν ευφημισμό που αποκρύπτει ότι πρόκειται
ακριβώς για τα μέτρα που προέβλεπε και ο NCLB.
Εάν οι επιδόσεις των μαθητών δεν βελτιώνονται με ταχύ ρυθμό, τα σχολεία
περνούν στην αρμοδιότητα της πολιτείας, κλείνουν, ιδιωτικοποιούνται ή
μετατρέπονται σε charter schools και οι εκπαιδευτικοί απολύονται.
Όταν οι αρχές της πολιτείας του Ροντ Άϊλαντ ανακοίνωσαν την πρόθεσή
τους να απολύσουν όλο το διδακτικό προσωπικό του μοναδικού σχολείου
της πόλης Σέντραλ Φολς, η απόφασή τους επικροτήθηκε από τον υπουργό
Παιδείας, Αρνέ Ντάνκαν, κι από τον ίδιο τον δημοκρατικό πρόεδρο.
Πρόσφατα, το προσωπικό επαναπροσελήφθη, αφού προηγουμένως δέχθηκε
να εργάζεται περισσότερες ώρες και να

προσφέρει

περισσότερη

εξατομικευμένη βοήθεια στους μαθητές.
Η έμφαση που δίνει η κυβέρνηση Ομπάμα στην αξιολόγηση ώθησε τις
πολιτείες να τροποποιήσουν τη σχετική νομοθεσία τους, ελπίζοντας ότι θα
τους χορηγηθούν τα ομοσπονδιακά κονδύλια που τόσο πολύ χρειάζονται.
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Η Φλόριντα ψήφισε πρόσφατα έναν νόμο με τον οποίο απαγορεύεται η
πρόσληψη εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν προϋπηρεσία, το ήμισυ του
μισθού τους συνδέεται με τις επιδόσεις των μαθητών τους, ενώ
καταργούνται και τα κονδύλια για τη διά βίου επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Παράλληλα, η διαδικασία αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων χρηματοδοτείται με την παρακράτηση από την πολιτεία του 5%
του προϋπολογισμού κάθε περιφέρειας για την εκπαίδευση. Οι γονείς και οι
εκπαιδευτικοί ένωσαν τις δυνάμεις τους και κατόρθωσαν να πείσουν τον
κυβερνήτη Τσάρλι Κρίστ να μην υπογράψει αυτόν τον νόμο, γεγονός που
πιθανότατα σήμανε και το τέλος της πολιτικής του καριέρας στο
Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Όμως, παρόμοια μέτρα λαμβάνονται σχεδόν
παντού σε ολόκληρη τη χώρα. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
προσωπικού και των σχολικών μονάδων μέσω της απόδοσης των μαθητών
αποδείχθηκε τελικά καταστροφική για το δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα
των ΗΠΑ. Δημιούργησε μαθητές δύο ταχυτήτων, διόγκωσε τις κοινωνικές
ανισότητες και εμπορευματοποίησε την παιδεία κάνοντάς την υποχείριο των
μεγάλων εμπορικών κολοσσών. 30

30

Οι πληροφορίες για την ενότητα αντλήθηκαν από το άρθρο που δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό «The Nation»

(Νέα Υόρκη), τον Ιούνιο του 2010 της Diane Ravitch. Η Ravitch είναι ερευνήτρια των επιστημών της εκπαίδευσης στο
Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης. Έχει, μεταξύ άλλων, εκδώσει το «The Death and Life of the Great American School
System: How Testing and Choice Are Undermining Education», Basic Books, Νέα Υόρκη, 2010.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ιστορική αναδρομή στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στην Ελλάδα.
Το κρίσιμο ερευνητικό ερώτημα που παραμένει στη χώρα μας αναπάντητο
είναι: πώς ένας γονιός, ή ένας μαθητής θα μπορούσε να ξέρει, αν ένας
εκπαιδευτικός είναι ανεπαρκής, επαρκής ή άριστος και δεν αναφερόμαστε
μόνο στο πρόβλημα της έλλειψης αξιολόγησης. Η καχυποψία της κοινωνίας
συνοδεύει τους εκπαιδευτικούς από τα πρώτα τους βήματα στην
εκπαίδευση, καθώς μέχρι το 1998 στην Ελλάδα μοναδικό κριτήριο και
προσόν για την πρόσληψή τους, ήταν το πτυχίο και η εγγραφή στην
επετηρίδα για διορισμό. Με τον Ν. 2525/97 καθιερώθηκε εισαγωγικός
διαγωνισμός (ΑΣΕΠ), στον οποίο οι πτυχιούχοι εξετάζονται στο γνωστικό
αντικείμενο και στη διδακτική μεθοδολογία, ενώ ταυτόχρονα εξαγγέλθηκε η
θέσπιση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας
(Π.Π.Δ.Ε) (Ν.2525/97), που μετά το 2002 θα ήταν κριτήριο για την
πρόσληψη των πτυχιούχων, αλλά έμεινε τελικά στα χαρτιά. Ακόμη όμως και
ο διαγωνισμός αυτός δεν προσφέρει, κατά γενική ομολογία, τα εχέγγυα για
την επιλογή καλών εκπαιδευτικών.
Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, κυβερνήσεις,
κόμματα, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές οργανώσεις, αναγνωρίζουν την
αναγκαιότητα της αξιολόγησης. Παρ' όλα αυτά οι κρίσιμες παράμετροι που
αφορούν ιδεολογικές και θεωρητικές αφετηρίες δημιούργησαν χάσματα που
φαντάζουν αγεφύρωτα.
Οι αντιλήψεις που διαμορφώθηκαν γύρω από το έργο των εκπαιδευτικών, οι
ρυθμίσεις των επαγγελματικών τους θεμάτων και η ένταξη των ρυθμίσεων
αυτών στα πλαίσια των πολιτικών του κράτους πρόνοιας, οι αδυναμίες
υλοποίησης κάθε μεταρρυθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής και οι σχέσεις
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εξουσίας που -πιθανόν- θα διαμορφώσει το σύστημα αξιολόγησης, είναι
μόνο μερικά από τα «αγκάθια» στην πορεία προς ένα βιώσιμο σύστημα
αξιολόγησης.
Μια ιστορική αναδρομή αρχικά στο ελληνικό αξιολογικό σύστημα, θα δείξει
το σημαντικό ρόλο που έπαιξε στη χώρα μας ο θεσμός του επιθεωρητή. Η
αξιολόγηση

του

εκπαιδευτικού

θεωρήθηκε

περισσότερο

διοικητική

ενέργεια, την οποία μπορούσαν να ασκήσουν όσοι είχαν το χρίσμα του
επιθεωρητή, χωρίς να χρειάζεται να έχουν επ' αυτού επιστημονικές γνώσεις.
Ούτως ή άλλως αξιολογούσαν περισσότερο με κριτήρια τα κοινωνικά
φρονήματα και το ήθος και λιγότερο με ακαδημαϊκά και επιστημονικά
κριτήρια που αφορούσαν το παραγόμενο διδακτικό, εκπαιδευτικό και
διοικητικό έργο των εκπαιδευτικών. Ο επιθεωρητής είχε αποκτήσει μεγάλη
δύναμη στα πλαίσια του σχολικού μηχανισμού, πράγμα που εξασφάλιζε και
η αυστηρά κάθετη ιεράρχηση του εκπαιδευτικού προσωπικού». 31. Ο ρόλος
του επιθεωρητή στην υλοποίηση της σχολικής γνώσης ήταν ρόλος ελέγχου
και αξιολόγησης της σχολικής εργασίας και ιδιαίτερα της διδακτικής
διαδικασίας. Ο ρόλος αυτός υλοποιείτο με τη σύνταξη έκθεσης
αξιολόγησης, η οποία ουσιαστικά συντελούσε στη συμμόρφωση των
εκπαιδευτικών προς τις επιταγές της εκπαιδευτικής πολιτικής. Γι' αυτό
ακριβώς το λόγο οι πολιτικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην εξουσία
κατέβαλαν κάθε φροντίδα να στελεχώσουν τις θέσεις αυτές με άτομα που
εγγυούνταν την υλοποίηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής πολιτικής.
Δεν πρέπει εδώ να ξεχνάμε τις ιδιαιτερότητες που παρουσίαζε η ελληνική
κοινωνία αμέσως μετά τον εμφύλιο. Έτσι σε συνδυασμό με τον
αντικομουνισμό σαν κυρίαρχη ιδεολογία και τα πιστοποιητικά κοινωνικών
φρονημάτων, για τρεις δεκαετίες περίπου η πρώτιστη και βαρύνουσα
31

Ανδρέου, Παπακωνσταντίνου 1990 σελ. 73
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απαίτηση των επιθεωρητών από τους εκπαιδευτικούς ήταν η πίστη και η
αφοσίωση στα ελληνικά και χριστιανικά ιδεώδη -όπως αυτοί τα εννοούσαν.
Η επιθεώρηση ανεστάλη και τελικά καταργήθηκε, μαζί με κάθε μορφής
αξιολόγηση, στην Ελλάδα μετά το 1981. Παρ' όλα αυτά, όπως
προαναφέραμε, είχαμε τα τελευταία 30 χρόνια στη χώρα μας, έναν πλούσιο
προβληματισμό -σε θεωρητικό επίπεδο- για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, ο οποίος αναπτύχθηκε στο πεδίο της εκπαιδευτικής
πολιτικής

και

εν

πολλοίς

κατηύθυνε

κυβερνήσεις,

κόμματα

και

συνδικαλιστές. «Το μόνο κέρδος εντοπίζεται στο φιλοσοφικό στοχασμό,
καθώς η κριτική που ασκήθηκε, ωρίμασε τις σκέψεις τόσο για το στόχο, τις
μεθόδους, τις μορφές και τον τρόπο εφαρμογής της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης, όσο και για τη φιλοσοφία, τον προσανατολισμό και τη χρήση
των αποτελεσμάτων της.» 32
Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις γενικές κατευθύνσεις των
επιστημόνων-ερευνητών στη χώρα μας:
Την πρώτη, που την συγκροτούσαν ερευνητές τεχνοκράτες, που
αποδέχονταν την αναγκαιότητα των μοντέλων αξιολόγησης της πολιτείας
και απλά ενδιαφέρονταν να βελτιώσουν τις τεχνικές εφαρμογής με στόχο να
τους προσδώσουν ακρίβεια και αξιοπιστία.
Τη δεύτερη, όπου οι ερευνητές επιχειρούσαν να «αποκαλύψουν» εν μέσω
θεωριών συνομωσίας τους πραγματικούς στόχους της αξιολόγησης στη
σημερινή ελληνική κοινωνική πραγματικότητα- και οι στόχοι αυτοί, δεν
είναι άλλοι, από το διοικητικό έλεγχο των καθημερινών σχολικών
πρακτικών και εν τέλει τη χειραγώγηση του κοινωνικού και ιδεολογικού
ρόλου του σχολείου.
32

Πασαρδής κ. α 2005
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Μια τρίτη κατεύθυνση ερευνητών τέλος, προσπαθούσε να συγκεράσει τις
αντιθέσεις και εισηγούνταν τη θεσμοθέτηση αποκεντρωτικών και μοντέλων
αξιολόγησης με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία.
Κι ενώ οι έρευνες και οι επιστημονικές συζητήσεις συνεχίζουν να
εμπλουτίζουν το θεωρητικό υπόβαθρο της αξιολόγησης στη χώρα, το
ερώτημα που παραμένει αναπάντητο είναι: Για ποιους λόγους, τόσα χρόνια,
η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν εφαρμόζεται έστω και πιλοτικά στην
πράξη, παρά το γεγονός ότι τα κόμματα που κυβέρνησαν εναλλάξ και
εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού διατύπωσαν
νομοθετικά την πρόθεσή τους;
Ας δούμε λοιπόν ποια ήταν η «μετά επιθεωρητή εποχή» στην εκπαιδευτική
πραγματικότητα της Ελλάδας και ποιοι ήταν οι νόμοι της μη αξιολόγησης
που ψηφίστηκαν από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Μετά το 1982 όταν η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατήργησε το θεσμό
του επιθεωρητή (ν. 1304/82), στο ελληνικό σχολείο δεν εφαρμόστηκε
κανένα σύστημα αξιολόγησης, είτε των εκπαιδευτικών, είτε άλλου
συντελεστή του εκπαιδευτικού έργου. Σε διάστημα λιγότερο των 30 ετών,
στην Ελλάδα ψηφίστηκαν έξι νόμοι με συγκεκριμένα άρθρα και διατάξεις
που αφορούν την αξιολόγηση, (ν. 1304/82, ν. 1505/84, ν. 1566/85, ν.
2525/97, ν. 2986/2002 και ο πρόσφατος του 2010), προτάθηκαν πάνω από
10 Προεδρικά Διατάγματα και δημοσιεύτηκαν αρκετές Υπουργικές
Αποφάσεις.
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4.1. Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ
Βασικά σημεία αναφοράς στη νομοθεσία σχετικά με την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών.
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών στη χώρα
μας δεν έχει εφαρμοστεί στην πράξη, μέχρι σήμερα. Στην ενότητα αυτή
παρατίθενται οι βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις (Νόμοι, Υπ. Αποφάσεις, και
Σχέδια Π.Δ) που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και
των εκπαιδευτικών (σκοπός και στόχοι, φορείς αξιολόγησης, κτλ.)

στη

χώρα μας από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 μέχρι και την ισχύουσα.
1.

Νόμος 1304/82:

«Για την επιστημονική παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση
στη Γενική και Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
Με το νόμο εισάγεται ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με σκοπό «την
επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση, τη συμμετοχή στην αξιολόγηση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και την ενθάρρυνση

κάθε

προσπάθειας για επιστημονική έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης».
2.

Νόμος 1566/85 :

«Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις». Ο νόμος εστιάζει στην αξιολόγηση του έργου των
εκπαιδευτικών και προβλέπει την έκδοση προεδρικού διατάγματος με το
οποίο ορίζονται τα κριτήρια της αξιολόγησης, η διαδικασία, ο τύπος, ο
χρόνος, το περιεχόμενο και τα όργανα της αξιολόγησης, τα δικαιώματα και
οι εγγυήσεις υπέρ των αξιολογουμένων και κάθε άλλη αναγκαία για την
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αξιολόγηση αυτή λεπτομέρεια. Επίσης στο Κεφάλαιο Δ΄ που αφορά τη
διοίκηση των σχολείων και ειδικότερα στο άρθρο 11 σχετικά με τα όργανα,
την επιλογή, την τοποθέτηση, την υπηρεσιακή κατάσταση και τα καθήκοντα
των διευθυντών, ορίζει ότι οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι
προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων μετέχουν στην αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
3.

Νόμος 2043/1992:

«Εποπτεία

και

διοίκηση

της

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 6,υπεύθυνοι της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και
οι προϊστάμενοι των σχολείων.
4.

Προεδρικό Διάταγμα 320/1993:

«Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου
στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση». Το προεδρικό διάταγμα
ορίζει την έννοια και το σκοπό της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
(άρθρο 1), όπως επίσης και τη διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και εκπαιδευτικής περιφέρειας (άρθρο
2), του έργου του εκπαιδευτικού (άρθρο 3), του διευθυντή του
σχολείου(άρθρο 4) και του προϊσταμένου γραφείου εκπαίδευσης ή γραφείου
φυσικής

αγωγής

(άρθρο

5).

Τέλος,

προσδιορίζει

γνωστοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 6).
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τη

διαδικασία

5.

Νόμος 2525/1997:

«Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 8 του νόμου ορίζει την έννοια, το σκοπό και τους φορείς
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Επίσης,
προβλέπει τη σύσταση Σώματος Μονίμων Αξιολογητών και τη διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων των μονίμων αξιολογητών.
6.

Προεδρικό Διάταγμα 140/1998:

«Όροι και διαδικασία της μονιμοποίησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υπηρεσιακής εξέλιξης αυτών,
παρεχόμενες

εγγυήσεις

στους

αξιολογούμενους

και

διαδικασία

οριστικοποίησης των εκθέσεων αξιολόγησης». Στα άρθρα 1 και 2 ορίζεται
ότι αναγκαία προϋπόθεση για τη μονιμοποίηση και υπηρεσιακή εξέλιξη των
εκπαιδευτικών είναι η σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης της παιδαγωγικής
και διδακτικής τους επάρκειας από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων,
τους σχολικούς συμβούλους και τους μόνιμους αξιολογητές. Επίσης, το
άρθρο 3 προβλέπει ότι για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης είναι
απαραίτητη η σύνταξη αξιολογικής έκθεσης του υποψηφίου από τριμελή
επιτροπή μόνιμων αξιολογητών. Τέλος, το άρθρο 4 περιγράφει τη
διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να εξασφαλιστεί όσο το δυνατόν
αντικειμενική αξιολογική κρίση των αξιολογουμένων.
7.

Υπουργική Απόφαση Δ2/1938/27/2/1998:

«Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών». Η
συγκεκριμένη υπουργική απόφαση προσδιορίζει την έννοια και το σκοπό
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών της
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Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 1), τα όργανα αξιολόγησης και τα
καθήκοντά τους (άρθρο 2), τη διαδικασία αξιολόγησης των σχολικών
μονάδων, στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών από το σώμα
μονίμων αξιολογητών(άρθρα 3 και 4), καθώς επίσης και τις αρμοδιότητες
της Επιτροπής Αξιολόγησης των Σχολικών Μονάδων (άρθρο 5).
8.

Νόμος 2986/2002:

«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Με τα άρθρα 4 και 5 προσδιορίζονται
ο σκοπός, οι στόχοι και ο χαρακτήρας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου και των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και τα υπηρεσιακά όργανα στα
οποία ανατίθεται η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η αξιολόγηση της όλης
διαδικασίας.
9.

Εγκύκλιος Γ1/37100/ 31-03- 2010:

«Αυτοαξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας». Με αυτήν την υπουργική
απόφαση προετοιμάζεται η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος της
ΑΕΕ σε Σχολικές Μονάδες που θα επιλεγούν, για να αναπτύξουν
διαδικασίες

προγραμματισμού

και

αποτίμησης

της

ποιότητας

του

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και στη συνέχεια θα διαμορφώσουν, θα
υλοποιήσουν, θα παρακολουθήσουν και θα αξιολογήσουν Σχέδια Δράσης με
στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση της Σχολικής Μονάδας.
10.

Νόμος 3848/2010:

«Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων
αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις». Στο
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άρθρο 32 ορίζεται η διαδικασία προγραμματισμού και αξιολόγησης της
δράσης των σχολικών μονάδων, τα υπηρεσιακά όργανα που είναι υπεύθυνα
για την κατάρτιση και τη γνωστοποίηση των προγραμμάτων δράσης και των
εκθέσεων αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.
11.

Νόμος 3966/2011:

«Θεσμικό πλαίσιο των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου

Εκπαιδευτικής

Πολιτικής,

Οργάνωση

του

Ινστιτούτου

Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές
διατάξεις». Στο άρθρο 50 ορίζεται «η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων και του προσωπικού τους».
12.

Υπουργική

Απόφαση

Φ/361.22/116672/Δ1

της

01/10/2012:

«Ορισμός κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα
Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία». Στην Απόφαση ορίζονται αναλυτικά το
περιεχόμενο και η η μοριοδότηση των κριτηρίων αξιολόγησης διευθυντών
και εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.
13.

Εγκύκλιος Γ1/14841/ 13-12-2012:

«Προετοιμασία – Δράσεις Γενίκευσης της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου – Αυτοαξιολόγηση Σχολικών Συμβούλων».
14.

Υπουργική Απόφαση 15/03/2013:

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας -Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης». Στην Υπουργική Απόφαση ορίζονται ο σκοπός, το
πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και οι διαδικασία αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα. Προσδιορίζονται επίσης η
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υποστηρικτική δομή του Παρατηρητηρίου της ΑΕΕ, καθώς και οι φορείς
εποπτείας και αξιολόγησης σε περιφερειακό και σε κεντρικό επίπεδο.
15.

Προεδρικό διάταγμα 152/5-11-2013:

«Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης».
16.

Εγκύκλιος Γ1/190089/ 10-12-2013:

«Εφαρμογή του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της
σχολικής μονάδας κατά το σχολικό έτος 2013-2014 –Διαδικασίες».

4.2 ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου όπως είδαμε και παραπάνω έχει
απασχολήσει τους ερευνητές της εκπαιδευτικής αξιολόγησης και σε εθνικό
και σε διεθνές επίπεδο. Γενικά, θα λέγαμε ότι παρατηρείται μια
κινητικότητα γύρω από το θέμα αυτό τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
γενικότερα, όσο και στην Ελλάδα ειδικότερα, με το συγκεκριμένο ζήτημα
να απασχολεί την κοινή γνώμη, τους εκπαιδευτικούς, τα στελέχη της
εκπαίδευσης και τους πολιτικούς ιθύνοντες. Το ενδιαφέρον αυτό απορρέει,
τόσο από τη βασική αρχή της αναγκαιότητας της αξιολόγησης ως εργαλείου
ανατροφοδότησης συνολικά του εκπαιδευτικού συστήματος με στόχο την
αύξηση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών
υπηρεσιών, όσο και από την αρχή της θεωρητικής αναζήτησης και
τεκμηρίωσης θέσεων και πρακτικών που αφορούν στη βελτίωση της
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απόδοσης της ποιότητας του έργου του εκπαιδευτικού με την παροχή
κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη . 33
Στη διεθνή βιβλιογραφία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι η αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να συνδέεται στενά με το σύνολο των
λειτουργιών της εκπαίδευσης και ότι πρόκειται για μια διαδικασία
βελτίωσης της ποιότητας τόσο του εκπαιδευτικού έργου όσο και της
επαγγελματικής ανάπτυξης του ίδιου του εκπαιδευτικού.
Στο πλαίσιο αυτό επιχειρεί να κινηθεί και

34

το Υπουργείο Παιδείας,

Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με το Σχέδιο Προεδρικού
Διατάγματος για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το οποίο έστειλε προς διαβούλευση στη
Δ.Ο.Ε., την Ο.Λ.Μ.Ε. και την Ο.Ι.Ε.ΛΕ., τον Ιανουάριο του 2013 , το οποίο
τελικά από τις 5/3/2013 αποτελεί νόμο του κράτους, με τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 240).
Τόσο η δημοσίευση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος, όσο και η
θεσμοθέτηση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης που επιχειρείται μέσα από το
ισχύον πια ΠΔ 152/2013, προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις και άνοιξαν μια
μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα της εκπαιδευτικής αξιολόγησης στην
Ελλάδα.
Πριν προχωρήσουμε στις θέσεις των συνδικαλιστικών φορέων και των
αξιολογικών φορέων για την αξιολόγηση, θα παρουσιάσουμε αναλυτικά τη
διαδικασίας της αξιολόγησης όπως αυτή περιγράφεται στο Π.Δ. 152, αλλά
και στο επιμορφωτικό υλικό που δόθηκε στους εκπαιδευτικούς από το
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής με τίτλο: «Επιμορφωτικό Υλικό για
33
34

Ζουγανέλη κ.ά., 2007
Cronbach et al., 1980, σ.14; Ingvarson, 2001, σ. 164
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την Αξιολόγηση Στελεχών και

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», (ΠΔ 152/2013).
Με δεδομένο ότι το Π.Δ. 152/2013 προτείνει τη διαμορφωτική αξιολόγηση
με σκοπό την επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη στελεχών και
εκπαιδευτικών, έχει την ανάλογη δομή στην οργάνωση των παραμέτρων και
την ανάλογη επιλογή των κριτηρίων και εργαλείων ανά περίπτωση
αξιολογουμένου.
Αναλυτικότερα, το Π.Δ. αναφέρεται στην αξιολόγηση είκοσι τριών
κατηγοριών στελεχών της εκπαίδευσης (βλέπε άρθρο 1) και στην
αξιολόγηση

των

εκπαιδευτικών

τάξης,

που

αποτελούν

και

το

πολυπληθέστερο σώμα. Οι αξιολογούμενες παράμετροι στελεχών και
εκπαιδευτικών διακρίνονται σε διοικητικές και εκπαιδευτικές και οι πάντες
αξιολογούνται και στις δύο κατηγορίες παραμέτρων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης σε γενικές γραμμές δηλώνουν τι αναμένεται από
τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν, να κατανοούν και να είναι ικανοί να
κάνουν αποτελεσματικά, αλλά και τις αναμενόμενες στάσεις και αξίες τους
σχετικά με την εκπαίδευση, τους σκοπούς, το περιεχόμενο και τις διαδικασίες
της. Ένα αξιόπιστο, δίκαιο και λειτουργικό πλαίσιο αξιολόγησης, πρέπει να
διατυπώνει άμεσα τις προσδοκίες του και να δίνει σαφή εικόνα ποια και πως
είναι η καλή/ποιοτική διδασκαλία και γενικότερα, το ποιοτικό εκπαιδευτικό
έργο.
Στο άρθρο 4 του Π.Δ. 152/2013 αναφέρονται οι αξιολογητές για κάθε
περίπτωση αξιολογούμενων.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι Κατηγορίες παραμέτρων με τα αντίστοιχα
κριτήρια και τους συντελεστές

που προβλέπονται για την αξιολόγηση

στελεχών εκπαιδευτικών (διοικητικών και εκπαιδευτικών τάξης).
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1. Τέσσερις Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε Έξι Κριτήρια
για Διοικητικά Στελέχη
Τα

διοικητικά

στελέχη

της

εκπαίδευσης

(Περιφερειακοί,

Δ/ντές

Εκπαίδευσης, Προϊστάμενοι και Υπεύθυνοι εκπαιδευτικών φορέων)
αξιολογούνται σε τέσσερις Κατηγορίες παραμέτρων, που αναλύονται σε
επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης και έχουν τον δικό τους συντελεστή
βαρύτητας (βλέπε άρθρο 3):
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, (Συντελεστής βαρύτητας 2).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της
αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια, (Συντελεστής
βαρύτητας 1):αα) Εποπτεία, έλεγχος και αξιολόγηση εκπαιδευτικών της
οικείας περιφερειακής διεύθυνσης ή του γραφείου συντονιστή αντίστοιχα.
ββ)

Οργάνωση

της

διαδικασίας

αυτο-αξιολόγησης

της

οικείας

περιφερειακής διεύθυνσης ή του οικείου γραφείου συντονιστή αντίστοιχα,
υλοποίηση των προγραμματισθέντων δράσεων και τεκμηρίωση των
αποτελεσμάτων.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγικό κλίμα διεύθυνσης, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, (Συντελεστής βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια,
(Συντελεστής βαρύτητας 1): αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική
ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
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2. Τέσσερις Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε Πέντε Κριτήρια
για ΠΕΠΚΑ
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο που σχετίζεται με την οργάνωση και
στήριξη του έργου των σχολικών συμβούλων, (Συντελεστής βαρύτητας
ΠΕΠΚΑ 1,50).
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της
αξιολόγησης των σχολικών συμβούλων, η οποία περιλαμβάνει το
ομώνυμο κριτήριο, (Συντελεστής βαρύτητας 1,50).
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Παιδαγωγικό κλίμα διεύθυνσης, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, (Συντελεστής βαρύτητας 1).
δ) Κατηγορία ΙV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια, (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
3. Τέσσερις Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε Επτά Κριτήρια
για Σχολικούς Συμβούλους
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία
περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο, (Συντελεστής βαρύτητας 1).
β) Κατηγορία ΙΙ - Άσκηση έργου επιστημονικής –παιδαγωγικής
καθοδήγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια: (Συντελεστής
βαρύτητας 1,5):
αα) Εκπαιδευτικός σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίησή του.
ββ) Μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων διαπαιδαγώγησης των μαθητών στη
σχολική μονάδα.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ- Άσκηση του έργου της εποπτείας και της
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αξιολόγησης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, η οποία περιλαμβάνει
τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,5):
αα) Ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών και διαδικασίες αξιολόγησης
του διδακτικού προσωπικού.
ββ) Διαδικασίες υποστήριξης και επιμόρφωσης που συνδέονται με την
αξιολόγηση αλλά και πέραν αυτής.
δ) Κατηγορία IV – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
4. Τέσσερις Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε Οκτώ Κριτήρια
για Δ/ντές Σχολείων
α) Κατηγορία Ι – Άσκηση διοικητικού και οργανωτικού έργου, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια(Συντελεστής βαρύτητας 1,5):
αα) Υλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου.
ββ) Οργάνωση του έργου του συλλόγου διδασκόντων.
β) Κατηγορία ΙΙ – Άσκηση του έργου της εποπτείας και της
αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής
βαρύτητας 1):
αα) Διοικητική αξιολόγηση εκπαιδευτικών.
ββ) Οργάνωση της διαδικασίας αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,
υλοποίηση των προγραμματισθέντων δράσεων και τεκμηρίωση των
αποτελεσμάτων.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Σχολικό κλίμα και παιδαγωγική της σχολικής
μονάδας ή του Σ.Ε.Κ., που περιλαμβάνει το ομώνυμο κριτήριο,
(Συντελεστής βαρύτητας 0.50).
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δ) Κατηγορία IV- Προγραμματισμός Διδασκαλίας και Διεξαγωγή
διδασκαλίας και αξιολόγηση μαθητών, η οποία ενσωματώνει τα κριτήρια
των κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ της παραγράφου 10 περί εκπαιδευτικών τάξης του
παρόντος άρθρου, (Συντελεστής βαρύτητας 1).
ε) Κατηγορία V - Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
5. Πέντε Κατηγορίες Παραμέτρων Αναλυόμενες σε 15 Κριτήρια για
τους Εκπαιδευτικούς
α) Κατηγορία Ι – Εκπαιδευτικό περιβάλλον, η οποία περιλαμβάνει τα
εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 0,75):
αα) Διαπροσωπικές σχέσεις και προσδοκίες.
ββ) Παιδαγωγικό κλίμα στη σχολική τάξη.
γγ) Οργάνωση της σχολικής τάξης.
β) Κατηγορία ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και προετοιμασία της
διδασκαλίας, που περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας
0,50):
αα) Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των μαθητών για τη
διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας.
ββ) Στόχοι και περιεχόμενο.
γγ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γ) Κατηγορία ΙΙΙ – Διεξαγωγή της διδασκαλίας και αξιολόγηση των
μαθητών, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια(Συντελεστής βαρύτητας
1,25):
αα) Προετοιμασία μαθητών για τη διδασκαλία.
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ββ) Διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα.
γγ) Ενέργειες μαθητών κατά τη διαδικασία μάθησης.
δδ) Εμπέδωση της νέας γνώσης και αξιολόγηση των μαθητών.
δ) Κατηγορία IV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, η οποία
περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50):
αα) Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.
ββ) Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτο –
αξιολόγησή της.
γγ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς και φορείς.
ε) Κατηγορία V – Επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού, η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια:(Συντελεστής
βαρύτητας 1):
αα) Τυπικά προσόντα και επιστημονική ανάπτυξη.
ββ) Επαγγελματική ανάπτυξη.
Με βάση την 5η κατηγορία που αφορά τους δασκάλους παρατηρούμε πως το
Π.Δ καθιερώνει τη διπλή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού: διοικητική που
διενεργείται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας και εκπαιδευτική που
υλοποιείται από τους σχολικούς συμβούλους. Για την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών χρησιμοποιείται τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα.
Η ένταξη του αξιολογούμενου σε κάθε βαθμίδα της περιγραφικής κλίμακας
συνεπάγεται τον ποιοτικό του χαρακτηρισμό : ελλιπής, επαρκής, πολύ καλός
και εξαιρετικός. Οι ποιοτικοί χαρακτηρισμοί αντιστοιχίζονται με μια
βαθμολογική κλίμακα 0 εώς100 ( ελλιπής 0-30, επαρκής 31-60, πολύ καλός
61-80 και εξαιρετικός 81-100),(Άρθρο 5).
Στη βάση αυτής της διπλής αξιολόγησης και της τετράβαθμης περιγραφικής
κλίμακας, το Π.Δ προχωράει στη διαίρεση του εκπαιδευτικού και
υπαλληλικού έργου σε πέντε διακριτά αξιολογικά πεδία που τα ίδια
76

διαιρούνται σε επιμέρους υποκατηγορίες αξιολογικών κριτηρίων. Πρόκειται
για μια μεθοδολογική προσέγγιση που εφαρμόζεται και στην περίπτωση της
αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, όπου εκεί έχουμε τομείς που
εξειδικεύονται σε δείκτες και κάθε δείκτης αποτιμάται σε επιμέρους
κριτήρια, ΠΙΝΑΚΑΣ 2.
Αναλυτικά τα κριτήρια του ποιοτικού αξιολογικού χαρακτηρισμού των
εκπαιδευτικών όπως αυτά ορίζονται από το Π.Δ. 152/2013:
Στα κριτήρια της κατηγορίας Ι του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
Στο κριτήριο των διαπροσωπικών σχέσεων και προσδοκιών ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού
και των μαθητών διαπιστώνεται απουσία σχέσεων, δεν υπάρχει
πνεύμα και συμπεριφορά συνεκτικής τάξης, δεν διατυπώνονται, ούτε
καν έμμεσα, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές σχέσεις
και τη συμπεριφορά των μαθητών.
2. Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς αναπτύσσει
σχέσεις σεβασμού μεταξύ αυτού και των μαθητών, αμοιβαίας
αποδοχής και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών που προσδίδουν
συνεκτικότητα στη σχολική τάξη, δηλώνει με σαφήνεια τι ελπίζει και
αναμένει από τους μαθητές και ανατροφοδοτεί τις θετικές μορφές
διαπροσωπικών σχέσεων.
3. Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς: i)
δημιουργεί, με λόγια και πράξεις, συνθήκες αποδοχής, στήριξης και
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ενθάρρυνσης για όλους ανεξαιρέτως τους μαθητές, ιδίως για τους
προερχόμενους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τους έχοντες
μειωμένη αυτοεκτίμηση. ii) εκφράζει με λόγια και με πράξεις υψηλές,
αλλά ρεαλιστικές, προσδοκίες για τη μάθηση, τις διαπροσωπικές
σχέσεις και τη συμπεριφορά των μαθητών. iv)

αξιοποιεί

στην

πορεία της σχολικής χρονιάς όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλο, με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της
τάξης του και τα διαφοροποιημένα κοινωνικό- πολιτισμικά δεδομένα
της σχολικής μονάδας, για τη δημιουργία θετικών διαπροσωπικών
σχέσεων και τη διατύπωση παιδαγωγικών προσδοκιών.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης,
συλλογικότητας,

έχει

αναπτύξει

συντονισμού

στάσεις
και

και

θετικής

ικανότητες
διαχείρισης

διαπροσωπικών διαφωνιών και συγκρούσεων.
Στο κριτήριο του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον, στην πορεία της σχολικής χρονιάς μεταξύ αυτού
και των μαθητών, υπάρχει ουδέτερο έως και ψυχρό κλίμα και αρκετοί
μαθητές βιώνουν με αρνητικό τρόπο και έχουν αρνητικές στάσεις
προς τη σχολική ζωή της τάξης, με αποτέλεσμα να παραμένουν
αδιάφοροι και αποστασιοποιημένοι.
2. Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς: i) καλλιεργεί
στους μαθητές συνθήκες ανάπτυξης θετικών στάσεων προς τον
εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές, τα διδασκόμενα μαθήματα και προς
78

τον ίδιο τον εαυτό τους και ενθαρρύνει με θετικές ανατροφοδοτήσεις
την αναμενόμενη συμπεριφορά, τη διατύπωση απόψεων και την
έκφραση συναισθημάτων. ii) δημιουργεί στην τάξη, με ρητές
δηλώσεις και συμβολικά μέσα, κλίμα ενδιαφέροντος για τη μάθηση
και εκτίμησης για τη γνώση, και iii) φροντίζει να ευαισθητοποιεί τους
μαθητές σε θέματα αποφυγής διακρίσεων.
3. Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς: i)
δημιουργεί στην τάξη, με «ρητές δηλώσεις» και συμβολικά μέσα,
κλίμα

αναζήτησης

και

δημιουργικότητας

και

παράλληλα,

ενθαρρύνει, κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος, τη διατύπωση
τεκμηριωμένων προτάσεων, αντιπροτάσεων, εναλλακτικών λύσεων
και συλλογικών αποφάσεων και καλλιεργεί κλίμα υπεύθυνης και
συνεπούς συμπεριφοράς και αποδοχής του κοινωνικά, πολιτιστικά,
εθνικά και θρησκευτικά διαφορετικού «άλλου», ii) εμπεδώνει
δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και επίλυσης θεμάτων, αποφεύγει
τον διδακτισμό σε θέματα αξιακά, ενώ παράλληλα υιοθετεί
δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας, με στόχο να ενθαρρύνει την
ελεύθερη έκφραση και τεκμηρίωση προσωπικών θέσεων με βάση
λογικά, αξιακά επιχειρήματα και παράθεση δεδομένων. iii) αξιοποιεί
στην πορεία της σχολικής χρονιάς όποιον άλλον τρόπο κρίνει
παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικό-πολιτισμικά
δεδομένα της σχολικής μονάδας, για τη δημιουργία θετικού
παιδαγωγικού κλίματος.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, εμπεδώνει δημοκρατικό τρόπο επικοινωνίας και
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επίλυσης θεμάτων, καλλιεργεί, κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος, στάσεις και ικανότητες τεκμηριωμένης διαλεκτικής
αντιπαράθεσης επί θέσεων, κρίσεων και προτάσεων και σύνθεσης
αντιθέτων,

ενθαρρύνει

συλλογικότητας

και

την

ύπαρξη

και

πρωτοβουλίας,

την

ενίσχυση

κλίματος

ανάληψη

ομαδικών

πρωτοβουλιών για την οργάνωση εκδηλώσεων καθώς και δράσεων
για την επίλυση προβλημάτων και τη μελέτη θεμάτων και
παράλληλα,

συμμετέχει

συναισθηματικού
προγράμματα

σε

προγράμματα

προσανατολισμού,

ευαισθητοποίησης

όπως

κατά

της

για

κοινωνικο–
παράδειγμα

σχολικής

βίας

ή

διευκόλυνσης της μετάβασης μαθητών από τη μία σχολική βαθμίδα
στην άλλη.
Στο κριτήριο της οργάνωσης της σχολικής τάξης ο αξιολογούμενος
εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς παραμελεί τον
χώρο και την παιδαγωγική λειτουργικότητα της τάξης, δεν φροντίζει
για τη θέσπιση κανόνων, δεν μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων
συμπεριφοράς και, κυρίως δεν αντιμετωπίζει ανάρμοστες μορφές
συμπεριφοράς των μαθητών με παιδαγωγικό τρόπο.
2. Επαρκής, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς διαμορφώνει,
ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, κατάλληλα το χώρο, ώστε να
είναι

ασφαλής

και

παιδαγωγικά

λειτουργικός

(π.χ.

γωνιές

ενδιαφέροντος, πίνακας ανάρτησης μαθητικών εργασιών), και
παράλληλα, αξιοποιεί λειτουργικά τον διδακτικό χρόνο χωρίς
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απώλειες και ορίζει ο ίδιος, ή με τη συνδρομή των μαθητών, τους
κανόνες της τάξης, την τήρηση των οποίων απαιτεί, χωρίς
παρεκκλίσεις και αντιφάσεις, από όλους τους μαθητές.
3. Πολύ καλός, εφόσον στην πορεία της σχολικής χρονιάς: i)
εμπλέκει την πλειονότητα των μαθητών σε μαθησιακή αξιοποίηση
του διδακτικού χρόνου. ii) δημιουργεί όρους θέσπισης και τήρησης
των κανόνων συμπεριφοράς, ενεργοποιώντας και εμπλέκοντας,
ατομικά ή σε συνεργασία με άλλον εκπαιδευτικό, τους μαθητές στη
διαμόρφωση κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη, που αναδεικνύουν τα
καθήκοντα και τα δικαιώματα μαθητών και εκπαιδευτικών. iii)
παρακολουθεί με διακριτικότητα την τήρηση των θεσπισμένων
κανόνων και παρεμβαίνει μεθοδευμένα και

κλιμακωτά στις

παρεκκλίσεις, φροντίζοντας να μην στέλνει αντιφατικά μηνύματα.
iv) ανατροφοδοτεί θετικές μορφές συμπεριφοράς και ενθαρρύνει την
αυτορρύθμιση της μαθησιακής και κοινωνικής συμπεριφοράς των
μαθητών. v) εμπλέκει ενεργά την τάξη στην παρακολούθηση των
συστηματικών παραβάσεων των κανόνων, αλλά και στη θέσπιση
συνεπειών, ανάλογων με την ηλικία και τη φύση του παραπτώματος,
όπου τούτο είναι εφικτό. vi) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο κρίνει
παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικό-πολιτισμικά
δεδομένα της σχολικής μονάδας, για την οργάνωση της σχολικής
τάξης του με παιδαγωγικό τρόπο.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης: i) φροντίζει για την ομαλή ένταξη στις μαθητικές
ομάδες και στη σχολική ζωή όλων ανεξαιρέτως των μαθητών,
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ασχέτως κοινωνικό –πολιτισμικής προέλευσης, μεριμνώντας ιδιαίτερα
για όσους αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης. ii) μελετά βαθύτερα τα
αίτια

και

τις

συνθήκες

δύσκολων

περιπτώσεων

μαθητικής

συμπεριφοράς («βιογραφία» μαθητικού παραπτώματος). iii) εξετάζει
ποιες από τις αντιδράσεις των μαθητών αποβλέπουν στην
προσέλκυση προσοχής, αναγνώρισης, αποδοχής και δεν δρα εν
θερμώ, αλλά επεξεργάζεται πλάνο για αντιμετώπισή τους, το οποίο
θέτει όρια και ορίζει συνέπειες. iv) εμπλέκει και άλλους συναδέλφους
στη διαμόρφωση του πλάνου για κοινή στάση και όπου κρίνεται
σκόπιμο και εφικτό

και τους μαθητές με προβληματική

συμπεριφορά.
Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙ – Σχεδιασμός, προγραμματισμός και
προετοιμασία της διδασκαλίας σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων, οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
Στο κριτήριο «Βαθμός αντίληψης των δυνατοτήτων και αναγκών των
μαθητών για τη διαμόρφωση του σχεδιασμού της διδασκαλίας», ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία δεν λαμβάνει υπόψη ή λαμβάνει
πλημμελώς και επιφανειακά τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και τη
μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών.
2. Επαρκής, εφόσον λαμβάνει υπόψη, κατά τον προγραμματισμό της
διδασκαλίας και του γενικότερου εκπαιδευτικού του έργου, τη
μαθησιακή ετοιμότητα, τα ιδιαίτερα ψυχολογικά και αναπτυξιακά
χαρακτηριστικά της ηλικίας των μαθητών που διδάσκει και τις
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προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές τους από τη φοίτησή τους στις
προηγούμενες τάξεις ή εξωσχολικές εμπειρίες.
3.Πολύ

καλός,

προγραμματισμό,

εφόσον:
εκτός

i)

από

λαμβάνει
τα

υπόψη,

ιδιαίτερα

κατά

τον

ψυχολογικά

και

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας των μαθητών του, την
κοινωνικό

–πολιτισμική

σύνθεση

και

τις

διαφοροποιημένες

μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των
μαθητών της τάξης του και παράλληλα, έχει καλή συνολική εικόνα
της

μαθησιακής

πορείας

και

ετοιμότητας

της

τάξης

και

προγραμματίζει αναλόγως, μεριμνώντας ιδιαίτερα για τους μαθητές
των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. ii) αξιοποιεί όποιον άλλον τρόπο
κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις ανάγκες των
μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικό- πολιτισμικά
δεδομένα της σχολικής μονάδας, για τον συνυπολογισμό των
μαθησιακών χαρακτηριστικών στη διαδικασία του προγραμματισμού
ευρύτερης ενότητας μαθημάτων.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, κατά τον προγραμματισμό ευρύτερης ενότητας
μαθημάτων, λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές νόρμες της ηλικίας των
μαθητών, τα γνωστικά κενά στην ύλη μαθημάτων προηγούμενων
ετών, τις εννοιολογικές προϋποθέσεις κάθε θέματος και τις δυσκολίες
της ηλικίας για την κατανόηση θεμάτων της διδακτέας ύλης, και έτσι
προετοιμάζεται ανάλογα και επιπλέον, σχεδιάζει και αναθέτει,
σύμφωνα με τα διαπιστωμένα χαρακτηριστικά των μαθητών,
ομαδικές εργασίες, όπου το κρίνει σκόπιμο και εφικτό.
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Στο κριτήριο στόχων και περιεχομένου κατά την προετοιμασία ευρύτερης
ενότητας μαθημάτων ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε
βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής,

εφόσον

η

προετοιμασία

του

περιεχομένου

της

διδασκαλίας είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο
μέρος της.
2. Επαρκής,

εφόσον:

i)

σχεδιάζει

και

προγραμματίζει

το

εκπαιδευτικό έργο σε τακτά χρονικά διαστήματα, προβαίνοντας, στην
πορεία, στις αναγκαίες προσαρμογές. ii) διαμορφώνει και διατυπώνει
με σαφήνεια διδακτικούς στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες
κατάλληλες για την τάξη του. iii) στηρίζεται για την προετοιμασία
του περιεχομένου της διδασκαλίας στο πρόγραμμα σπουδών και
χρησιμοποιεί συμβατικά κυρίως εκπαιδευτικά μέσα, όπως το σχολικό
βιβλίο.
3. Πολύ καλός, εφόσον: i) σχεδιάζει και προγραμματίζει το
εκπαιδευτικό έργο σε μακρο–επίπεδο (έτους και ευρύτερης ενότητας)
και μικρο–επίπεδο (ωριαίας διδασκαλίας), λαμβάνοντας υπόψη το
πρόγραμμα σπουδών, αλλά και τις συνθήκες της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας, όπως αυτές αποτυπώνονται στην αυτοαξιολόγησή
της. ii) διαμορφώνει και διατυπώνει με σαφήνεια ρεαλιστικούς
διδακτικούς στόχους και αντίστοιχες δραστηριότητες για βαθύτερη
κατανόηση περιεχομένου και ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής
σκέψης. iii) φροντίζει στην ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθημάτων
οι στόχοι να καλύπτουν, πέρα από τον γνωστικό τομέα, βασικές
πτυχές του συναισθηματικού, του κοινωνικού και του ψυχοκινητικού
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τομέα, όπως είναι η θετική αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, η
συνεργασία, οι στάσεις, οι αξίες, ο συντονισμός δεξιοτήτων και
τεχνικών, η καλλιτεχνική έκφραση, η διαχείριση συγκρούσεων, η
αποδοχή του «διαφορετικού» και η αλληλεγγύη. iv) προβλέπει σε
ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθημάτων διαδικασίες διερευνητικής
μάθησης, ατομικά και ομαδικά, αξιοποιώντας και τις διαθεματικές
εργασίες του διδακτικού εγχειριδίου. v) διαφοροποιεί στόχους,
μετασχηματίζει την οργάνωση και τη γλώσσα σχολικού κειμένου και
το εμπλουτίζει με παραδείγματα για να καταστήσει τη διδασκαλία
κατάλληλη για την τυχόν ανομοιογενή τάξη του. vi) ανατρέχει για την
ενημέρωσή του επί του θέματος σε επιπρόσθετες πηγές. vii) επιλέγει
επιπρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό για τους μαθητές. viii) αξιοποιεί
όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την
ηλικία, τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα
κοινωνικό-πολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας, για τον
καθορισμό στόχων και περιεχομένου ευρύτερης διδακτικής ενότητας
μαθημάτων.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, επιλέγει, κατά τον προγραμματισμό έτους και
ευρύτερης ενότητας, κεντρικές έννοιες, ιδέες, οπτικές και δεξιότητες
που θα διατρέχουν ευρύτερες ενότητες του μαθήματος και
διατυπώνει, κατά τον προγραμματισμό της ωριαίας διδασκαλίας,
στόχους που προωθούν, κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος, τη
μεταγνωστική

ανάπτυξη

και

τις

ικανότητες

του

κριτικού

εγγραμματισμού και της αποτίμησης των πρακτικών εφαρμογής των
γνώσεων, των δεξιοτήτων, της τέχνης και της τεχνολογίας.
85

Στο κριτήριο διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κατά την
προετοιμασία, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον η προετοιμασία των διδακτικών ενεργειών και
των μέσων είναι ανύπαρκτη, ελλιπής ή εσφαλμένη στο μεγαλύτερο
μέρος της.
2. Επαρκής, εφόσον σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων: i) ακολουθεί
τη συστηματική προσέγγιση του σχεδιασμού της διδασκαλίας, που
χαρακτηρίζεται από αντιστοίχιση στόχων, διδακτικών ενεργειών,
εκπαιδευτικών μέσων και τρόπων αξιολόγησης με βάση τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. ii) επιλέγει σε ευρύτερη διδακτική
ενότητα μαθημάτων συνδυασμό διδακτικών μορφών παρουσίασης
των γνώσεων, των διαδικασιών και των δεξιοτήτων και επεξεργασίας
δεδομένων και σχεδιάζει διδακτικές και μαθησιακές ενέργειες και
τρόπους αξιολόγησης που εναρμονίζονται με τους διδακτικούς
στόχους, το περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου και το επίπεδο
των μαθητών του και παράλληλα, προβλέπει τη χρήση συμβατικών
εκπαιδευτικών μέσων, όπως χάρτες, προπλάσματα, όργανα, εργαλεία
και απεικονίσεις.
3. Πολύ καλός, εφόσον σε ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθημάτων:
i) σχεδιάζει μεικτές μορφές διδασκαλίας, που χαρακτηρίζονται από
την εναλλαγή άμεσης προσφοράς γνώσεων και ερεθισμάτων,
συστηματικής επίδειξης δεξιοτήτων, τεχνικών, διαδικασιών και
χρήσης μέσων και υλικών και επεξεργασίας δεδομένων με στοιχεία
προβληματισμού.
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ii) προβλέπει σαφείς ρόλους και διαδικασίες όπου διδάσκοντες και
μαθητές, ως άτομα ή και ως μικρο–ομάδες, αλληλεπιδρούν κατά την
παρουσίαση ή/και αναζήτηση δεδομένων της διδασκαλίας, στην
επεξεργασία τους, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων.
iii) χρησιμοποιεί εκπαιδευτικά μέσα, ακόμα και δικής του επινόησης,
ανάλογων πάντοτε με τη μαθησιακή ετοιμότητα των μαθητών και τη
φύση του διδακτικού αντικειμένου. iv) προωθεί, με τους σχεδιασμούς
του, τους γνωσιακούς στόχους (έννοιες, γενικεύσεις, γνώσεις,
δεξιότητες), την κριτική και τη δημιουργική σκέψη μέσα από
διαδικασίες διαχωρισμού και διασύνδεσης, ανάλυσης και σύνθεσης
των δεδομένων της ενότητας σε πλαίσιο διερευνητικής μάθησης. v)
Προωθεί, επίσης, με τους σχεδιασμούς του, τους κοινωνικό –
συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους μέσα από μορφές
συνεργασίας των μαθητών, όπως είναι η οργάνωση των μαθητών σε
συνεργαζόμενες μικρο–ομάδες μεικτής σύνθεσης ανάλογα και με την
ηλικία τους. vi) προετοιμάζει και χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση
ηλικίας και μαθήματος, εκτός από τα συμβατικά εκπαιδευτικά μέσα,
και εναλλακτικά, όπως Τ.Π.Ε., εργαστήρια, πείραμα, βίντεο, φύλλα
εργασίας δικής του σύνθεσης για τις ανάγκες της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. vii) Προετοιμάζει και εφαρμόζει τρόπους αξιολόγησης
πέρα από τους προβλεπόμενους στα σχολικά βιβλία για τις ανάγκες
της τάξης του. viii) αξιοποιεί σε ευρύτερη διδακτική ενότητα
μαθημάτων όποιον άλλον τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με
βάση την ηλικία, τις ανάγκες των μαθητών της τάξης του, τα
διαφοροποιημένα κοινωνικό-πολιτισμικά δεδομένα της σχολικής
μονάδας, για την επιλογή κατάλληλων διδακτικών ενεργειών και
εκπαιδευτικών μέσων.
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4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, σχεδιάζει σε ευρύτερη διδακτική ενότητα μαθημάτων
πρόσφορες για την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών και τη φύση
του

διδακτικού

αντικειμένου

μαθησιακές

δραστηριότητες

αυτοαξιολόγησης και ετερο–αξιολόγησης μεταξύ μαθητών, που
συμβάλλουν στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση καθώς και στην
ανάπτυξη στάσεων, αξιών και ικανοτήτων κριτικού εγγραμματισμού.

Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙΙΙ – Διεξαγωγής της διδασκαλίας και
αξιολόγησης των μαθητών, οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
Στο κριτήριο μαθησιακής και ψυχολογικής προετοιμασίας του μαθητή
για τη διδασκαλία του νέου μαθήματος ο αξιολογούμενος
εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας
ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον απουσιάζει κάθε μορφή ενημέρωσης και
προετοιμασίας των μαθητών ή αυτή είναι ασαφής και δημιουργεί
σύγχυση στους μαθητές και δεν φροντίζει για τη δημιουργία θετικού
εκπαιδευτικού κλίματος.
2. Επαρκής, εφόσον: i) με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, προσανατολίζει
τους μαθητές στο θέμα, στους στόχους και στη διαδικασία κάθε
μαθήματος. ii) ενεργοποιεί προηγούμενη γνώση μέσω σύνδεσης με
προηγούμενα μαθήματα, με εμπειρίες μαθητών και με αναγκαίες
επαναλήψεις. iii) επιχειρεί και κινητοποιεί σε ικανοποιητικό βαθμό το
μαθητικό ενδιαφέρον, κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος, με την
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ανάδειξη αποριών και επισήμανση παρανοήσεων για θέματα του
περιεχομένου του μαθήματος, με τη διατύπωση «προκλητικής»
ερώτησης για ασυνήθιστα, αμφισβητήσιμα, ανεξήγητα στοιχεία του
θέματος, με την υπογράμμιση της σημασίας του νέου μαθήματος και
τη σχέση του με προηγούμενα και επόμενα και με τη γνωστοποίηση
των μαθησιακών διαδικασιών που θα ακολουθήσουν. iv) εμπλέκει
στις

διαδικασίες

του

μαθήματος

προετοιμασμένους

μαθητές,

ενεργοποιεί το θετικό εκπαιδευτικό κλίμα και διασφαλίζει γνωσιακή
και ψυχολογική προετοιμασία και με τρόπους εναλλακτικούς ή και
διαφορετικούς από τους παραπάνω, ανάλογα με τη φύση του
διδακτικού αντικειμένου, αλλά και τις συνθήκες της συγκεκριμένης
σχολικής μονάδας, όπως αυτές από τυπώνονται στην αυτοαξιολόγησή
της.
3. Πολύ καλός, εφόσον ανάλογα με τη φύση του διδακτικού
αντικειμένου, την ηλικία και τα δεδομένα της τάξης του: i) πριν από
την έναρξη του κυρίως μέρους του μαθήματος, προετοιμάζει
ψυχολογικά και μαθησιακά τους μαθητές με ανάπτυξη σχετικού
προβληματισμού για τον τρόπο μαθησιακής προσέγγισης των στόχων
του, ανάλογα με τη φύση του θέματος. ii) αξιοποιεί, επιπλέον, κατά
περίπτωση μαθήματος και ηλικίας τη σύνδεση του διδακτέου θέματος
με την επικαιρότητα, με τις εμπειρίες των μαθητών και τις ανά
παραστάσεις

τους,

όπως

επίσης

αξιοποιεί

τη

χρήση,

ως

προοργανωτών, ευρύτερων εννοιών και ιδεών καθώς και την
προεπισκόπηση

κάθε

νέου

μαθήματος

με

τη

βοήθεια

σχεδιαγραμμάτων ή εικόνων και τη διατύπωση υποθέσεων και
προβλέψεων με βάση τους τίτλους και τις εικόνες ή με όποιον άλλον
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τρόπο κρίνει κατάλληλο για την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών
της τάξης και πρόσφορο για ενεργοποίηση κινήτρων και γνωσιακή
προετοιμασία στο διδασκόμενο αντικείμενο. iii) δρομολογεί, με βάση
τα δεδομένα της τάξης του, υψηλό επίπεδο μαθήματος με τη
διατύπωση στόχων κριτικής σκέψης για την ανάδειξη σχέσεων που
προωθούν τη βαθιά κατανόηση, την ερμηνεία και την εφαρμογή των
γνώσεων, δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών. iv) κρατά μαθησιακά
ενεργούς τους μαθητές στο σύνολό τους. v) αξιοποιεί όποιον άλλον
τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία, τις
ανάγκες των μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικόπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και τη φύση του
διδασκόμενου μαθήματος, για την ψυχολογική και μαθησιακή
προετοιμασία των μαθητών.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων αναφέρεται στις
επιστημονικές αντιπαραθέσεις επί του διδακτέου θέματος, στην
ιστορία του, σε εμπλεκόμενα διλήμματα και στις κοινωνικό –ηθικές
προεκτάσεις του, λαμβάνοντας υπόψη του τις εμπειρίες των μαθητών
καθώς και την κοινωνικό –πολιτισμική σύνθεση και τις μαθησιακές
ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών της τάξης του.
Στο κριτήριο των διδακτικών ενεργειών και εκ παιδευτικών μέσων, ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον κινείται εκτός στόχων ή και περιεχομένου και η
διδασκαλία του δεν έχει ειρμό και συνοχή.
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2. Επαρκής, εφόσον σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων: i) διεξάγει το
μάθημα, με σαφήνεια και ειρμό, εφαρμόζοντας, ανάλογα με τα
δεδομένα της τάξης του, συνδυαστικά διδακτικές μορφές άμεσης
παρουσίασης των γνώσεων ή επίδειξης διαδικασιών και δεξιοτήτων
και επεξεργασίας δεδομένων, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα εποπτικά
μέσα και εστιάζοντας στα δεδομένα του μαθήματος που κρίνει
αναγκαία και σημαντικά. ii) μεταβαίνει ομαλά, με σαφή τρόπο, από
τη μία διδακτική ή μαθησιακή δραστηριότητα στην άλλη, όπως π.χ.
από την επεξεργασία των δεδομένων στη διατύπωση συμπερασμάτων.
iii) παρακινεί και προσπαθεί να εμπλέξει στο μάθημα πρόθυμους και
μη μαθητές με ποικίλες αλληλοσχετιζόμενες και μη ερωτήσεις και
τους ανατροφοδοτεί αναλόγως. iv) ανακεφαλαιώνει το διδασκόμενο
μάθημα και αξιοποιεί για εμπέδωση, κατά κανόνα, αποσπασματικές
ερωτήσεις ανάκλησης, εξήγησης και εφαρμογής των νέων γνώσεων,
δεξιοτήτων

πρακτικών

αλληλοσχετιζόμενες

και

ερωτήσεις

τεχνικών

και

ελάχιστες

ανάλυσης,

σύνθεσης

και

αξιολόγησης. v) βασίζεται, κυρίως, στη χρήση του σχολικού βιβλίου
και του διδασκαλικού λόγου. vi) ολοκληρώνει τη διδασκαλία εντός
της διδακτικής ώρας μέσα σε θετικό κλίμα, χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα.
3. Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος: i)
εφαρμόζει με ευελιξία διδακτικές μορφές επεξεργασίας των
δεδομένων και προβληματισμού που δρομολογούν διδακτικό –
μαθησιακές διαδικασίες ενεργού μάθησης για την προώθηση,
ποικίλων διδακτικών στόχων κατανόησης και ερμηνείας γνώσεων,
εμπέδωσης δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών, καλλιέργειας αξιών
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και ανάπτυξης κριτικής σκέψης. ii) δεν περιορίζεται στην απλή
παράθεση πληροφοριών, αλλά χρησιμοποιεί ερμηνευτικό λόγο για
την ανάδειξη σχέσεων και προεκτάσεων και υποβάλλει τακτικά
αλληλοσχετιζόμενες και όχι αποσπασματικές ερωτήσεις. iii) λαμβάνει
υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών για
να καθορίσει μαθησιακές δραστηριότητες. iv) ακολουθεί τους
ρυθμούς μάθησης των μαθητών, παρακολουθεί τη συμμετοχή και
κατανόηση του διδασκόμενου μαθήματος από τους μαθητές και τους
ανα-τροφοδοτεί

ανάλογα.

v)

ζητάει

από

τους

μαθητές

να

ανακεφαλαιώσουν. vi) χρησιμοποιεί επιπρόσθετο μαθησιοκεντρικό
εκπαιδευτικό υλικό, Τ.Π.Ε. και φύλλα εργασίας διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. vii) κατανέμει ανάλογα τον διδακτικό χρόνο σε
διαδικασίες

και

ολοκληρώνει

τη

διδασκαλία

εντός

του

προβλεπόμενου χρόνου. viii) εφαρμόζει, αλλά περιστασιακά,
διαθεματικές εργασίες του σχολικού βιβλίου ή δικής του επινόησης.
ix) εφαρμόζει με βάση την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της
τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικό-πολιτισμικά δεδομένα της
σχολικής μονάδας και τη φύση του διδασκόμενου μαθήματος, όποιες
άλλες διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικά μέσα κρίνει παιδαγωγικά
κατάλληλα.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, κατά περίπτωση σε ευρύτερη ενότητα μαθημάτων: i)
αξιοποιεί

συχνότερα

διδακτικές

μορφές

προβληματισμού

και

ενεργοποιεί δεξιότητες κριτικής σκέψης για την αναζήτηση
παραδοχών και κοινωνικό–ηθικών προεκτάσεων των γνώσεων, των
διαδικασιών και των πρακτικών. ii) ενθαρρύνει, στον βαθμό που το
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επιτρέπει η ηλικία των μαθητών, την κριτική των πρακτικών που
ακολουθούν ομάδες και θεσμοί. iii) παρέχει αυξημένα ποσοστά
διδακτικού χρόνου στους μαθητές ενθαρρύνοντας τον μαθητικό λόγο
για τη διατύπωση ιδεών, επεξηγήσεων, προτάσεων, ανακοινώσεων,
κρίσεων, ερωτημάτων και αντιρρήσεων. iv) αξιοποιεί τα κατάλληλα
διαθέσιμα εκπαιδευτικά μέσα, όπως είναι τα εργαστήρια, οι χώροι
άθλησης και οι διαθεματικές εργασίες, και τις Τ.Π.Ε. για τη
διαφοροποιημένη υποβοήθηση όλων των μαθητών και ιδιαίτερα
εκείνων με μαθησιακές δυσκολίες. v) τοποθετεί το διδασκόμενο
περιεχόμενο του μαθήματος σε ευρύτερο πλαίσιο συσχέτισης.
vi) εξοικειώνει τους μαθητές σταδιακά και με βάση τα δεδομένα της
τάξης του με τις δομές και τα λεξικο–γραμματικά χαρακτηριστικά του
επιστημονικού, τεχνολογικού και καλλιτεχνικού λόγου.

Στο κριτήριο του βαθμού κινητοποίησης των μαθησιακών διαδικασιών ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον αναθέτει μαθησιακές δραστηριότητες στους
μαθητές χωρίς να συζητά, να διευκρινίζει και να τους κατευθύνει και
χωρίς να μεριμνά για την κατανόηση και τη μάθηση.
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2. Επαρκής, εφόσον επιτυγχάνει επαρκώς κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας οι μαθητές να παρακολουθούν, να απαντούν σε
ερωτήσεις του εκπαιδευτικού και να συμμετέχουν, συνήθως ατομικά,
σε συμβατικές μαθησιακές δραστηριότητες, που είναι κυρίως
γνωσιοκεντρικές, ενώ ο λόγος τους, οι ιδέες τους, οι δεξιότητές τους
και οι εμπειρίες τους έχουν μάλλον περιορισμένη θέση στην όλη
διδασκαλία.
3.Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση και στο πλαίσιο ευρύτερης
ενότητας μαθημάτων: i) οι μαθησιακές δραστηριότητες, ανάλογα με
το διδασκόμενο μάθημα και θέμα, άπτονται γνωστικών, κοινωνικών –
συναισθηματικών και ψυχοκινητικών στόχων και αποβλέπουν στη
διασφάλιση του βιώματος της επιτυχίας σε όλους τους μαθητές. ii) οι
μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων, σε
πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης και με βάση τις αρχές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ενεργοποιούν νοητικές διαδικασίες
για την επεξεργασία δεδομένων, ώστε, κατά περίπτωση ηλικίας και
μαθήματος, να κατανοήσουν σε βάθος κεντρικές έννοιες και ιδέες, να
αναζητήσουν αιτιώδεις, χρονικές, λογικές, συγκριτικές, ιεραρχικές
και προθετικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις, να διατυπώσουν
γενικεύσεις και αρχές και να προβούν σε κρίσεις και διεπιστημονικές
και διαθεματικές συσχετίσεις.
iii) οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών δραστηριοτήτων,
καθοδηγούμενοι, αυτενεργούν στην ανάλυση εικόνων, διαγραμμάτων
και γραφημάτων, στη συσχέτιση με τις λεζάντες τους και κυρίως με
το κείμενο, στην ανάλυση δομής κειμένων, στη συστηματική
παρατήρηση

πειραμάτων,

επιδείξεων,
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αντικειμένων

και

καταστάσεων, στην ανάλυση πρωτογενών πηγών και στη συναγωγή
συμπερασμάτων. iv) οι μαθητές κατά τη διεξαγωγή των μαθησιακών
δραστηριοτήτων, με την ενθάρρυνσή του, επικοινωνούν και
συνεργάζονται σε διαφοροποιημένης μορφής δραστηριότητες με
συμμαθητές διαφορετικού «προφίλ» και κοινωνικό-πολιτισμικής
προέλευσης. v) οι μαθητές εμπλέκονται σε διαθεματικές εργασίες
(project) για την ανάπτυξη μεθοδολογικών ικανοτήτων και αυτόνομης
συλλογικής δράσης και διερευνητικής μάθησης. vi) οι μαθητές
εμπλέκονται σε όποιες άλλες δραστηριότητες κρίνει ο εκπαιδευτικός
παιδαγωγικά

κατάλληλες,

με

βάση

την

ηλικία

τους,

τα

διαφοροποιημένα κοινωνικό-πολιτισμικά δεδομένα της σχολικής
μονάδας και τη φύση του διδασκόμενου μαθήματος, για την
προώθηση της βαθύτερης κατανόησης του θέματος και την ανάπτυξη
γνωστικών,

κοινωνικό-συναισθηματικών

και

μεθοδολογικών

ικανοτήτων, δεξιοτήτων, τεχνικών, στάσεων και αξιών.
4. Εξαιρετικός, εφόσον με αποτελεσματικό τρόπο, πλέον των
προϋποθέσεων της προηγούμενης υποπερίπτωσης, οι μαθησιακές
δραστηριότητες εστιάζουν, στο πλαίσιο μαθημάτων ευρύτερης
ενότητας, βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης τάξης: i) σε
διαλεκτικές αντιπαραθέσεις με ιδέες, πρακτικές και τεχνικές άλλων
και με τα δεδομένα του ίδιου του αντικειμένου. ii) σε αναστοχαστική
αντιπαράθεση με προσωπικές τους πρότερες γνώσεις, αντιλήψεις,
ιδέες και πρακτικές. iii) στο πού, πώς, πότε και γιατί είναι σημαντικό
να αξιοποιείται η νέα γνώση. iv) στην κοινωνική, ηθική και
πολιτισμική διάσταση των γνώσεων και στην κριτική ανάλυση και
αποτίμηση θέσεων, πρακτικών, τεχνικών και καταστάσεων με βάση
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αξιακά κριτήρια ηθικής, προσωπικής, πολιτισμικής και κοινωνικής
φύσης, όπως είναι, π.χ. η κοινωνική δικαιοσύνη, που απαιτεί η
ανάπτυξη υπεύθυνων και κριτικών πολιτών. v) στο σχεδιασμό
ομαδικών διαθεματικών σχεδίων δράσης και στη διαμόρφωση
πρωτότυπων προτάσεων και δημιουργικών συνθέσεων.

Στο κριτήριο εμπέδωσης της νέας γνώσης και της αξιολόγησης των
μαθητών, ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα
περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον παραλείπει την αξιολόγηση των μαθητών ή την
υλοποιεί πλημμελώς ή με λανθασμένο τρόπο, όταν κυρίως, δεν
λαμβάνει υπόψη του τους διδακτικούς στόχους και το περιεχόμενο
της διδασκαλίας, την ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών της τάξης
του καθώς και τις ικανότητες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους,
αλλά και τα κοινωνικό-πολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας.
2. Επαρκής, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος: i)
χρησιμοποιεί για εμπέδωση ασκήσεις εφαρμογής του τύπου «Να
συμπληρώσετε τα κενά», «Να διαγράψετε/υπογραμμίσετε ...», «Να
αντιστοιχίσετε ...» και «Να λύσετε ...», «Να επαναλάβετε ...». ii)
χρησιμοποιεί κριτήρια αξιολόγησης σύμφωνα με τους στόχους της
διδασκαλίας και τους γενικότερους σκοπούς του διδακτικού
αντικειμένου. iii) αναθέτει κατ’ οίκον εργασίες ανάλογης έκτασης και
δυσκολίας, ώστε να μπορούν από μόνοι τους όλοι οι μαθητές να τις
ολοκληρώσουν. iv) διαμορφώνει θέματα για διαγωνίσματα και
εξετάσεις σαφή και εντός ύλης.
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3. Πολύ καλός, εφόσον κατά περίπτωση ηλικίας και μαθήματος: i)
προβλέπει εναλλακτικούς τρόπους εμπέδωσης και διαφοροποιημένης
αξιολόγησης γνώσεων, εννοιών, δεξιοτήτων, πρακτικών και τεχνικών.
ii) αξιοποιεί εναλλακτικούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης,
όπως είναι π. χ. οι περιλήψεις, τα διαγράμματα, οι εννοιολογικοί
χάρτες, τα γραφήματα, οι προσομοιώσεις, οι συνθέσεις, οι
κατασκευές, οι δραματοποιήσεις, καθώς και ασκήσεις διατύπωσης και
διασκευής προβλημάτων και μεταφοράς της γνώσης σε νέες
καταστάσεις. iii) αξιοποιεί τα συμπεράσματά του από την αξιολόγηση
για την ανατροφοδότηση των μαθητών και της διδασκαλίας του. iv)
αναθέτει διαφοροποιημένες κατ’ οίκον εργασίες.
v) διαμορφώνει για τα διαγωνίσματα θέματα σαφή, εκτεταμένου
εύρους και κλιμακούμενης δυσκολίας. vi) Αξιοποιεί όποιον άλλον
τρόπο κρίνει παιδαγωγικά κατάλληλο, με βάση την ηλικία και τις
ανάγκες των μαθητών της τάξης του, τα διαφοροποιημένα κοινωνικόπολιτισμικά δεδομένα της σχολικής μονάδας και τη φύση του
διδασκόμενου μαθήματος, και πρόσφορο για την εμπέδωση και την
αξιολόγηση της συγκεκριμένης ενότητας.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης κατά περίπτωση στο πλαίσιο μαθημάτων ευρύτερης
ενότητας: i) αναθέτει διαφοροποιημένες ασκήσεις εμπέδωσης ή και
κατ’ οίκον εργασίες βάσει ενδιαφερόντων, ρυθμού μάθησης και
βαθμού δυσκολίας για τους μαθητές. ii) προβλέπει διαδικασίες
αυτοαξιολόγησης και ετερο–αξιολόγησης με βάση κριτήρια που θέτει
ο ίδιος ή οι μαθητές, αλλά και συνεργασίας σε μικρο–ομάδες,
προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη κοινωνικών, γνωστικών και
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μετα–γνωστικών δεξιοτήτων. iii) αξιοποιεί, επικουρικά και όπου είναι
εφικτό, τον φάκελο του μαθητή (portfolio). iv) Αξιολογεί,
περιστασιακά

στη

διάρκεια

ευρύτερης

ενότητας

μαθημάτων,

ψυχοσυναισθηματικούς, κοινωνικούς και ψυχοκινητικούς στόχους της
διδασκαλίας με κλίμακες αυτο–αξιολόγησης και αυτο–εκτίμησης,
συνεντεύξεις και στοχαστικά σχόλια από τον φάκελο του μαθητή.
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Στα κριτήρια της κατηγορίας ΙV – Υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια, οι
εκπαιδευτικοί αξιολογούνται ως εξής:
Στο κριτήριο των τυπικών υπαλληλικών υποχρεώσεων, ο αξιολογούμενος
εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον ανταποκρίνεται ελάχιστα ή πλημμελώς στις
τυπικές υπαλληλικές του υποχρεώσεις.
2. Επαρκής, εφόσον ανταποκρίνεται επαρκώς στα προβλεπόμενα
καθήκοντά του και, γενικώς, λειτουργεί ως αξιόπιστο μέλος του
εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου, προσέρχεται στο σχολείο
έγκαιρα, εφαρμόζει το ωρολόγιο πρόγραμμα, εκτελεί τις εφημερίες
επιμελώς, φροντίζει για την ασφάλεια των μαθητών, αναλαμβάνει
καθήκοντα και εργασίες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας,
ενημερώνει έγκαιρα για τις απουσίες των μαθητών και συμμετέχει
στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων του συλλόγου διδασκόντων.
3. Πολύ καλός, εφόσον, πέρα από τις τυπικές του υπηρεσιακές
υποχρεώσεις, συμμετέχει ενεργά με προτάσεις και πρωτοβουλίες στις
συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων για την εύρυθμη και
αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και συμβάλλει
έμπρακτα και με θετικό τρόπο στην υλοποίηση των σχετικών
αποφάσεων.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, μετέχει ενεργά και στηρίζει, με το έργο του, το
συνολικό διοικητικό και εν γένει εκπαιδευτικό έργο της σχολικής
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μονάδας, μετέχοντας σε επιτροπές που αναλαμβάνουν δράσεις προς
όφελός της.

Στο κριτήριο της συμμετοχής στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως
«οργανισμού που μαθαίνει» και στις διαδικασίες αυτο–αξιολόγησής της, ο
αξιολογούμενος εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής
κλίμακας ποιοτικού χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον συμμετέχει ελάχιστα ή πλημμελώς στη
λειτουργία της σχολικής μονάδας.
2.Επαρκής, εφόσον: i) συμμετέχει ενεργά, ως μέλος του συλλόγου
διδασκόντων, στον προγραμματισμό και στις διαδικασίες αυτο–
αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. ii) ανταποκρίνεται άνετα στις
σύνθετες ψυχοπαιδαγωγικές και διδακτικές απαιτήσεις της σχολικής
τάξης

και

διασφαλίζει

τον

εύρυθμο,

αποτελεσματικό

και

παιδαγωγικοδιδακτικό τρόπο λειτουργίας της τάξης του και της
σχολικής μονάδας. iii) συμμετέχει και συμβάλλει στην υλοποίηση
των εκδηλώσεων που οργανώνονται από την τάξη του και το σχολείο
καθώς και στην υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων που
προγραμματίστηκαν στο πλαίσιο της αυτο–αξιολόγησής της. iv)
επικοινωνεί και συνεργάζεται με συναδέλφους ή άλλους ειδικούς.
3. Πολύ

καλός,

εφόσον

κατά

κανόνα:

i)

συνεργάζεται

με

συναδέλφους για την καθιέρωση κοινών κριτηρίων σε θέματα
αξιολόγησης,

αντιμετώπισης

προβλημάτων

συμπεριφοράς

και

ανάθεσης κατ’ οίκον εργασιών. ii) συμβάλλει ενεργά στην επίλυση
εκπαιδευτικών προβλημάτων, που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία
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της σχολικής τάξης και της σχολικής μονάδας. iii) αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες και πραγματοποιεί με επιτυχία εξωδιδακτικές εργασίες
και εκδηλώσεις της τάξης και του σχολείου. iv) συμμετέχει ενεργά
στις

περιοδικές

συναντήσεις

ομάδας

εκπαιδευτικών

που

οργανώνονται για κοινό προγραμματισμό και υλοποίηση των
δράσεων που έχουν προγραμματιστεί στο πλαίσιο της αυτό –
αξιολόγησης και αποβλέπουν στη βελτίωση πρακτικών και στην
επίλυση κοινών προβλημάτων της σχολικής τάξης και της σχολικής
μονάδας.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης, ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες της
σχολικής μονάδας: i) πρωτοστατεί και συμμετέχει σε συστηματικές
και οργανωμένες πρωτοβουλίες τύπου «έρευνα δράσης» για την
αντιμετώπιση ευρύτερης έκτασης προβλημάτων του σχολείου, όπως
είναι η μειωμένη συμμετοχή στο μάθημα, τα προβλήματα πειθαρχίας
εντός και εκτός σχολικής τάξης, η σχολική βία και τα φαινόμενα
ρατσισμού.

ii)

λειτουργεί

ως

αποτελεσματικός

συντονιστής

συνεργαζόμενης ομάδας εκπαιδευτικών, που αποβλέπει στη βελτίωση
εκπαιδευτικών πρακτικών. ii) πρωτοστατεί για τη συμμετοχή της
τάξης του και του σχολείου σε δίκτυα συνεργασίας με άλλα σχολεία.
iv) ανταλλάσσει με συναδέλφους επισκέψεις στις τάξεις τους και
συζητούν θέματα βελτίωσης των εκπαιδευτικών και διδακτικών
πρακτικών τους.
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Στο κριτήριο της επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και με φορείς
του δημόσιου και με μη κερδοσκοπικούς του ιδιωτικού τομέα για θέματα
που αφορούν άμεσα ή έμμεσα την εκπαίδευση, ο αξιολογούμενος
εκπαιδευτικός εντάσσεται σε βαθμίδα περιγραφικής κλίμακας ποιοτικού
χαρακτηρισμού ως εξής:
1. Ελλιπής, εφόσον συνεργάζεται περιστασιακά και ελάχιστα με
γονείς και φορείς.
2. Επαρκής, εφόσον επικοινωνεί και ανταλλάσσει πληροφορίες με
τους γονείς στις προβλεπόμενες συναντήσεις, προκειμένου να
σχηματίσει πληρέστερη εικόνα για τις ανάγκες και τις δυνατότητες
των μαθητών του, ενώ παράλληλα ενημερώνει τους γονείς για τους
στόχους και τον τρόπο λειτουργίας της τάξης και οριοθετεί, εγκαίρως,
το ρόλο τους.
3. Πολύ καλός, εφόσον: i) ενθαρρύνει την επικοινωνία της
οικογένειας με το σχολείο και διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή όλων των γονέων στις προγραμματισμένες συναντήσεις,
κατά τις οποίες προσφέρει υψηλά επίπεδα ενημέρωσης και
καθοδήγησης των γονέων στο ρόλο τους σε σχέση με τις σχολικές
υποχρεώσεις των παιδιών τους. ii) αξιοποιεί τοπικούς φορείς και
πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις, για τις οποίες προετοιμάζει
κατάλληλα τους μαθητές του, εμπλέκοντάς τους σε δραστηριότητες
πριν από, κατά και μετά την επίσκεψη.
4. Εξαιρετικός, εφόσον, πλέον των προϋποθέσεων της προηγούμενης
υποπερίπτωσης,

αναλαμβάνει

πρωτοβουλίες,

οργανώνει

και

συντονίζει αποτελεσματικά την υλοποίηση δράσεων για το σχολείο,
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και όχι μόνο για την τάξη του, που φέρνουν το σχολείο σε
συνεργασίες διάρκειας με άλλα σχολεία και φορείς, όπως είναι η
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα τοπικά, εθνικά και
ευρωπαϊκά, τα οποία παρέχουν προστιθέμενη αξία στην πρακτική της
σχολικής μονάδας και της σχολικής τάξης, ενώ παράλληλα εμπλέκει,
όπου κρίνεται σκόπιμο και αναγκαίο, γονείς και φορείς, με
επικουρικούς ρόλους, σε δράσεις της σχολικής μονάδας.
*Στα κριτήρια της κατηγορίας V – Επιστημονική και επαγγελματική
ανάπτυξη οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται όπως οι διευθυντές σχολικών
μονάδων κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10.
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4.3. ΦΟΡΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ως φορέας αξιολόγησης θεωρείται το άτομο ή ο οργανισμός που επιθυμεί
την πραγματοποίηση της αξιολόγησης ή ασκεί την εποπτεία της. Φορέα
αξιολόγησης μπορεί να αποτελέσει ένα υπηρεσιακό ή πολιτικό στέλεχος
δημοσίου, το οποίο ενεργεί με υπηρεσιακή ιδιότητα. Άλλος φορέας
αξιολόγησης μπορεί να είναι ο φορέας εκτέλεσης ή υλοποίησης της
αξιολόγησης. Ένας τέτοιος φορέας είναι εκείνος που πραγματοποιεί, όπως
ένας ειδικός εκπαιδευτικός, μια ομάδα ατόμων ή κάποια υπηρεσία δημοσίου
ή ιδιωτικού φορέα.
Τέλος, ένας ακόμη φορέας αξιολόγησης είναι ο ουδέτερος ή επικουρικός
φορέας αξιολόγησης. Ο φορέας του συγκεκριμένου είδους δύναται να
αξιοποιείται επικουρικά από τους αξιολογητές για τους σκοπούς της
αξιολόγησης. 35
Οι φορείς αξιολόγησης χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: α) φορέας
ανάθεσης ή/και εποπτείας και β) φορείς εκτέλεσης ή υλοποίησης. Ο φορέας
ανάθεσης και εποπτείας είναι αυτός που παραγγέλλει την πραγματοποίηση
της αξιολόγησης και φυσικά μεριμνά για την υποστήριξή της. Ασκεί την
εποπτεία της αξιολόγησης και είναι αποδέκτης και χρήστης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Αντίθετα, φορείς εκτέλεσης ή υλοποίησης
της αξιολόγησης είναι τα πρόσωπα ή τα όργανα γενικά, τα οποία είναι
ανεξάρτητα από τον φορέα ανάθεσης, εποπτείας ή χρηματοδότησης και τα
οποία διεξάγουν την αξιολόγηση 36. Και οι δύο φορείς διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών συμπερασμάτων και την
αξιοποίησή τους 37.

Ντολιοπούλου & Γουργιώτου, 2008: 29
Δημητρόπουλος, 2004: 147
37 Σολομών, 1998
35

36
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Στην Ελλάδα ο φορέας ανάθεσης και εποπτείας της αξιολόγησης είναι το
Υπουργείο Παιδείας, το οποίο έχει χρησιμοποιήσει ως φορείς εκτέλεσης το
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
(Π.Ι.), τους Επιθεωρητές, τους Διευθυντές σχολείων, ή έχει προτείνει το
Σώμα Μόνιμων Αξιολογητών, τους Σχολικούς Συμβούλους και Επιτροπές
από τους Εκπαιδευτικούς της αξιολογούμενης σχολικής μονάδας.
Στις τελευταίες αυτές δεν αγνοούνται οι αποδέκτες της προσπάθειας του
σχολείου, δηλαδή οι μαθητές και γίνεται λόγος για τη συμμετοχή
εκπαιδευτικών θεσμικών φορέων, όπως ο Σύλλογος Γονέων, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση,

οι

παραγωγικές

τάξεις,

φορείς

που

μπορούν

να

λειτουργήσουν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά προς τη διαμόρφωση μιας
τοπικής-περιφερειακής εκπαιδευτικής πολιτικής 38.
4.4 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η διαδικασία της διοικητικής αξιολόγησης διενεργείται ως εξής:
Οι αξιολογητές πριν από την έναρξη της αξιολόγησης προσκαλούν
εγγράφως τους αξιολογούμενους σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα σε
συνάντηση συζήτησης αναφορικά με την επικείμενη αξιολόγηση. Η
πρόσκληση κοινοποιείται στον αξιολογούμενο τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες
πριν από την ημέρα της συνάντησης.
Οι αξιολογητές μετά το πέρας της διαδικασίας συντάσσουν εκθέσεις
αξιολόγησης. Οι εκθέσεις γνωστοποιούνται αποδεδειγμένα, το αργότερο
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύνταξή τους,
στους αξιολογούμενους.

38

Ανδρέου, 1999
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Η εκπαιδευτική αξιολόγηση αρχίζει με την κοινοποίηση σχετικής
πρόσκλησης του αξιολογητή προς τον αξιολογούμενο, ο τελευταίος οφείλει
να

απαντήσει

εντός

15ημέρου

ορίζοντας

ενδεικτική

ημερομηνία

πραγματοποίησης της αξιολόγησης.

Τα στάδια της αξιολόγησης:
1.

Στάδιο

Προγραμματισμού

και

προετοιμασίας

της

διευκρινίσεις

στον

παρακολούθησης διδασκαλιών.
Στο

στάδιο

αυτό

ο

αξιολογητής

παρέχει

αξιολογούμενο σχετικά με τα κριτήρια και τη διαδικασία της
αξιολόγησης και ο αξιολογούμενος εκπαιδευτικός ενημερώνει τον
αξιολογητή για τα κοινωνικοπολιτισμικά και μαθησιακά δεδομένα της
τάξης του. Στη συνέχεια ο αξιολογητής και ο αξιολογούμενος
προγραμματίζουν την παρακολούθηση διδασκαλιών του αξιολογούμενου
σε χρόνο που ορίζει ο αξιολογητής. Ο αξιολογητής μπορεί να λαμβάνει
υπόψη τις προτιμήσεις του αξιολογούμενου ως προς τα μαθήματα και τις
τάξεις στα οποία επιθυμεί να γίνει η παρακολούθηση.
2.

Στάδιο παρακολούθησης διδασκαλιών. Ο αξιολογητής σε

αυτό το στάδιο παρακολουθεί δύο (2) τουλάχιστον, διδασκαλίες.
3.

Στάδιο μετα–αξιολογικής συζήτησης και αναστοχασμού. Στο

στάδιο αυτό, πραγματοποιείται προφορική συζήτηση μεταξύ του
αξιολογητή και του αξιολογούμενου, στην οποία παρέχεται και
ανατροφοδότηση από τον αξιολογητή σχετικά με την παρακολούθηση
των διδασκαλιών.
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Μέσα σε μία εβδομάδα από την πραγματοποίηση της συζήτησης, ο
αξιολογούμενος

υποβάλλει

στον

αξιολογητή

την

έκθεση

εκπαιδευτικής αυτοαξιολόγησής του και τον τυχόν συνοδευτικό
ατομικό φάκελο.
4.

Ολοκλήρωση αξιολόγησης. Η εκπαιδευτική αξιολόγηση

ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της οικείας έκθεσης. Στις περιπτώσεις
κατά τις οποίες ο αξιολογηθείς εκπαιδευτικός έχει κριθεί ως
«ελλιπής» σε κάποιο κριτήριο, ο αξιολογητής οφείλει να προτείνει
κατάλληλες μορφές επιμόρφωσης, ενδοσχολικής κυρίως φύσης.
Η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο κριτήριο επαναλαμβάνεται σε εύλογο
χρονικό διάστημα και όχι σε διάστημα μεγαλύτερο του έτους. Οι εκθέσεις
αυτοαξιολόγησης συνοδεύονται, προαιρετικά, από ατομικό φάκελο στον
οποίο κάθε αξιολογούμενος μπορεί να περιλαμβάνει τα κάθε είδους
δικαιολογητικά και παραστατικά που τεκμηριώνουν την αυτοαξιολόγησή
του.

107

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

4.5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί ένα
ζήτημα που απασχολεί την εκπαιδευτική κοινότητα, έχει συζητηθεί αρκετά
και αποτελεί συχνά πεδίο έντονων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων με
την εκπαιδευτική ηγεσία, καθώς υπάρχουν πολλά επιχειρήματα τόσο υπέρ
όσο και κατά της αξιολόγησης 39.

39

Δημητρόπουλος, 1999, Μαυρογιώργος, 2002
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Ο προβληματισμός για την άσκηση της νέας μορφής της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης επικεντρώνεται στους εξής άξονες 40:
- στον προβληματισμό γύρω από τη στοχοθεσία της αξιολόγησης,
- στον προβληματισμό γύρω από τους φορείς αξιολόγησης,
- στην προβληματική των κριτηρίων με βάση τα οποία θα αξιολογηθεί ο
εκπαιδευτικός (επιστημονική κατάρτιση, παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασία, υπηρεσιακή συνέπεια
κ.λπ.),
- στην εξέταση των μέσων με βάση τα οποία θα αξιολογείται ο
εκπαιδευτικός

(ατομικός

φάκελος,

επίδοση

μαθητών,

συνέντευξη,

παρατήρηση διδασκαλιών, γραπτή εξέταση κτλ.),
- στον προβληματισμό γύρω από την προσβασιμότητα στα αποτελέσματα
της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών και κυρίως,
- στον σκεπτικισμό για τον τρόπο αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της
αξιολόγησης (οικονομική εξέλιξη, προαγωγή, μονιμοποίηση, αυτοβελτίωση,
επιμόρφωση κ.λπ.).

40

Ανδρεαδάκης, 2008
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Γενικότερα, τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της αξιολόγησης της εκπαίδευσης
συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 41:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

ΥΠΕΡ

ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να βελτιωθεί η ποιότητα
του εκπαιδευτικού συστήματος
με την προώθηση αλλαγών και
καινοτομιών από την Πολιτεία

Να ικανοποιηθούν ηθικά
οι εκπαιδευτικοί για την
προσπάθεια που καταβάλλουν.

Να αναλάβουν οι
εκπαιδευτικοί το μέρος των
ευθυνών που τους αναλογεί.

Να βελτιωθούν οι
επιδόσεις των διδασκόμενων.

Να εντοπιστούν οι
εκπαιδευτικοί που δεν είναι
αποτελεσματικοί στο έργο τους.


41

ΚΑΤΑ

Αθανασίου & Γεωργούση, 2006: 19-20
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Κατηγοριοποιεί τους
εκπαιδευτικούς και τους
συγκρίνει μεταξύ τους.

Προκαλεί άγχος και
νευρικότητα στους
εκπαιδευτικούς που μειώνουν
την απόδοσή τους.

Δεν αξιοποιείται για
ανατροφοδότηση του
εκπαιδευτικού έργου.
Προάγει τον ατομικισμό και τον
ανταγωνισμό και όχι τη
συνεργασία
μεταξύ
των εκπαιδευτικών.

Σχεδιάζεται και
εφαρμόζεται χωρίς να
επιδιώκεται η συναίνεση των
εκπαιδευτικών.

Δεν είναι απαραίτητη,
γιατί οι εκπαιδευτικοί
εργάζονται υπεύθυνα και
συστηματικά.


Να διαπιστωθεί η
ποιότητα του έργου των
εκπαιδευτικών, εφόσον αυτή
δεν διασφαλίζεται από την
κατοχή και μόνο τίτλων
σπουδών.

Να σχηματίσουν οι
εκπαιδευτικοί εικόνα για το
επίπεδο των ικανοτήτων
τους.

Να εντείνουν τις
προσπάθειές τους οι
εκπαιδευτικοί εκείνοι που
δεν εργάζονται συστηματικά.

Να βοηθηθούν οι καλοί
εκπαιδευτικοί να γίνουν
ακόμη καλύτεροι, εφόσον
για όλους υπάρχουν
περιθώρια βελτίωσης.

Να ενισχυθεί το
επαγγελματικό κύρος των
εκπαιδευτικών.

Να διασφαλιστεί η
ποιότητα του έργου των
εκπαιδευτικών.

Να διαπιστώσει η
Πολιτεία το βαθμό
αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Να ελέγξει η Πολιτεία
το βαθμό εφαρμογής της
εκπαιδευτικής πολιτικής.

Να βελτιωθούν τα
προγράμματα σπουδών των
Πανεπιστημιακών.

Χρησιμοποιεί κριτήρια
των οποίων αμφισβητείται η
σαφήνεια και η δυνατότητα
αντικειμενικής εκτίμησης.

Διενεργείται από
αξιολογητές των οποίων
αμφισβητείται η
επιστημονική κατάρτιση και
η αντικειμενική κρίση.

Αναπτύσσονται
σχέσεις εξάρτησης μεταξύ
αξιολογητών και
εκπαιδευτικών.

Δεν είναι απαραίτητη
γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν
την απαιτούμενη
παιδαγωγική κατάρτιση.

Περιορίζει την
αυτονομία των
εκπαιδευτικών και έτσι
υποβαθμίζει το ρόλο τους.

Σχεδιάζεται και
εφαρμόζεται χωρίς να
επιδιώκεται η συναίνεση των
εκπαιδευτικών.

Χρησιμοποιεί κριτήρια
των οποίων αμφισβητείται η
σαφήνεια και η δυνατότητα
αντικειμενικής εκτίμησης.

Διενεργείται από
αξιολογητές των οποίων
αμφισβητείται η
επιστημονική κατάρτιση και
η αντικειμενική κρίση.

Περιορίζεται μόνο στα
άμεσα ορατά αποτελέσματα
της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
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Να επισημανθούν οι
τυχόν αδυναμίες των
εκπαιδευτικών.

Να ενισχυθεί η
αυτογνωσία των
εκπαιδευτικών.

Να επιλεγούν με
αξιοκρατικό τρόπο τα
στελέχη της εκπαίδευσης.

Να υποστηριχθούν οι
εκπαιδευτικοί στο έργο τους
μέσα από επιμορφωτικά
προγράμματα.

Αποδυναμώνεται από
την έλλειψη κοινά
αποδεκτών απόψεων για το
τι σημαίνει καλός
εκπαιδευτικός.

Δεν λαμβάνει υπόψη
παράγοντες που βρίσκονται
έξω από τον έλεγχο των
εκπαιδευτικών και που
επηρεάζουν, όμως, το έργο
τους.

Περιορίζεται μόνο στην
επιλογή στελεχών της
εκπαίδευσης.

Προκαλεί την
ανάπτυξη πελατειακών
σχέσεων μεταξύ
αξιολογητών και
εκπαιδευτικών.

Είναι άδικη όταν
μάλιστα δεν αξιολογούνται
και οι υπόλοιποι.





Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, τα επιχειρήματα κατά της
αξιολόγησης είναι πολλά, πολύ περισσότερα από τα επιχειρήματα υπέρ της
αξιολόγησης. Ανέκαθεν υπήρχε ένα πνεύμα αμφισβήτησης και καχυποψίας
σε κάθε προσπάθεια αξιολόγησης, γιατί μέσω αυτής οι εκπαιδευτικοί
διέβλεπαν τη σύνδεση του σχολείου με τον χώρο οικονομίας, δηλαδή της
παραγωγής και της αγοράς εργασίας, τάση που διαγράφεται στην πολιτική
των ευρωπαϊκών κρατών. 42 Για τους εκπαιδευτικούς η αξιολόγηση δεν είναι
παρά ο κεντρικός μηχανισμός που αναδιαρθρώνει την εκπαίδευση, σύμφωνα
με

τις

ανάγκες

της

οικονομίας,

με

σκοπό

την

άσκηση

ενός

τεχνογραφειοκρατικού ελέγχου πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα και στη
42
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βαθμιαία διαμόρφωση ενός νέου τύπου σχολείου, του «σχολείου της
αγοράς», σύμφωνα με τα πρότυπα της βιομηχανίας και του εμπορίου,
βιομηχανοποιώντας το σχολείο και προσδίδοντάς του τα βασικά
χαρακτηριστικά μιας ανταγωνιστικής επιχείρησης, μετατρέποντας τη γνώση
σε εμπόρευμα. 43
Κατά τον Δούκα μάλιστα «τα αξιολογικά συστήματα αποτελούν μορφές
διακυβέρνησης της σχολικής πραγματικότητας και εμπέδωσης των
ενδοσχολικών θέσεων εξουσίας και των σχέσεων εξουσίας μεταξύ κράτους
και σχολείων». Οι σχέσεις αυτές εξουσίας συνδέονται με συστήματα
γνώσεων που χαρακτηρίζουν τους σκοπούς, τις λειτουργίες, τις μεθόδους
διδασκαλίας,

τις

σχέσεις

διδασκόντων.

Επομένως

τα

συστήματα

αξιολόγησης αποτελούν μια τυπική μορφή κοινωνικού ελέγχου που
επιβάλλει διαδικασίες μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς
ορισμένα πρότυπα.
Συνεπώς, η κάθε σχεδιαζόμενη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
καταλήγει να είναι στα συγκεκριμένα σχολικά πλαίσια ένα μέσο πίεσης και
ελέγχου του τρόπου εργασίας και λειτουργίας τους .
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν να δεχτούν, ούτε το σχολικό
σύμβουλο, ούτε την αξιολόγηση, γιατί φοβούνται ότι θα καταδειχθούν οι
αδυναμίες και οι ανεπάρκειές τους. Σε αυτό συμβάλλει και ο ατομικός
χαρακτήρας της διδασκαλίας τους και η απομόνωσή τους στις αίθουσες, που
σε συνδυασμό με την απουσία κοινών εκπαιδευτικών στόχων, την ανεπαρκή
παιδαγωγική κατάρτιση και την απουσία ουσιαστικής και όχι τυπικής
επιμόρφωσης, οδηγεί στην παγίωση νοοτροπιών αποσπασματικής και
ερασιτεχνικής

αντιμετώπισης

των

θεμάτων

που

ανακύπτουν.

Οι

εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να αποφεύγουν τις συζητήσεις για τις
43
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διδακτικές προσεγγίσεις, θεωρώντας παραβίαση του απορρήτου την
κοινοποίηση των ανησυχιών και προβληματισμών τους σε συναδέρφους,
πολύ περισσότερο σε τρίτους. Με την πίεση της διοίκησης αναλώνονται
κυρίως στην τυπική διεκπεραίωση της ύλης, έχοντας μια αποσπασματική
θεώρηση του ρόλου και του επαγγέλματός τους 44.
4.6. ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) που ιδρύθηκε το 1922 έκρινε
σκόπιμη τη διεξαγωγή ενός προγράμματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών με
αφορμή τα προβλήματα και τις δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν στην
εξωτερίκευση των θέσεων της ΔΟΕ για την εκπαιδευτική αξιολόγηση, ήταν
η υλικοτεχνική δομή των σχολικών μονάδων, το ανθρώπινο δυναμικό των
σχολικών μονάδων, η οργάνωση των σχολικών μονάδων, τα μέσα
διδασκαλίας των σχολικών μονάδων, η φυσιογνωμία των σχολικών
μονάδων, οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων και,
τέλος, οι σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος.
Βασική θέση της ΔΟΕ είναι πως η αξιολόγηση, έτσι όπως έχει εφαρμοστεί
στα σχολεία ως σήμερα ,δεν ήταν παρά μια μορφή αστυνόμευσης της ζωής
και της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών. Αυτό λοιπόν που προτείνουν
είναι να θεσμοποιηθούν συγκεκριμένα κριτήρια που θα καταστήσουν το
αποτέλεσμα της αξιολόγησης ενός έργου όσο το δυνατόν περισσότερο
αντικειμενικό, αξιόπιστο και κοινά αποδεκτό (ΔΟΕ, 1997).
Γι’ αυτό ακριβώς προτείνουν την οργάνωση του προγραμματισμού της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας,
περιφέρειας και κράτους με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, των γονέων,
44
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της κρατικής και τοπικής αυτοδιοίκησης: «την αξιολόγηση όλων των
εμπλεκομένων παραγόντων στην εκπαίδευση και όλων των μέσων του
εκπαιδευτικού έργου, αλλά με συλλογική διαδικασία, που στόχο έχει την
ανατροφοδότηση, τη βελτίωση, την ενθάρρυνση και την πραγματική
αναβάθμιση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα που θα προκύψουν στην τρίτη
φάση του απολογισμού (α΄ φάση: προγραμματισμός – β΄ φάση: υλοποίηση,
γ΄ φάση: απολογισμός).
Η αξιολόγηση, λοιπόν, θα πρέπει να γίνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, αφού (ΔΟΕ,
1997):
- Το εκπαιδευτικό έργο είναι αποτέλεσμα πολλών παραγόντων και όχι μόνο
του έργου του δασκάλου. Γι’ αυτό, αυτός που θα πρέπει να κρίνεται και να
αξιολογείται είναι όχι μόνο ο δάσκαλος αλλά ολόκληρη η εκπαιδευτική
πολιτική.
- Όταν η αξιολόγηση γίνεται συνολικά, τότε ο διάλογος αποβαίνει
ουσιαστικός και αντικειμενικός, γιατί αποκλείει σε μεγάλο βαθμό τον
υποκειμενισμό, την εσφαλμένη εκτίμηση και την κάθε είδους αυθαιρεσία.
- Η εκπαίδευση είναι και πρέπει να παραμείνει μια ανοικτή και δημοκρατική
διαδικασία.
- Το σχολείο και το έργο του δεν διαπράττεται από ένα και μόνο όσο καλός
και αν είναι.
- Όσοι είναι συνυπεύθυνοι και συνεργάζονται για να προωθήσουν το έργο
της εκπαίδευσης, πρέπει να είναι αντικειμενικότεροι στις προτάσεις τους και
αποτελεσματικότεροι στο έργο τους και οπωσδήποτε στην αξιολόγησή του.
Πιο συγκεκριμένα, η ΔΟΕ προτείνει μια μορφή αξιολόγησης που να
διακρίνεται από τα εξής χαρακτηριστικά (ΔΟΕ, 1997):
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- Να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, να βοηθά στον
ορθολογικό σχεδιασμό της εκπαίδευσης και να εξασφαλίζει την επιλογή της
καλύτερης σειράς ενεργειών.
- Να αξιολογεί τους παράγοντες που επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο.
- Να μελετούνται και να αξιολογούνται οι ανάγκες της εκπαίδευσης
συνολικά, αλλά και κατά περιφέρεια και σχολείο.
- Να αξιολογείται το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
- Να αξιολογούνται τα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία μετά από τη
δοκιμή τους στην πράξη.
- Να αξιολογούνται οι δαπάνες που διατίθενται για την εκπαίδευση και η
κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής στα σχολεία.
- Να μη συνδεθεί η αξιολόγηση με κανένα τρόπο με το κατασταλτικό μέτρο
της κρίσης του εκπαιδευτικού ή τη γραφειοκρατία που επιλέγει η
κυβέρνηση.
- Να είναι τα συμπεράσματα της αξιολόγησης δεσμευτικά για την πολιτική
εξουσία και να μετατρέπονται σε έργα.
- Να θεσμοθετούνται τακτές παιδαγωγικές συνεδριάσεις στις οποίες θα
συμμετέχει το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και ο σχολικός
σύμβουλος, προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση και η πορεία σ’ όλα
τα επίπεδα και τις κατευθύνσεις με στόχο τη λήψη άμεσων μέτρων για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
Σύμφωνα με τις προτάσεις της ΔΟΕ τα όργανα για την αξιολόγηση θα
πρέπει να είναι συλλογικά και αντιπροσωπευτικά:
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- σε επίπεδο σχολείου ο Σύλλογος Διδασκόντων και το Σχολικό Συμβούλιο,
- σε επίπεδο περιφέρειας το Νομαρχιακό Συμβούλιο Εκπαίδευσης,
- σε επίπεδο χώρας το Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.
Γενικότερα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της 68ης Γ.Σ. του κλάδου τον Ιούνιο
του 1999, «ο Κλάδος είναι υπέρ της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
και των εκπαιδευτικών. Είναι κατηγορηματικά αντίθετος με την αξιολόγηση
- χειραγώγηση που ο νόμος 2525/97 προβλέπει». Παράλληλα, η ΔΟΕ
κατέστησε κατανοητό πως για να εφαρμοστεί και να πετύχει το σύστημα
αξιολόγησης πρέπει να τύχει αποδοχής απ’ όλους, τόσο από την πλευρά των
αξιολογητών, όσο και από την πλευρά των αξιολογούμενων (ΔΟΕ, 20032004).
Επίσης, σύμφωνα με τις τοποθετήσεις της ΔΟΕ «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» (ΔΟΕ,
2003-2004).
Η διαδικασία της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας οφείλει να απαντά στα
εξής ερωτήματα (ΔΟΕ, 2003-2004):
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Τι προγραμματίζεται.



Πώς εφαρμόζεται, αυτό που προγραμματίζεται, στην πράξη.



Τι αξιολογείται.



Πώς αποτιμάται το τελικό αποτέλεσμα.



Ποιες πρωτοβουλίες πρέπει να αναληφθούν για τη βελτίωση

τις προσπάθειας.
Στην αξιολόγηση θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι οι φορείς της
εκπαίδευσης. Αρχικά, κατά τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου ,βασικό ρόλο μπορεί να παίξουν οι
ίδιοι οι διδάσκοντες σε συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο. Στη συνέχεια
και μετά την εξαγωγή συμπερασμάτων και τον εντοπισμό των
προβλημάτων, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει ο κλάδος των
εκπαιδευτικών, αλλά και το Υπουργείο Παιδείας. Σε κάθε περίπτωση,
σκοπός των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι «η αντιμετώπιση αδυναμιών,
λαθών και προβλημάτων που μειώνουν την ποιότητα της εκπαίδευσης»,
αλλά και η δέσμευση της πολιτείας «να δώσει λύσεις στα προβλήματα που
διαπιστώθηκαν, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν στην επόμενη σχολική
χρονιά», (ΔΟΕ, 1999).
Όσον αφορά τις θέσεις της ΟΛΜΕ θα πρέπει να σημειωθεί πως θεωρούσε
ανέκαθεν ως βασικό σκοπό της αξιολόγησης τη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και όχι τον διοικητικό έλεγχο και την πειθάρχηση
των καθηγητών.
Κατά το 1985 με την ψήφιση του νόμου Πλαίσιο 1566/85 η ΟΛΜΕ αντιδρά
και απορρίπτει όλο το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης. Στο
πέρασμα των ετών η ΟΛΜΕ προτείνει το σύνολο των διδασκόντων ως τον
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βασικό συντελεστή της αξιολόγησης με την ανάληψη αποφασιστικών
αρμοδιοτήτων. Βασική θέση της ΟΛΜΕ είναι ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης
ως ένας από τους βασικούς συντελεστές της όλης διαδικασίας. Βάσει αυτής
της θέσης απαραίτητη προϋπόθεση θεωρείται από μέρους της η ενημέρωση
των εκπαιδευτικών σχετικά με τις πρακτικές της συλλογικής αξιολόγησης
και της αυτοαξιολόγησης (Καπαχτσή, 2008).
Σύμφωνα με ένα δελτίο της Ο.Λ.Μ.Ε. ο ρόλος που καλείται να έχει ένας
σχολικός σύμβουλος είναι να είναι άκρως καθοδηγητικός, συμβουλευτικός
και παιδαγωγικός, ενώ απαραίτητο είναι να διαχωρίζονται οι έννοιες
«αξιολόγηση

εκπαιδευτικού

έργου»

και

«υπηρεσιακή

κρίση».

Χαρακτηριστικό σημείο του δελτίου της ΟΛΜΕ είναι η αποδέσμευση τυχόν
επιρροής των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης από πιθανή μισθολογική ή
επαγγελματική εξέλιξη, (ΟΛΜΕ, 1997).
Σε ότι αφορά το ΠΔ 152, οι θέσεις της ΔΟΕ είναι ξεκάθαρες και πολλάκις
διατυπωμένες και εκφρασμένες δημόσια μέσω των επίσημων αντιπροσώπων
της. Επιγραμματικά μπορούμε να αναφέρουμε:
Η ΔΟΕ σε ανακοίνωσή της στις 13/11/2013 συνδέει την αντίθεσή της προς
το ΠΔ 512/2013 με το γεγονός ότι δε λήφθηκαν υπόψη οι δικές της
«παρατηρήσεις και προτάσεις για μια ανατροφοδοτική, γνήσια παιδαγωγική
διαδικασία ουσιαστικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου», (ΔΟΕ, 2013).
Σε μεταγενέστερη ανακοίνωσή της 20/1/2014 θεωρεί ότι «η πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Παιδείας (υπό την όποια ηγεσία) αποδεικνύει ότι ως
μοναδικό στόχο έχει τη χειραγώγηση και τιμωρία των εκπαιδευτικών»,
(ΔΟΕ, 2014).
Η ΔΟΕ δεν είναι αντίθετη στην αξιολόγηση, αλλά δεν μπορεί να δεχτεί την
επιχειρούμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, με τον τρόπο που
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μισθολόγιο, τις απαράδεκτες, αντιεπιστημονικές ποσοστώσεις, τιμωρεί μόνο
τον εκπαιδευτικό και δεν προβλέπει καμία διαδικασία επιμόρφωσης.
Έχει πρόταση αξιολόγησης, αυτή που έχει καταθέσει από το 1993, η οποία
πάντα κατατίθεται ως βάση διαλόγου στο Υπουργείο Παιδείας, αλλά ποτέ
δεν γίνεται δεκτή. Η πρόταση αυτή βέβαια δεν στηρίζεται από όλες τις
συνδικαλιστικές παρατάξεις, ισχύει όμως μέχρι σήμερα.
Θεωρώ ότι

η πρόταση αυτή, θα μπορούσε να είναι μια καλή βάση

συνεννόησης με το Υπουργείο, ( αν και χρειάζεται επικαιροποίηση, όπως
στα σημεία εκείνα που παραβλέπει το ρόλο του δ/ντή των σχολικών
μονάδων),

περιέχει

πολλά

στοιχεία

εσωτερικού

ελέγχου

και

προγραμματισμού για τη σχολική μονάδα, βλέπει την εκπαίδευση ενιαία και
κατανέμει τις ευθύνες σε όλους όσους τις έχουν.
Το Υπουργείο όμως δεν ενδιαφέρεται για αυτά, αλλά για την καθήλωση των
εκπαιδευτικών σε χαμηλούς μισθούς και για το αν εξυπηρετούνται οι
δημοσιονομικοί στόχοι, ενδιαφέρεται για μια μετρήσιμη αξιολόγηση, η
οποία να τις δίνει στοιχεία για να προσαρμόζει την πολιτική της, βάση των
πενιχρών οικονομικών στόχων που έχει για την εκπαίδευση.
Οι εκπαιδευτικοί σήμερα, σε σχέση με το παρελθόν, είναι καλύτερα
προετοιμασμένοι για το επάγγελμά τους. Έχουν περισσότερα τυπικά
προσόντα, περισσότερες ευκαιρίες για επιμόρφωση και επικοινωνία και
μεγαλύτερη ελευθερία δράσης.
Αυτό, σε συνδυασμό με τις θέσεις για την αξιολόγηση όπως αυτές έχουν
εκφραστεί στις αποφάσεις γενικών συνελεύσεων της Δ.Ο.Ε. (67ης, 68ης και
71ης), δημιουργούν τις προϋποθέσεις υιοθέτησης και εφαρμογής ενός
δημοκρατικού συστήματος εκπαιδευτικής αξιολόγησης, αποδεκτού από τους
εκπαιδευτικούς, με αποκλειστικό και μόνο στόχο τη βελτίωση της
λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
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4.7.ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Π.Δ. 152/2013
To Π.Δ. 152/2013 για την αξιολόγηση υλοποιείται πάνω στο έδαφος της
μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων χρόνων και της
πρωτοφανούς, για τα Ελληνικά δεδομένα συρρίκνωσης των εργασιακών
δικαιωμάτων.
Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε αυτήν την
μεταρρύθμιση καθώς θεωρούν πως η έννοια της αξιολόγησης, όπως
εννοείται μέσα από το Π.Δ. 152/2013, σχετίζεται όχι μόνο με το δημόσιο
σχολείο, αλλά και με τη συνολική ανασυγκρότηση των δημόσιων
υπηρεσιών, στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός δημόσιου τομέα που
θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά, επιχειρηματικά κριτήρια και
ελαστικές εργασιακές σχέσεις. Είναι επιφυλακτικοί, γιατί πιστεύουν πως η
λεγόμενη κουλτούρα της αξιολόγησης που διαπερνά πλέον όλο το κυρίαρχο
δημόσιο, επιχειρεί να νομιμοποιήσει τη συρρίκνωση των κοινωνικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων και την ελαστικοποίηση της εργασίας μέσω
φαινομενικά ουδέτερων ποσοτικών στόχων και αξιολογικών κριτηρίων.
Γιατί όχι και να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στην άρση της μονιμότητας των
δημόσιων λειτουργών, και στις μαζικές απολύσεις λόγω οικονομικής
λιτότητας. Η αξιολόγηση στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για το Νέο
Σχολείο

αποτελεί

μια

προσπάθεια

αναμόρφωσης

των

χρόνιων

προβλημάτων του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, σε ασφυκτικά
χρονικά περιθώρια και με ό, τι αυτό συνεπάγεται στο κοινωνικό,
οικονομικό,

πολιτικό

και

πολιτιστικό

επίπεδο.

Η

δημοσιονομική

προσαρμογή και ο εκσυγχρονισμός της ελληνικής κοινωνίας φαίνεται να
είναι ο άμεσος στόχος και όχι η βελτίωση των συνθηκών της παιδείας για
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
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Το ΠΔ 152/2013, αποτελεί ένα από τα αναλυτικότερα νομοθετικά κείμενα
στην

ιστορία

της

ελληνικής

εκπαιδευτικής

αξιολόγησης.

Είναι

χαρακτηριστικό ότι σε αυτό γίνεται λόγος ακόμα και για διαφορετική
βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, η οποία μάλιστα προσδιορίζεται
επακριβώς με ποσοστά. Με την ακριβολογία αυτή οι συντάκτες του
διατάγματος προσπαθούν να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι στην
αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη όλες οι πλευρές της δραστηριότητας του
εκπαιδευτικού. Στο σημείο όμως αυτό, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο
είναι εφικτό ένας αξιολογητής, στο βαθμό που θέλει να είναι η αξιολόγησή
του όσο πιο αντικειμενική γίνεται, να παρακολουθήσει την πληθώρα των
στοιχείων που αφορούν το εκπαιδευτικό περιβάλλον, το σχεδιασμό, τον
προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, την
αξιολόγηση

των

μαθητών,

την

υπηρεσιακή

συνέπεια,

επάρκεια,

επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού «μία,
τουλάχιστον, φορά ανά τριετία εντός συνεχούς χρονικού διαστήματος που
δεν υπερβαίνει τους 2 μήνες (διμηνιαία αξιολογική περίοδος)» (άρθ. 17,
παρ. 9).
Πως είναι λοιπόν δυνατόν, ο αξιολογητής, να αντιληφθεί, από μία ή δύο
διδασκαλίες που θα παρακολουθήσει, την αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού
και τις οργανωτικές του ικανότητες; Την υπηρεσιακή του συνέπεια και
ακόμα περισσότερο την επάρκειά του; Τα κριτήρια αυτά προκειμένου να
οδηγήσουν σε μια συνολική εικόνα προς αξιολόγηση απαιτούν χρόνο και
φυσικά τακτική παρακολούθηση.
Οι εκπαιδευτικοί συνδέουν την αξιολόγηση με την έννοια της βελτίωσης.
Αυτό που εισηγούνται εδώ και χρόνια στις εκάστοτε διαβουλεύσεις και
συζητήσεις για την αξιολόγηση, είναι η έννοια της ανατροφοδοτικής
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
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Ο συγκεκριμένος τύπος αξιολόγησης που προωθείται από το Π.Δ. δεν είναι
ουσιαστικά ανατροφοδοτικός, με την έννοια των Ζουγανέλη κ.ά. (2007, σ.
137), σύμφωνα με τους οποίους στην περίπτωση του συγκεκριμένου τύπου,
αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με τη διδασκαλία
ως συνειδητή πράξη και η δυνατότητα ευρύτερης βελτίωσης του
εκπαιδευτικού έργου μέσω της ανατροφοδότησης, που θα προκύψει από την
ανάλυση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης. Στο ΠΔ 152/2013 δε γίνεται
λόγος για κάποια διαδικασία (ανατροφοδοτικής) αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, όπως οι εκπαιδευτικοί επανειλημμένως
έχουν τονίσει πως επιθυμούν. Ταυτόχρονα, δεν συμπεριλαμβάνει πουθενά
διατάξεις σχετικά με το πώς θα βοηθιούνταν οι αξιολογούμενοι
εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις αδυναμίες που τυχόν θα εντοπιστούν κατά
την αξιολόγησή τους.
Το Π.Δ. 152/2013 παρότι θεσμοθετείται στη σύγχρονη εποχή, θα έπρεπε
λογικά να είναι προοδευτικό και να άπτεται στις κοινωνικές απαιτήσεις του
σημερινού σχολείου. Υστερεί παρόλα αυτά σε βασικούς τομείς. Ένας από
αυτούς είναι και η πολυπολιτισμικότητα και η προσαρμοστικότητα που θα
πρέπει να επιδείξει ο εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Πουθενά στο
ΠΔ 152/2013 δεν υπάρχει κάποια πρόνοια σχετικά με το πώς θα αξιολογηθεί
κάποιος που θα χρειαστεί να προσαρμόσει τη διδασκαλία του σε μία τάξη,
π.χ. με 10 γηγενείς μαθητές και 10 μη γηγενείς με παρόμοιο
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο, και πώς κάποιος με 2 γηγενείς και 20 μη
γηγενείς με διαφορετικά επίπεδα γνώσης της ελληνικής κλπ. Γενικότερα,
όπως επισημαίνουν, οι Καββαδίας (2013, σ. 31) και οι Φατούρου &
Καββαδίας (2013, σ. 28), στο συγκεκριμένο ΠΔ αγνοούνται οι κοινωνικές
και γεωγραφικές ανισότητες που διαμορφώνουν διαφορετικές συνθήκες
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εκπαίδευσης των μαθητών και κατά συνέπεια και αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών.
Οι σημερινές μεταρρυθμίσεις που επιδιώκονται μέσω της αξιολόγησης στον
εκπαιδευτικό τομέα και το δημόσιο σχολείο, δεν συνοδεύονται από κάποια
συγκροτημένη προγραμματική πρόταση για το σχολείο και την κοινωνία.
Δεν υπάρχει κάποια μεγάλη εκπαιδευτική ή κοινωνική ιδέα που να προωθεί
η αξιολόγηση για παράδειγμα: η «κοινωνία της γνώσης», η διαθεματικότητα
κτλ. Μολονότι, δηλώνεται ότι ο σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
είναι βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού τους έργου, προς όφελος
της κοινωνίας και των μαθητών, πουθενά δεν μας παρέχεται ένας
συνεκτικός ορισμός της «ποιοτικής εκπαίδευσης». Ποιο περιεχόμενο, ποιους
εκπαιδευτικούς στόχους και σε τελική ανάλυση, ποια κοινωνία, υπηρετεί η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών;
Όσον αφορά πιο επιμέρους ζητήματα σχετικά με την αξιολόγηση, φαίνεται
πως οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούν με την αξιολόγηση και τη θεωρούν
μηχανισμό γραφειοκρατικού και γενικά διοικητικού ελέγχου που αντιτίθεται
με τον λειτουργηματικό χαρακτήρα της φύσης του επαγγέλματός τους.
Νοιώθουν να χειραγωγούνται από τις εκάστοτε ηγεσίες και να καταπιέζουν
τη δημιουργικότητά τους και την ελεύθερη βούλησή τους σχετικά με τις
μεθόδους διδασκαλίας και οργάνωσης της διδασκαλίας.
Επιπλέον, αναφέρονται σε προβλήματα που συνδέονται με την επινόηση
κριτηρίων αξιολόγησης, την υποκειμενικότητα των αξιολογητών, το ότι
είναι δύσκολο να καθοριστεί ποια αποτελέσματα είναι προϊόν (μόνο) της
εκπαίδευσης και ποια οφείλονται (και) σε άλλους παράγοντες (π.χ.
φροντιστήρια, τηλεόραση κ.λπ.), την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε
συνδυασμό με την παρείσφρηση πολιτικών κ.ά. σκοπιμοτήτων στις
διαδικασίες αξιολόγησης, κάτι που θα μπορούσε μέσω μεροληπτικών ή
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άδικων αποφάσεων να οδηγήσει ουσιαστικά στην ακύρωση πρακτικά της
αξιολόγησης 45.
Ο Ιωσήφ Σολομών (1998) παρατηρεί ότι η όποια μεταρρύθμιση των
ζητημάτων αξιολόγησης, όπως και κάθε μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού συστήματος, θα πρέπει να προσεγγίζεται ως ένα σύνθετο
αποτέλεσμα της δράσης και της σύγκρουσης ή της στρατηγικής
συνεργασίας συγκεκριμένων ομάδων συμφερόντων. Επιπλέον, κάθε
μεταρρύθμιση θα πρέπει να θεωρείται ότι επιχειρεί να διαχειριστεί και να
ρυθμίσει στο εκπαιδευτικό επίπεδο μια σειρά από αλλαγές που
συντελούνται γενικά στην κοινωνική βάση και ειδικότερα στους στίβους του
πολιτισμού, της οικονομίας και της τεχνολογίας, τόσο στο εθνικό όσο και
στο διεθνές πλαίσιο.
Συνήθως, η κριτική απέναντι στην αξιολόγηση είναι

κοινωνικό ‐

ιδεολογικού χαρακτήρα και αντανακλά την κοινωνική διάσταση της

εκπαίδευσης, με την έννοια ότι η αξιολόγηση αντιμετωπίζεται ως εργαλείο
πολιτικού ουσιαστικά ελέγχου των εκπαιδευτικών. Πράγματι, η αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία, καθώς οι
φορείς της έχουν πάντα μια ιδεολογική και κοινωνική αφετηρία και συχνά
θεωρείται ότι ο ρόλος τους είναι πολιτικός και η αξιολόγησή τους εκφράζει
την πρόθεση να εξυπηρετήσουν το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.
Αυτό που κάνει εν ολίγοις τους εκπαιδευτικούς επιφυλακτικούς δεν είναι το
ότι θα αξιολογηθούν, αλλά το ότι μπορεί να αδικηθούν κατά την
αξιολόγησή τους.
Οι επιφυλάξεις αυτές δεν είναι τόσο ένα κατάλοιπο του επιθεωρητισμού,
όσο ότι οι συμμετέχοντες στις διάφορες έρευνες ζουν σε μια κοινωνία όπου
Δημητρόπουλος, Ε. (2007). Η εκπαιδευτική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση της
εκπαίδευσης και του εκπαιδευτικού έργου. Αθήνα: Γρηγόρης
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δεν είναι ή δεν ήταν ασυνήθιστο η επαγγελματική εξέλιξη κάποιου να
γίνεται μη αξιοκρατικά ή με την κομματοκρατία να παίζει εξέχοντα ρόλο.
Καταλήγοντας, είναι σημαντικό να αναφερθούμε στον μεθοδολογικό
ατομικισμό του Π.Δ. ο οποίος είναι πολιτικά ιδιαίτερα παραγωγικός, καθώς
αθωώνει την κυβερνητική πολιτική για το σχολείο, μετατοπίζοντας την
ευθύνη για τη σχολική αποτυχία στις ατομικές ανεπάρκειες των
εκπαιδευτικών. Παράλληλα, αναδεικνύει ότι πίσω από τον τεχνοκρατικό
λόγο του υπουργείου που παρουσιάζεται με ένα εκσυγχρονιστικό μανδύα,
υπάρχει ένας βαθύς συντηρητισμός. Το Π.Δ.

προωθεί μια πολιτική

παθολογικοποίησης των κοινωνικών προβλημάτων, σύμφωνα με την οποία
τα κοινωνικά προβλήματα μπορούν να αναχθούν στις προσωπικές
«ανεπάρκειες- παθογένειες» συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων ή ατόμων
(οι «συντεχνίες», οι τεμπέληδες εκπαιδευτικοί, κ. ά).
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4.8. ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δεν υπάρχει ουδέτερη αξιολόγηση και εκπαιδευτική πολιτική χωρίς
ιδεολογικό υπόβαθρο, αμφότερες εντός συγκεκριμένου κοινωνικούοικονομικού πλαισίου. Ομοίως, η οπτική της σχέσης αξιολόγησης –
εκπαιδευτικής πολιτικής έχει σχέση με ιδεολογικές αφετηρίες, αλλά και
πολιτικές σκοπιμότητες της εκάστοτε συγκυρίας. Έτσι, μέχρι πρόσφατα
είχε επιβληθεί η θεώρηση ότι με την αξιολόγηση αποτιμάται η εφαρμογή
της εκπαιδευτικής πολιτικής (Χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής – εφαρμογή
– αξιολόγηση).
Τώρα επιχειρείται η πρόταξη της αξιολόγησης –και με τη νέα κυβέρνηση
αποτίμησης- με σκοπό τη χάραξη μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής
(Αποτίμηση – εφαρμογή – χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής).
Και οι δύο προσεγγίσεις δεν αγνοούν την αμφίδρομη σχέση αξιολόγησης –
εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά εστιάζουν σε εκείνη την κατεύθυνση που η
εκάστοτε συγκυρία ευνοεί. Όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σε ένα κεντρικά
ελεγχόμενο εκπαιδευτικό σύστημα.
Οι δύο προσεγγίσεις της αξιολόγησης, που παραπάνω περιγράφηκαν,
αποτελούν δύο διαφορετικούς τρόπους για την επίτευξη του ίδιου
αποτελέσματος, την επιβολή της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η πρώτη, με αξιολόγηση από πάνω προς τα κάτω, φαντάζει αυταρχικότερη,
αλλά πλασάρεται και ως στηριζόμενη σε αντικειμενικά κριτήρια. Ελέγχει
συμπιέζοντας σε καλούπια και ομογενοποιώντας την εκπαιδευτική
διαδικασία. Ιδανικό πλαίσιο για την ανάδειξη της ατομικότητας, μεγάλη
ανασφάλεια, μεγάλες προοπτικές.
Η

δεύτερη,

με

αξιολόγηση

από

κάτω

προς

τα

πάνω,

μοιάζει

δημοκρατικότερη, αλλά κατακερματίζει την εκπαιδευτική κοινότητα.
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Ελέγχει μέσα από την –επίσημη και ανεπίσημη- προβολή «a priori» θετικών
και αρνητικών υποδειγματικών συμπεριφορών, αναγκαίων σε μια χαοτική
εκπαιδευτική πραγματικότητα, που η ίδια δημιουργεί. Το πλαίσιο
συλλογικότητας προσφέρει τελικά μεγάλη ασφάλεια, αλλά μικρές
προοπτικές.
Καμία δεν πρόκειται να νικήσει γιατί και οι δύο, όσο ενθουσιάζουν άτομα
με συμβατή αντίληψη για τον εαυτό τους, τόσο προκαλούν αλλεργία στα
άτομα με ασύμβατη μ’ αυτές οργάνωση προσωπικότητας. Όπως
προαναφέρθηκε, αυτές οι προσεγγίσεις εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες
και στο σχετικό διάλογο που αναπτύσσεται μεταξύ των υποστηρικτών τους,
απουσιάζει –πέρα από έωλες νύξεις- το στοιχείο της πολύπλευρης
αξιολόγησης (π.χ. οριζόντια αξιολόγηση, συμμετοχή μαθητών, γονέων ,
τοπικών φορέων κλπ). Αυτό δε γίνεται λόγω άγνοιας ή διαφωνίας, αλλά
γιατί απλά είναι εκτός θέματος. Η σχέση αξιολόγησης – εκπαιδευτικής
πολιτικής είναι ουσιαστικά αδιάφορη (με την εξαίρεση όσων θεωρητικά και
«μεταπτυχιακά» ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό ) και η επίκλησή της
γίνεται με γνώμονα τη χρήση της ως εργαλείου πολιτικής επιβολής, στο
χώρο της εκπαίδευσης, μιας κοινωνίας που εδώ και 200 χρόνια δεν ξέρει πιο
δρόμο να επιλέξει. 46
Σύμφωνα μάλιστα με τους Bonnet και MacBeath, η εκπαιδευτική
αξιολόγηση θεωρείται άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύνολο
των λειτουργιών του εκπαιδευτικού συστήματος, και προβάλλεται ως
ένα από τα κυρίαρχα και επείγοντα θέματα της εκπαιδευτικής πολιτικής
σε όλα τα επίπεδα λήψης και εφαρμογής αποφάσεων. 47

46 Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: Implications for cognition, emotion, and motivation.
Psychological review, 98(2), 224-253
47Bonnet, 2004· MacBeath, 2001
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Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί ένα ιδιαίτερο
κεφάλαιο της αξιολόγησης και αποτελεί έναν μηχανισμό που ως βασικά
στοιχεία περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της
εκπαιδευτικής

πολιτικής,

αφού

«χωρίς

αυτήν

τα

μέτρα

και

οι

μεταρρυθμίσεις δεν κρίνονται ως προς τα αποτελέσματά τους αλλά ως
αντικείμενα πολιτικής βούλησης ή και κοινωνικού κόστους» 48.
Κατά συνέπεια γίνεται αντιληπτό ότι η αξιολόγηση συνδέεται άρρηκτα με
την εκπαιδευτική πολιτική καθώς συμβάλλει στο: 49
• Να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, με την
προώθηση αλλαγών και καινοτομιών από την πολιτεία.
• Να ανατροφοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους και να
βελτιώσουν έτσι την ποιότητά του.
• Να ικανοποιηθούν ηθικά οι εκπαιδευτικοί για την προσπάθεια που
καταβάλλουν.
• Να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί το μέρος των ευθυνών που τους
αναλογεί.
• Να βελτιωθούν οι επιδόσεις των διδασκόμενων.
• Να εντοπιστούν εκπαιδευτικοί που δεν μπορούν να αποδώσουν λόγω
αδυναμιών και να υποστηριχθούν.
• Να επιλεγούν με αξιοκρατικό τρόπο τα στελέχη της εκπαίδευσης.
• Να διαπιστωθεί η ποιότητα του έργου των εκπαιδευτικών, εφόσον
αυτή δεν διασφαλίζεται από την κατοχή και μόνο τίτλων σπουδών.
• Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους μέσα από
επιμορφωτικά προγράμματα.
48
49

Παλαιοκρασάς, 1997, σ. 11
Αθανασίου 2006, Χουλιαρά, 2009
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• Να σχηματίσουν οι εκπαιδευτικοί εικόνα για το επίπεδο των
ικανοτήτων τους.
• Να εντείνουν τις προσπάθειές τους εκείνοι οι εκπαιδευτικοί που δεν
εργάζονται συστηματικά.
• Να βοηθηθούν οι καλοί εκπαιδευτικοί να γίνουν ακόμη καλύτεροι,
εφόσον για όλους υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.
• Να επισημανθούν οι τυχόν αδυναμίες των εκπαιδευτικών.
• Να ενισχυθεί το επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών και να
διασφαλιστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
• Να διαπιστώσει η πολιτεία τον βαθμό αποτελεσματικότητας του
εκπαιδευτικού συστήματος.
• Να ελέγξει η πολιτεία τον βαθμό εφαρμογής της εκπαιδευτικής
πολιτικής.
• Να βελτιωθούν τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημιακών
τμημάτων.
• Να ενισχυθεί η αυτογνωσία των εκπαιδευτικών.
Η εκπαιδευτική αξιολόγηση επομένως είναι μια διαδικασία αξιολόγησης
και οι συνακόλουθες αποφάσεις μπορεί να αφορούν μια ποικιλία
αντικειμένων, από τον εξοπλισμό ενός σχολικού εργαστηρίου και το
χρησιμοποιούμενο εκπαιδευτικό λογισμικό, μέχρι το σύστημα εισαγωγής
στη τριτοβάθμια εκπαίδευσης και το πρόγραμμα σπουδών ολόκληρων
βαθμίδων εκπαίδευσης. Γι’ αυτό άλλωστε και συνδέεται στενά

με την

χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ανάλογα τώρα με το ποια θεωρία και ποιο μοντέλο ακολουθείς, η
αξιολόγηση συνδέεται με την εκπαιδευτική πολιτική. Για παράδειγμα στο
πλαίσιο της Κριτικής Θεωρίας, της Νεομαρξιστικής ή της Μεταμοντέρνας
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Προσέγγισης,
προγραμμάτων,

η

αξιολόγηση
οργανισμών

των
κτλ

δεν

εκπαιδευτικών
μπορεί

να

συστημάτων,
γίνεται

στο

κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό «κενό», αλλά λαμβάνοντας υπόψη την
κοινωνική φύση των υπό αξιολόγηση φαινομένων και κατ’ επέκταση την
κοινωνικοπολιτική διάσταση των θεσμών της εκπαίδευσης ως έκφραση
διαφορετικών στρατηγικών επιδιώξεων εκ μέρους των κοινωνικών τάξεων ή
ομάδων.
Επομένως, τόσο η εκπαιδευτική πολιτική όσο και τα επιμέρους
εκπαιδευτικά προγράμματα, συστήματα, κ.τ.λ., σύμφωνα με μια τέτοια
προσέγγιση πρέπει να αξιολογούνται υπό το φως των κοινωνικών
συμφερόντων, οικονομικών ανισοτήτων κ.τ.λ., αφού π.χ. αυτό που είναι
εφικτό ή συμφέρον για μια κοινωνική ομάδα (π.χ. εύποροι) μπορεί να είναι
απαγορευτικό ή και επιζήμιο για μια άλλη (π.χ. ασθενέστερα οικονομικά
στρώματα .
Καταδεικνύεται προφανώς ότι η αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης και
τα αποτελέσματα αυτής δεν αφορούν στενά κάποια στελέχη ή πολιτικές
ομάδες στα κέντρα λήψης αποφάσεων αλλά ευρύτερα την κοινωνία και τους
συμμετέχοντες στο φαινόμενο της εκπαίδευσης 50 .
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δεν περιορίζονται στη συγγραφή
κάποιων επίσημων αναφορών στα πλαίσια της γραφειοκρατίας της
διοίκησης, αλλά διαχέονται σε ολόκληρη την κοινωνία μέσα από διάφορα
κανάλια επικοινωνίας, θέτοντας κατ’ ουσία την ατζέντα συζήτησης για το
εκπαιδευτικό ζήτημα.
Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού, θα έπρεπε να είναι κομμάτι μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής με την έννοια ότι θα αποτύπωνε, με σχετική
ακρίβεια, την επίτευξη ή μη των δηλούμενων στόχων και την αιτία για την
50

Cronbach, 1982
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οποία αυτό δεν έγινε. Είναι ένας αισθητήρας με τον οποίο ένα σύστημα,
αποτιμά τον εαυτό του, προβαίνει σε αυτοδιορθώσεις και

κυρίως,

εξελίσσεται.
Έτσι περιγραμμένη, η αξιολόγηση, μοιάζει να είναι ένα αυτονόητο,
ουδέτερο, αξιακά, τεχνικό ζήτημα. Κάτι σα μια διαδικασία επιστημονικών
πρωτόκολλων εργαστηρίου, όπου η τεκμηρίωση ακολουθεί μια παγκόσμια
και κοινώς αποδεκτή μέθοδο τεκμηρίωσης του «σωστού» και του
«έγκυρου».
Δυστυχώς, η εκπαίδευση, όσο και αν θα το επιθυμούσε, δύσκολα θα
αποκτούσε ένα τέτοιο, «ουδέτερο» και «έγκυρο» εργαλείο. Κι αυτό γιατί
είναι συνδεδεμένη απόλυτα, κατά τη γνώμη μου, με το τρέχον αξιακό
σύστημα μιας κοινωνίας και επομένως καλείται να το επιτύχει σαν ένα είδος
αυτοεκπληρούμενης προφητείας.
Η αξιολόγηση που τυχόν θα θεσμιστεί θα είναι κομμάτι αυτού του
συστήματος, και δύσκολα θα μπορεί να το αλλάξει.
Πιο πολύ θα λειτουργεί σαν εργαλείο «συμμόρφωσης» σε πρότυπα καθώς
και δικαίωσης ότι «η δουλειά έγινε», παρά σαν εργαλείο αναστοχασμού και
επομένως αλλαγής, εξέλιξης.
Άρα, η εκπαιδευτική πολιτική και η αξιολόγηση δεν είναι δύο διαφορετικά
πράγματα που το ένα θα μπορούσε να επηρεάσει το άλλο, αλλά εξ υπαρχής
αλληλένδετα, όπου το ένα, η αξιολόγηση, δικαιώνει και δικαιολογεί το
άλλο, το εκπαιδευτικό σύστημα στην περίπτωσή μας. Αυτό καθόλου δε
σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε μια κάποια αξιολόγηση. Πρέπει να
έχουμε, κατά τη γνώμη μου, μια διαδικασία ανατροφοδότησης που θα μας
επιβεβαιώνει ή όχι ότι αυτό που δηλώσαμε ότι επιθυμούσαμε να γίνει, έγινε.
Αυτή η εγκυροποίηση του "σωστού" είναι υπόθεση της δημοκρατικότητας
μιας κοινωνίας, όπου οφείλει να ενσωματώσει στην εκπαιδευτική πολιτική
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τις αξίες και τα ζητούμενα της μεγαλύτερης δυνατής πλειονότητας της
κοινωνίας που φιλοδοξεί να εκπροσωπήσει. Να ορίσει τις επιθυμίες και τα
ζητούμενά της με βάση την ιστορική συγκυρία και ελπίζω, με την υποψία
του εφήμερου.
Σ΄ αυτή την εκπαιδευτική πολιτική ίσως να συναρμόσει και ένα σύστημα
«αξιολόγησης» με την επίγνωση στο να αποτιμήσει το «σωστό», καθώς η
βιολογικότητά μας και η απορρέουσα απ' αυτήν ηθική, βάζει σιωπηρές
προϋποθέσεις στις αξίες μας, που μεταβάλλονται για να υπηρετήσουν την
επιβίωση μας.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι, αν ορίσουμε ως εκπαιδευτική
πολιτική το σύνολο των αποφάσεων και πράξεων που οδηγούν στην όσο το
δυνατό πιο εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της εκπαίδευσης και
στην επίτευξη των στόχων της τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η αξιολόγηση
(την οποία ορίζουμε ως τις μεθόδους και τεχνικές εκείνες που μας δίνουν
την εικόνα των αποτελεσμάτων των προσπαθειών μας όσον αφορά τους
διάφορους τομείς εκπαίδευσης) αποτελεί (ή θα πρέπει να αποτελεί) στόχο
συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών. Άρα οι εκπαιδευτικές πολιτικές
είναι αυτές που ορίζουν τους στόχους, μεθόδους, πρόσωπα και συνέπειες
μιας οποιασδήποτε μορφής αξιολόγησης.
Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η εκπαιδευτική πολιτική ορίζει την
αξιολόγηση τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο.
Σε ένα δεύτερο επίπεδο και ως αποτέλεσμα εφαρμογής της αξιολογικής
εκπαιδευτικής πολιτικής , θα πρέπει η αξιολόγηση ή τα αποτελέσματά της
καλύτερα, να ορίζουν και να προσδιορίζουν με τη σειρά τους την
εκπαιδευτική πολιτική. Έτσι δημιουργείται ένας κύκλος αλληλεξάρτησης
και αλληλοσύνθεσης.
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Όταν σταματήσει ή δε δημιουργηθούν συνθήκες που να ανατροφοδοτούν
τον παραπάνω κύκλο (ανοιχτό και εξελισσόμενο), έχουμε μια εκπαιδευτική
πολιτική που στοχεύει (ως σε στόχο) στην αξιολόγηση και δεν οδηγεί
πουθενά παρά μόνο στην χειραγώγηση της ίδιας της εκπαίδευσης.
Για να λειτουργήσει ο κύκλος της εκπαιδευτικής πολιτικής – αξιολόγησης
θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι στόχοι, οι μέθοδοι, τα πρόσωπα και οι
συνέπειες (δηλαδή η αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής) και αυτά να είναι
προδιαγεγραμμένα, προαποφασισμένα, με τη συναίνεση και κατόπιν
διαλόγου μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και φορέων.

4.9.

Προβληματισμοί

Με όσα αναφέραμε παραπάνω για την αξιολόγηση του ανθρώπινου
δυναμικού, φαίνεται πως το θεσμικό πλαίσιο που την καλύπτει σήμερα όπως
και τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να παρουσιάζει βασικές ελλείψεις
σχετικά με θεμελιώδεις εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η υποκειμενική της διάσταση δε, σε συνδυασμό με την κακή χρονικά
στιγμή που επιδιώκεται να εφαρμοστεί, δημιουργεί ένα έντονο κλίμα
ανασφάλειας και καχυποψίας, τόσο στους εκπαιδευτικούς της Α’ βάθμιας
εκπαίδευσης, όσο και στους Διευθυντές της.
Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν πειστεί πως η μεταρρύθμιση αυτή έχει ως στόχο
τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αντίθετα πιστεύουν πως είναι ένα
ύπουλο μέτρο που θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στις μαζικές απολύσεις.
Φαίνεται,

λοιπόν,

ότι

αν

η

αξιολόγηση

αποκτήσει

διαπιστωτικό

‐ανατροφοδοτικό χαρακτήρα και γίνεται αντικειμενικά ή με στόχο τη

βελτίωση και όχι την «καταδίκη» του αξιολογούμενου, τότε θα μπορούσε να
είναι αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς.
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Αυτή η σύνδεση της αξιολόγησης με την προσωπική βελτίωση του
εκπαιδευτικού και την ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού του έργου,
δείχνει πως η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δεν έχουν κανένα πρόβλημα
να αξιολογηθούν αν θεωρούν ότι αυτό γίνεται με στόχο τη βελτίωσή τους
και την αντιμετώπιση κάποιων αδυναμιών τους και όχι μια αρνητική
αποτίμηση όσων προσφέρουν.
Βασική προϋπόθεση της αξιολογικής διαδικασίας για τους εκπαιδευτικούς
θα αποτελούσε ίσως μια μετά-αξιολογική φάση, κατά την οποία οι
εκπαιδευτικοί που θα έχουν χαμηλές επιδόσεις, θα μπορούσαν μέσω της
μέριμνας

του

Υπουργείου

με

ειδικά

εκπαιδευτικά

προγράμματα

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, προσαρμοσμένα στα νέα δεδομένα που
δημιουργούνται

από

τα

προβλεπόμενα

στο

ΠΔ

512/2013,

να

αναβαθμιστούν.
Θεωρούμε ότι αυτό θα οδηγούσε στη μείωση των αντιδράσεων απέναντι
στην προς εφαρμογή αξιολόγηση, με την έννοια ότι θα έδειχνε πως η
Πολιτεία ενδιαφέρεται για τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, που ας μην
αγνοούμε, ότι προέρχονται από ένα περιβάλλον, όπου η αξιολόγηση, είτε δε
γινόταν καθόλου, είτε συνήθως συνδεόταν με αρνητικές ή δόλιες προθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση, το σημαντικότερο είναι η λήψη μέτρων για τη
δημιουργία

κλίματος

εμπιστοσύνης

αξιολογούμενων.
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μεταξύ

αξιολογούντων

και

Μέρος Δεύτερο
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας πραγματοποιήσαμε τη θεωρητική
προσέγγιση και οριοθετήσαμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται η
αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού της Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης στην
Ελλάδα σήμερα, με βάση το ΠΔ 152/2013. Μέσα από μια αναλυτική
ιστορική αναδρομή, μελέτη των τάσεων σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο,
αλλά

και ανάλυση των θέσεων των εμπλεκόμενων σε αυτή μερών,

οδηγηθήκαμε σε συγκεκριμένους προβληματισμούς σχετικά με τα ζητήματα
που αφορούν
• τον σκοπό της αξιολόγησης
• τις μορφές της αξιολόγησης
• τους φορείς της αξιολόγησης και
• τους τρόπους αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της.
Παρουσιάσαμε τις θέσεις της ΔΟΕ για την αξιολόγηση, παρόλα αυτά δεν
έχουμε στοιχειοθετήσει ακόμη την εικόνα που έχει η μεγαλύτερη μερίδα
των εκπαιδευτικών για τη μέθοδο αξιολόγησής τους, αλλά και για τον ίδιο
το θεσμό.
Τα ευρήματα των ερευνών της τελευταίας εικοσαετίας αν και περιορισμένα,
μιας και συνεχείς αμφισβητήσεις, καχυποψίες, αρνητικές ισορροπίες και
στάσεις στο σύνολο της αξιολογικής διαδικασίας δημιουργούν εμπόδια στον
επαναπροσδιορισμό της αξιολόγησης σαν εκπαιδευτικό, επιστημονικό και
παιδαγωγικό θέμα, αποτύπωσαν τις στάσεις και τις αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση και αφορούν κυρίως την αποδοχή
ή μη της διαδικασίας.
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Συγκεκριμένα, σε έρευνα του ΥΠΕΠΘ (1991) σχετικά με τη στάση των
εκπαιδευτικών στην αξιολόγηση, η συμμετοχή των καθηγητών στις
απαντήσεις των ερωτηματολογίων έφτασε στο 57,2%. Οι απαντήσεις στο
ερώτημα «ναι ή όχι στην αξιολόγηση» συγκεντρώνουν ποσοστά υπέρ του
ναι 51% από τους διδάσκοντες στην πρωτοβάθμια και 89% από της
δευτεροβάθμιας.
Επίσης σε έρευνα του Νανούρη (2003), ποσοστό 77,3% των εκπαιδευτικών
κρίνουν ότι δεν κατοχυρώνεται η αντικειμενική και έγκυρη αξιολόγηση ενώ
ποσοστό πάνω από το 70% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι πρόκειται για
διαδικασία ασφυκτικού ελέγχου. Στην έρευνα της Παμουκτσόγλου (2003) η
οποία αποδελτίωσε τις εκθέσεις αξιολόγησης των Σχολικών Συμβούλων της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1993-2000, η πλειονότητα των
εκπαιδευτικών επιθυμεί να γίνει αξιόπιστη αξιολόγηση όλων όσων
εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και να πάψει η λέξη αξιολόγηση
να θεωρείται ταμπού για την ελληνική πραγματικότητα . Σε έρευνα των
Ρεκαλίδου & Μούσχουρα (2005) σε δείγμα 87 εκπαιδευτικών μόνο το
17,24% είχε κάποια κατάρτιση σε θέματα αξιολόγησης ενώ το 82,76%
απάντησε ότι δεν είχε επιμορφωθεί καθόλου κατά τη διάρκεια των σπουδών
του. Παρόλα αυτά στην ίδια έρευνα το μεγαλύτερο ποσοστό έχει θετική
στάση απέναντι στην αξιολόγηση.
Επιπρόσθετα σε έρευνα των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2003), η στατιστική
ανάλυση έδειξε ότι σε δείγμα 358 εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, το 67% τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης ενώ οι δηλώσεις των
συγκεκριμένων

εκπαιδευτικών

αναξιοκρατία,

έλεγχος,

συνδέονται

κομματικότητα,

υποκειμενικότητα.
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με

τους

κριτήρια,

όρους

«άγχος,

σκοπιμότητα,

Επίσης, σε ποιοτική έρευνα της Χαϊδεμενάκου (2005), σε δείγμα 50
εκπαιδευτικών του Ν. Θεσπρωτίας, η στάση τους απέναντι σε ενδεχόμενη
εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγησης φαίνεται να διαμορφώνεται από το
σημείο της άρνησης ως το σημείο της θετικής αποδοχής τους. Ενώ αντίθετα,
σχετικά με την εσωτερική αξιολόγηση, η στάση που φαίνεται ότι θα
τηρούσαν απέναντί της κυμαίνεται από θετική ως αρνητική.
Σε

έρευνα

του

Τσαντάκη

(2005),

σε

167

εκπαιδευτικούς

της

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία της Μακεδονίας και Θράκης, το
95% έχει θετική στάση σε μια αξιολόγηση στην οποία θα ήταν σαφής ο
στόχος της. Το 81,2% τονίζει την αντικειμενικότητα των αξιολογητών και
το 90,5% αναφέρεται στο κατά πόσο θα είναι γνωστά τα κριτήρια.
Ο κοινωνικός χαρακτήρας των αντιδράσεων κατά της αξιολόγησης φαίνεται
και από τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί
στον ελλαδικό χώρο. Σε καμιά από αυτές τις έρευνες δε φαίνεται η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών να είναι γενικά κατά της
αξιολόγησης. Ακόμα και στην έρευνα όπου παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο
ποσοστό αυτών που παίρνουν αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγηση,
αυτό δεν ξεπερνά το 42,3% (Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2006).
Σε κάποιες όμως έρευνες διατυπώθηκαν επιφυλάξεις απέναντι στη
διαδικασία της αξιολόγησης ακόμα και από αυτούς που ήταν γενικά υπέρ
της αξιολόγησης.
Έτσι,

τέθηκαν

ζητήματα

αντικειμενικότητας

και

ευθυκρισίας

(Χαρακόπουλος, 1998, Αθανασίου & Γεωργούση, 2006, Ζουγανέλη κ.ά.,
2008, Ματσαγγούρας, 2012), καθώς και του τρόπου αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (Ανδρεαδάκης & Μαγγόπουλος, 2006,
Χαϊδεμενάκου, 2006). Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό που
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δημιουργεί επιφυλάξεις στους εκπαιδευτικούς δεν είναι το ότι θα
αξιολογηθούν, αλλά το ότι μπορεί να αδικηθούν από την αξιολόγηση.
Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν έρευνες που έγιναν με επίκεντρο το ρόλο
των σχολικών συμβούλων (Μουτζούρη-Μανούσου και Δασκαλόπουλου,
2005,

Αθανασίου και Ξηνταρά, 2008), σύμφωνα με τις οποίες το

συντριπτικό ποσοστό των ερωτώμενων τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης.
Σκοπός της παρούσας ερευνητικής διαδικασίας δεν είναι μόνο να
καταγραφεί η συμφωνία ή διαφωνία τον εκπαιδευτικών σχετικά με το
σύστημα αξιολόγησης όπως διαμορφώνεται στο ΠΔ 152/2013. Το
σημαντικότερο

είναι

να

προσδιοριστούν

και

να

αναλυθούν

οι

προβληματισμοί και οι ενστάσεις τους. Τέλος, να καταγραφούν οι προτάσεις
τους σχετικά με τυχόν παραλείψεις ή αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
5.1.GRONDED THEORY
Η grounded theory (θεμελιωμένη θεωρία) ανήκει στις ποιοτικές μεθόδους
κοινωνικής

έρευνας

και

αφορά

την

ανάλυση

δεδομένων,

τις

επιστημολογικές προϋποθέσεις της έρευνας, τις μεθόδους παραγωγής
ποιοτικού υλικού, την χρήση της θεωρίας και την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων

. Χρησιμοποιείται κυρίως σε ερευνητικά ζητήματα τα

51

οποία δεν έχουν εξερευνηθεί ή βρίσκονται υπό διερεύνηση και δεν έχουν
διατυπωθεί συγκεκριμένες θεωρίες

οι οποίες να συσχετίζουν δύο ή

περισσότερα φαινόμενα ή μεταβλητές μεταξύ τους (όπως συνηθίζεται στις
ποσοτικές μεθόδους). Η grounded theory έρχεται να ανακαλύψει αφηρημένα
θεωρητικά σχήματα τα οποία εξηγούν ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Η καινοτομία της βρίσκεται στην θεμελίωση της θεωρίας, η οποία
κατασκευάζεται, από τα δεδομένα δηλαδή δεν προηγείται, αλλά έπεται της
εμπειρικής έρευνας. Στην πραγματικότητα «χτίζεται» όταν οι ερευνητές
εισάγουν στα αποτελέσματά των παρατηρήσεων τους λογικές σχέσεις με
σκοπό να συσχετίσουν τα δεδομένα τους. Η θεμελιωμένη θεωρία είναι μια
επαγωγική μέθοδος ποιοτικής έρευνας που επιτρέπει τη συστηματική
παραγωγή κοινωνικής θεωρίας από τα δεδομένα. Δηλαδή οι θεωρίες είναι
«θεμελιωμένες» σε αυστηρή κοινωνική έρευνα και δεν παράγονται
αφηρημένα 52.
Βέβαια το γεγονός ότι δεν υπάρχει εξαρχής θεωρία αλλά κατασκευάζεται
στην συνέχεια δεν σημαίνει πως απουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο, αντίθετα
η grounded theory μας προσφέρει τη δυνατότητα θεωρητικής ευελιξίας

51
52

Ιωσηφίδης, 2006: 212
Lacey & Luff, 2001 όπως παρατίθεται στο Ιωσηφίδης, 2006: 213
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παράλληλα με την ανάδυση της θεωρίας από τη συλλογή και ανάλυση των
ποιοτικών δεδομένων.
Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι η διατύπωση θεωρίας από τα εμπειρικά
δεδομένα και όχι η επιβεβαίωση ή η διάψευση ήδη διατυπωμένων θεωριών,
ξεκινώντας με την διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων (research
questions) τα οποία συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και εξειδικεύουν τον
ευρύτερο ερευνητικό στόχο ή καλύτερα αποσκοπούν στην ‘λύση’ του
εκάστοτε νοητικού γρίφου 53.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε τέσσερα χαρακτηριστικά της
grounded theory όπως τα διακρίνει ο Ιωσηφίδης:
i. Η απουσία θεωρητικού πλαισίου είναι σχετική καθώς ο ερευνητής είναι
αδύνατο να απαλλαγεί από προηγούμενες θεωρητικές τοποθετήσεις και
απόψεις.
ii. Η κατασκευή της θεωρίας αρχίζει με την δημιουργία εννοιολογικών
κατηγοριών οι οποίες στη συνέχεια εμπλουτίζονται, ανασχεδιάζονται,
αναδιατυπώνονται και συνδυάζονται μεταξύ τους ενώ παράλληλα
αλληλεπιδρούν με τα νέα ερευνητικά δεδομένα.
iii. Οι προϋποθέσεις για να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή της είναι: η
επιλογή του κατάλληλου κοινωνικού πλαισίου έρευνας, ο πλούτος και το
βάθος των δεδομένων, η μεθοδολογική συνέπεια και ένα τελικό πλαίσιο
αξιολόγησης.
iv. Η θεωρία που κατασκευάζεται αφορά την ερμηνεία συγκεκριμένων
κοινωνικών πλαισίων, διαδικασιών, φαινομένων και περιπτώσεων. Πιο
κάτω θα περιγράψουμε στρατηγικές και πρακτικές ανάλυσης ποιοτικών
δεδομένων, οι οποίες έχουν κεντρικό ρόλο στην grounded theory, όπως : η

53

Mason, 2003 όπως παρατίθεται στο Ιωσηφίδης, 2006: 213
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συνεχής σύγκριση (constant comparison) και η διαδικασία κωδικοποίησης
των δεδομένων (coding procedures).
5.2. ΣΥΝΕΧΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Η συνεχής σύγκριση είναι η μέθοδος που στοχεύει στο «χτίσιμο της
θεωρίας»

(theory

building)

και

των

θεωρητικών

υποθέσεων

και

πραγματοποιείται παράλληλα με την διαδικασία κωδικοποίησης των
δεδομένων. Η συνεχής σύγκριση έχει δύο πλευρές, η πρώτη σχετίζεται με τη
συνεχή σύγκριση περιστατικών, γεγονότων, διαδικασιών και ιδεών μεταξύ
τους με σκοπό τη σταδιακή τους ένταξη σε ξεχωριστές κατηγορίες και η
δεύτερη με τη σύγκριση των περιστατικών, των γεγονότων, των
διαδικασιών και των ιδεών με τις διαφορετικές διαστάσεις των κατηγοριών
με στόχο την ένταξη τους σε κάποια από αυτές 54. Η πρώτη διαδικασία έχει
ως στόχο τη δημιουργία γενικών κατηγοριών όπου τα ποιοτικά δεδομένα
που έχουμε συλλέξει τα τοποθετούμε σε κατηγορίες, ενώ στη δεύτερη
διαδικασία προσδιορίζονται οι διαφορετικές διαστάσεις κάθε κατηγορίας.
Όταν

συγκρίνουμε

περιστατικό

με

περιστατικό

στοχεύουμε

στη

κατηγοριοποίηση των δεδομένων σε ένα επεξηγηματικό σχήμα, καθώς η
σύγκριση πραγματοποιείται σε επίπεδο διαστάσεων ώστε να βρούμε
ομοιότητες και διαφορές και να τις εντάξουμε σε κατηγορίες. Για να γίνουμε
πιο σαφείς θα δανειστούμε δύο παραδείγματα από το βιβλίο των Strauss και
Corbin: εάν θέλαμε να αναλύσουμε τα λουλούδια σε ένα κήπο θα
προσδιορίζαμε το χρώμα τους, το μέγεθος και το σχήμα τους(διαστάσεις).
Αν τώρα θέλαμε να εξετάσουμε τα λουλούδια ενός άλλου κήπου και να τα
συγκρίνουμε με τα προηγούμενα, θα εξετάζαμε κάθε μία από τις διαστάσεις
τους.
54

Glaser & Strauss, 1967 όπως παρατίθεται στο Ιωσηφίδης, 2006: 212

142

Έτσι θα βλέπαμε αν είναι ίδια, που είναι διαφορετικά, αυτό μας επιτρέπει να
καθορίσουμε ένα φαινόμενο με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ένα ακόμα
παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό το ζήτημα των συγκρίσεων(ό.π.
σελ.89): έσω ότι θέλουμε να αγοράσουμε πορτοκάλια και έχουμε να
διαλέξουμε μεταξύ δύο ποικιλιών οι οποίες κοστολογούνται διαφορετικά.
Για να κατανοήσουμε το λόγο για τον οποίο διαφέρουν στην τιμή θα πρέπει
να τα συγκρίνουμε μεταξύ τους σε συγκεκριμένες διαστάσεις όπως χρώμα,
μέγεθος, σχήμα, μυρωδιά, γεύση, αν έχουν χυμό, κλπ. Ελπίζουμε με την
εξέταση αυτή να καταλάβουμε το γιατί οι τιμές τους διαφέρουν και να
διαλέξουμε τα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με την τιμή τους που πλέον δεν
θα καθορίζεται η επιλογή μας μόνο από την τιμή.
Οι δύο αυτές διαδικασίες μας βοηθούν να μεταβούμε από το στάδιο της
απλής περιγραφής των γεγονότων στην συγκρότηση εννοιών για τα
γεγονότα, στην πραγματικότητα μας διευκολύνει στην μετάβαση από το
ειδικό στο γενικό και αφηρημένο. Επιπλέον, η φάση αυτή μας βοηθά και
στη κωδικοποίηση, για την οποία θα μιλήσουμε παρακάτω, διότι όταν
κάνουμε

λόγο

για

κωδικοποίηση

εννοούμε

ότι

στην

βάση

της

κωδικοποίησης βρίσκονται έννοιες και ο τρόπος που αυτές διαφέρουν σε
σχέση πάντα με τις διαστάσεις.
Για να πραγματοποιήσουμε τις δύο αυτές διαδικασίες πρέπει πρώτον να
θέτουμε θεωρητικές ερωτήσεις για την υπόθεση που μελετάμε και δεύτερο
να σκεφτόμαστε συγκριτικά αναφορικά με τις διαστάσεις των κατηγοριών,
έχοντας ανοιχτό το μυαλό μας στο εύρος των δυνατοτήτων που μπορεί να
βρουν εφαρμογή και να αποτελέσουν στοιχείο.
Για να συνοψίσουμε η μέθοδος της συνεχούς σύγκρισης παρέχει όχι μόνο
στον ερευνητή αλλά και στους ανθρώπους ένα τρόπο να κατανοούν τον
κόσμο γύρω τους.
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5.3. ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Η διαδικασία της κωδικοποίησης είναι ίσως η κεντρικότερη αναλυτική
στρατηγική στο πλαίσιο της grounded theory, διότι οδηγεί στην παραγωγή
και διατύπωση θεωρητικών προτάσεων και υποθέσεων που βασίζονται στα
ποιοτικά δεδομένα. Πρόκειται για μια δυναμική και ρευστή διαδικασία η
οποία μας βοηθά να καταλάβουμε τη λογική που κρύβεται πίσω από την
ανάλυση. Με την έννοια κωδικοποίηση εννοούμε την αντιστοίχιση και
απόδοση νοήματος σε λέξεις κλειδιά με φράσεις, προτάσεις που έχουν
νόημα για την έρευνα. Μια σημαντική επισήμανση πριν αρχίσουμε την
περιγραφή των τριών διαδικασιών κωδικοποίησης (open, actual, selective
coding) για να μπορούμε να εξετάσουμε συγκριτικά οποιοδήποτε φαινόμενο
και για να κάνουμε ερωτήσεις για αυτό πρέπει να έχουμε κάποιες ιδέες ή
σενάρια τα οποία θα μας βοηθήσουν να καθορίσουμε συστηματικά τι
βλέπουμε, πότε παίρνουν την μορφή της υπόθεσης ή της θέσης και πως
σχετίζονται τα φαινόμενα μεταξύ τους.
5.3.1. Ανοιχτή Κωδικοποίηση (Open Coding)
Το πρώτο βήμα για το open coding είναι η ανακάλυψη των ιδεών που
κρύβει το κείμενο της έρευνας, το οποίο μπορεί να είναι συνεντεύξεις,
παρατηρήσεις, κλπ. Το ζητούμενο σε αυτό το σημείο είναι να «ανοίξουμε»
το κείμενο και να βρούμε τις σκέψεις, τις ιδέες και τα νοήματα που περιέχει
ώστε να αναπτύξουμε τις ιδέες. Κατά τη διάρκεια του open coding πρέπει να
«σπάσουμε» τα δεδομένα σε διακριτά μέρη, να τα εξετάσουμε προσεκτικά
και να τα συγκρίνουμε ψάχνοντας για ομοιότητες και διαφορές. Γεγονότα,
αντικείμενα, πράξεις,

αλληλεπιδράσεις που βρίσκουμε και σχετίζονται

εννοιολογικά μεταξύ τους ή συνδέεται το νόημά τους τοποθετούνται σε
κατηγορίες .
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Το επόμενο βήμα είναι να ονομάσουμε τις κατηγορίες με σκοπό να
μπορέσουμε να ομαδοποιήσουμε ίδια γεγονότα, πράξεις ή αντικείμενα κάτω
από μια κοινή κατηγορία. Φυσικά πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά τα
χαρακτηριστικά του και το νόημά τους για να τα εντάξουμε σε κατηγορίες.
Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως κάθε όνομα που θα δίνεται σε κάθε
κατηγορία θα πρέπει να βρίσκεται σε συνάρτηση με το συγκείμενο στο
οποίο τοποθετείται. Υπάρχει και η περίπτωση όπου μια λέξη κλειδί στη
κωδικοποίηση θα περιγράφει περισσότερα από ένα γεγονότα, πράξεις ή
αντικείμενα. Για να γίνει πιο σαφές θα δώσουμε ένα παράδειγμα από το
βιβλίο των Strauss και Corbin: η λέξη «πέταγμα» μπορεί να αναφέρεται σε
περισσότερα από ένα πράγματα όπως το πουλί, ο χαρταετός ή το
αεροπλάνο. Τα τρία αυτά αντικείμενα διαφέρουν μεταξύ τους στο μέγεθος,
το σχήμα τη χρήση αλλά το κάθε ένα από αυτά είναι ικανό για πτήση. Σε
αυτή την περίπτωση τα τρία αυτά αντικείμενα θα πρέπει να ενταχθούν στην
ίδια κατηγορία καθώς έχουν κοινό χαρακτηριστικό το «πέταγμα»,
εξετάζοντας τις διαστάσεις τους, σχήμα, μέγεθος, μάζα, την ικανότητά τους
να βρίσκονται στον αέρα, παρατηρούμε ότι διαφέρουν.
Το επόμενο βήμα είναι η ομαδοποίηση των ιδεών σε ένα πιο αφηρημένο
σχήμα το οποίο μας εξηγεί τι συμβαίνει 55δηλαδή ένα επεξηγηματικό σχήμα
όπου θα μας πληροφορεί όχι μόνο για τις σχέσεις μεταξύ των γεγονότων
αλλά και τις λειτουργίες του και γιατί συμβαίνουν.
Στη συνέχεια και αφού έχουμε ομαδοποιήσει τις κατηγορίες ξεκινάμε να τις
αναπτύσσουμε τις ιδιότητες τους και τις διαστάσεις τους. Επιχειρούμε να
βρούμε τα χαρακτηριστικά τους και τον τρόπο που οι ιδιότητες
διαφοροποιούνται μέσα στις διαστάσεις των κατηγοριών. Χρησιμοποιώντας
το προηγούμενο παράδειγμα, τα τρία αντικείμενα, πουλί, χαρταετό και
55
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αεροπλάνο έχουν την ιδιότητα να πετούν αλλά το πουλί πετά χαμηλότερα,
όχι τόσο γρήγορα και για μικρότερο χρόνο από ότι το αεροπλάνο, τα
διαφορετικά αντικείμενα έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στον αέρα
αλλά διαφέρουν όταν συγκρίνουμε συγκεκριμένες ιδιότητες μέσα στις
διαστάσεις τους.
Το τελευταίο βήμα του open coding είναι η καταγραφή των ιδεών σε memos
όπως αυτές αναδύονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης.
Κάθε φορά που βρίσκουμε μια ιδέα τη καταγράφουμε έτσι ώστε να μην
χρειάζεται να ξαναγυρίσουμε πίσω στην ανάλυση, μας διευκολύνει επίσης
διότι δεν ξεχνάμε οτιδήποτε έχει σχέση με την ιδέα που είχαμε την στιγμή
της ανάλυσης.
5.3.2. Κατ’ Άξονα Κωδικοποίηση (Axial Coding)
Έχοντας ολοκληρώσει την δημιουργία κατηγοριών προχωράμε στη
δημιουργία υποκατηγοριών. Οι υποκατηγορίες είναι ειδικεύσεις των
κατηγοριών, έχουν ιδιότητες και διαστάσεις όπως οι κατηγορίες και
περιέχουν πληροφορίες όπως πότε, που, γιατί, ποιος, πως ένα φαινόμενο
λειτουργεί και με ποιες συνέπειες. Η κωδικοποίηση άξονα περιλαμβάνει
κυρίως τη συσχέτιση των κατηγοριών με τις υποκατηγορίες τους ο
εντοπισμός των οποίων, υποκατηγοριών, είναι απαραίτητος για τη σταδιακή
κατασκευή και δόμηση της θεωρίας.
Σκοπός σε αυτή τη φάση είναι η επανασυναρμολόγηση των δεδομένων που
είχαμε ‘σπάσει’ κατά τη διάρκεια της ανοιχτής κωδικοποίησης και η
συσχέτιση κατηγοριών υποκατηγοριών στις ιδιότητες και τις διαστάσεις
τους η οποία μας παρέχει ένα πιο ακριβή και ολοκληρωμένο επεξηγηματικό
σχήμα για τα φαινόμενα. Μια σημαντική διευκρίνιση για τη κωδικοποίηση
άξονα, το κείμενο της έρευνας παρέχει στοιχεία για το πώς σχετίζονται οι
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κατηγορίες, όμως η κωδικοποίηση άξονα δεν είναι περιγραφική διαδικασία
αλλά αφορά το εννοιολογικό επίπεδο. Το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η
διαδικασία είναι η συσχέτιση των κατηγοριών σε επίπεδο διαστάσεων.
Φτιάχνουμε μια λίστα με όλους τους κώδικες και ειδικεύουμε σύμφωνα με
τις διαστάσεις. Η ανάλυση που πραγματοποιείται συμβαίνει σε δύο επίπεδα,
το πρώτο είναι των ερωτώμενων και τα λόγια που χρησιμοποιούν και το
δεύτερο είναι οι ιδέες ,οι έννοιες που βρίσκουν οι ερευνητές πάνω σε αυτά
που είπαν οι ερωτώμενοι.
5.3.3. Paradigm
Όπως είπαμε και παραπάνω σε αυτή τη φάση προσπαθούμε να απαντήσουμε
σε ερωτήσεις όπως πού, πότε, με τι αποτελέσματα, από πού έρχεται, γιατί,
κ.λπ. θέλοντας να ανακαλύψουμε σχέσεις μεταξύ των κατηγοριών, αλλά και
να βάλουμε σε ένα πλαίσιο το φαινόμενο που μελετούμε.
Για το λόγο αυτό συνδέουμε τη δομή με τη διαδικασία ώστε να μας
διευκολύνει στη διαλεύκανση αυτού του περίπλοκου κομματιού. Δομή και
διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και για να καταλάβουμε τι
πραγματικά συμβαίνει, τη φύση των γεγονότων, πρέπει να έχουμε
κατανοήσει και τα δύο μέρη.
Από την μία η δομή μας δίνει το πλαίσιο όπου δημιουργούνται οι
καταστάσεις που αφορούν τα προβλήματα, ζητήματα, γεγονότα του
φαινομένου που βρίσκονται ή προκύπτουν.
Από την άλλη η διαδικασία υποδηλώνει την δράση/αντίδραση των ατόμων,
οργανισμών, κοινοτήτων σαν απάντηση σε συγκεκριμένα προβλήματα και
ζητήματα. Ο συνδυασμός δομής και διαδικασίας μας βοηθάει να
κατανοήσουμε την πολυπλοκότητα. Για να πετύχουμε να ενσωματώσουμε
τη δομή και τη διαδικασία χρησιμοποιούμε το paradigm.
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Όταν δουλεύουμε με πραγματικά δεδομένα οι σχέσεις μεταξύ των
γεγονότων δεν είναι πάντα τόσο προφανείς διότι οι συζεύξεις μεταξύ των
κατηγοριών

μπορεί

να

είναι

αδύναμες

και

έμμεσες,

για

αυτό

χρησιμοποιούμε ένα σχήμα που μας βοηθά να ξεκαθαρίσουμε και να
οργανώσουμε τις αναδυόμενες συνδέσεις.
Πρόκειται για μια προοπτική που λαμβάνεται προς τη κατεύθυνση των
δεδομένων, μια αναλυτική «στάση» που βοηθά στην συστηματική
συγκέντρωση και διάταξή τους με τέτοιο τρόπο, ώστε ολοκληρώνονται η
δομή και η διαδικασία.
Τα βασικά συστατικά του paradigm όπως τα έχουν ορίσει οι Strauss και
Corbin είναι:
• οι συνθήκες-όροι, ένας θεωρητικός τρόπος για την ομαδοποίηση των
απαντήσεων στις ερωτήσεις που, γιατί, από πού και πότε, δίνουν
εξηγήσεις για τον τρόπο και την αιτία που οι ερωτώμενοι ή μια ομάδα
απαντούν με αυτό το συγκεκριμένο τρόπο,
• οι δράσεις/ αλληλεπιδράσεις, είναι η στρατηγική για τον τρόπο που οι
ερωτώμενοι χειρίζονται καταστάσεις, προβλήματα, που συναντούν,
δηλαδή αντιπροσωπεύει τι λένε ή κάνουν οι ερωτώμενοι, και
• οι συνέπειες, είναι τα αποτελέσματα των δράσεων/ αλληλεπιδράσεων,
αντιπροσωπεύονται από την ερώτηση «τι συνέβει».
Για να κατανοήσουμε καλύτερα το paradigm θα εξηγήσουμε τους όρους που
χρησιμοποιούμε σε αυτό, όπως τους έχουν ορίσει οι Strauss και Corbin:
Φαινόμενο είναι ο όρος που μας απαντά στην ερώτηση «τι συμβαίνει».
Όταν

αναζητούμε

φαινόμενα

στην

πραγματικότητα

ψάχνουμε

για

επαναλαμβανόμενα πρότυπα γεγονότων ή πράξεων/αντιδράσεων τα οποία
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αντιπροσωπεύουν τι λένε ή κάνουν τα άτομα, ενεργώντας μόνα τους ή μαζί,
σαν ανταπόκριση στα προβλήματα και τις καταστάσεις στις οποίες
βρίσκονται.
Συνθήκες-όροι είναι μια ομάδα από γεγονότα που δημιουργούν τις
καταστάσεις, τα ζητήματα, τα προβλήματα που αφορούν το φαινόμενο και
εξηγούν γιατί τα άτομα ή οι ομάδες ανταποκρίνονται με συγκεκριμένους
τρόπους σε αυτά. Οι όροι μπορεί να προκύψουν από το χρόνο, το μέρος, τη
κουλτούρα, τους κανόνες, τα πιστεύω, οικονομικούς παράγοντες, τη δύναμη
ή το φύλο όπως συμβαίνει σε οργανισμούς, ιδρύματα στα οποία βρίσκεται ο
καθένας μόνος του με τα προσωπικά του κίνητρα και την βιογραφία του. Αν
και όταν ερευνούμε πρέπει να αναζητούμε όλες τις σχετικές συνθήκες, δεν
πρέπει ποτέ να υποθέτουμε ότι θα ανακαλύψουμε όλες τις συνθήκες ή μια
ομάδα συνθηκών σχετικών με το φαινόμενο παρά μόνο όταν αποδειχθεί
μέσω της σύνδεσης με κάποιο επεξηγηματικό σχήμα.
5.3.4. Επιλεκτική Κωδικοποίηση (Selective Coding)
Η επιλεκτική κωδικοποίηση είναι και η τελευταία φάση αυτής της
διαδικασίας όπου τα δεδομένα μετατρέπονται σταδιακά σε θεωρητικές
προτάσεις μέσα από τον εντοπισμό της κεντρικής κατηγορίας. Η επιλεκτική
κωδικοποίηση είναι η διαδικασία της ενσωμάτωσης και της επίμονης
ανάλυσης των κατηγοριών όπου ο αναλυτής αλληλεπιδρά με τα δεδομένα.
Η κεντρική κατηγορία αντιπροσωπεύει το κυρίως θέμα της έρευνας και
περιέχει όλα τα προϊόντα της ανάλυσης συνοπτικά δίνοντας εξηγήσεις για
το περιεχόμενο της έρευνας.
Η κεντρική κατηγορία έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει όλες τις άλλες
κατηγορίες σε ένα επεξηγηματικό σχήμα και να αντιπροσωπεύει τις
σημαντικές διαφορές τους. Είναι εύκολα αντιληπτό ότι κάθε κατηγορία μας
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παρέχει πληροφορίες μόνο για ένα μέρος της ιστορίας για το λόγο αυτό οι
κατηγορίες πρέπει να ενωθούν ώστε να αποκτήσουμε ολοκληρωμένη εικόνα
και να έχουμε τις απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα. Σύμφωνα με τους
Strauss και Corbin τα κριτήρια επιλογής και τα χαρακτηριστικά της
κεντρικής κατηγορίας είναι τα εξής 56:
• η κατηγορία για να είναι κεντρική πρέπει οι άλλες κατηγορίες να
σχετίζονται με αυτή,
• η κατηγορία θα πρέπει να εμφανίζεται συχνά στα δεδομένα και
σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις,
• ο τρόπος συσχέτισης των κατηγοριών μεταξύ τους, ο οποίος οδηγεί
στη διατύπωση της κεντρικής κατηγορίας, θα πρέπει να είναι λογικός
και συστηματικός (Ιωσηφίδης, 2008: 159), ο τίτλος ή το όνομα που
θα χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή της κατηγορίας πρέπει να είναι
αφηρημένος ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μια πιο γενική θεωρία,
• καθώς αναλύονται οι ιδέες μέσω της ενσωμάτωσης των άλλων ιδεών,
η θεωρία «μεγαλώνει και βαθαίνει» παράλληλα με την επεξηγηματική
της ισχύ, και
•

η κατηγορία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύει
παραλλαγές του υπό έρευνα φαινομένου.

Υπάρχουν πολλές τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το καθορισμό της
κεντρικής κατηγορίας και της ενσωμάτωσης των ιδεών όπως το γράψιμο
μιας ιστορίας, η χρήση διαγραμμάτων ή η ανασκόπηση και η ταξινόμηση
των memos.

56

Strauss & Corbin,1998:147
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Το γράψιμο μιας περιγραφικής ιστορίας ή προτάσεων που αφορούν την
έρευνα και τι πραγματικά συμβαίνει με το υπό μελέτη φαινόμενο
χρησιμοποιείται όταν έχουμε μια κάποια αίσθηση για το φαινόμενο αλλά
αδυνατούμε να εξηγήσουμε τι ακριβώς είναι.
Η παρακολούθηση της ροής των δεδομένων όπως και το εκ νέου διάβασμα
των παρατηρήσεων ή των συνεντεύξεων παρακινούν την σκέψη μας και μας
βοηθούν να γράψουμε κάποιες προτάσεις που απαντούν στην ερώτηση «τι
φαίνεται να συμβαίνει». Με αυτό τον τρόπο αρχίζει η ανάδυση της ιστορίας
η οποία σκιαγραφεί το φαινόμενο, όχι στις λεπτομέρειές του αλλά δίνει μια
εικόνα προς τη κατεύθυνση της κατανόησης του μέσω της ερμηνείας της
έρευνας. Το όνομα της κεντρικής κατηγορίας έρχεται να μας απασχολήσει
αμέσως μετά το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στην ουσία της
διαδικασίας.
Όπως έχουμε αναφέρει και παραπάνω η κύρια ιδέα που αντιπροσωπεύει η
κατηγορία πρέπει να ταιριάζει με τα δεδομένα, στο σημείο αυτό
ξανακοιτάμε την ιστορία χρησιμοποιώντας τις κατηγορίες και τις ιδέες που
τις ενώνουν και όπου κρίνουμε απαραίτητο διορθώνουμε την ιστορία, η
οποία και καθορίζει τη κεντρική κατηγορία. Η χρήση διαγραμμάτων είναι
ένας άλλος τρόπος για την ταξινόμηση των σχέσεων μεταξύ των ιδεών και
της ενσωμάτωσης τους στη κεντρική κατηγορία.
Η χρήση διαγραμμάτων μας βοηθά πρώτον στο να ασχοληθούμε
περισσότερο με τις ιδέες και όχι με τα δεδομένα και δεύτερον διότι απαιτεί
μεγάλη προσοχή στην λογική που διέπει τις σχέσεις καθώς αν δεν έχουμε
ξεκάθαρη εικόνα για τις σχέσεις μεταξύ των ιδεών τότε τα διαγράμματα θα
είναι μπερδεμένα. Τα «καθαρά» διαγράμματα είναι εκείνα που μας οδηγούν
στην ιστορία που ενσωματώνει τις ιδέες στη κεντρική κατηγορία, δεν
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περιέχουν κάθε ιδέα που αναδύεται κατά τη διάρκεια της έρευνας αλλά
επικεντρώνονται στα σημαντικά στοιχεία της κατηγορίας.
Επίσης δεν πρέπει να είναι πολύπλοκα, να περιλαμβάνουν πολλές εξηγήσεις
ούτε και πολλές λέξεις, γραμμές διότι είναι δύσκολο να διαβαστούν.
Τα memos καθώς προχωράει η διαδικασία είναι πιο αφαιρετικά, περιέχουν
στοιχεία για την ενσωμάτωση ειδικότερα αν έχουν καθοριστεί οι ιδιότητες
των ιδεών και οι διαστάσεις τους. Τα memos συνήθως ταξινομούνται μαζί
με τις κατηγορίες, ωστόσο υπάρχει ο κίνδυνος να μπερδευτούμε σε ότι
αφορά το σωστό μέρος για να τοποθετήσουμε τα memos, για το λόγο αυτό
συνίσταται η αντιγραφή τους σε πολλές φωτοτυπίες ώστε να τοποθετείται
ένα σε κάθε κατηγορία που αναφέρεται. Από την ανασκόπηση και την
ταξινόμηση των memos σύμφωνα με τις κατηγορίες και την σύνδεση με τις
διαστάσεις, οι ερευνητές πρέπει να είναι έχουν φτάσει σε ένα σημαντικό
ποσοστό ολοκλήρωσης.
Ένας άλλος τρόπος είναι να στραφούμε προς την βιβλιογραφία βρίσκοντας
ιδέες που ίσως ταιριάζουν με τα δεδομένα, βέβαια δεν συνίσταται από τους
Strauss και Corbin διότι εμποδίζουν τους ερευνητές να φτάσουν σε νέες
προοπτικές και προσεγγίσεις μιας και αυτά είναι σημαντικά για την
προαγωγή της γνώσης σε όλα τα επίπεδα. Τελικό στάδιο στη φάση της
επιλεκτικής κωδικοποίησης είναι η τελειοποίηση της θεωρίας αφού πρώτα
έχουμε ολοκληρώσει την περιγραφή του πρωταρχικού σχήματος. Η
τελειοποίηση της θεωρίας περιλαμβάνει την ανασκόπηση του σχήματος σε
δύο σημεία, την εσωτερική συνοχή και την συμπλήρωση των ανεπαρκώς
ανεπτυγμένων κατηγοριών. Αν το σχήμα «τρέχει» με λογικό τρόπο, τα
memos και τα διαγράμματα είναι σωστά, τότε δεν θα πρέπει να υπάρχουν
ασυνέπειες σε ότι αφορά την εσωτερική συνοχή. Παρόλα αυτά υπάρχουν
φορές που ελέγχοντας την εσωτερική συνοχή και την λογική ανάπτυξη των
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κατηγοριών βρίσκουμε κενά ή παραλείψεις. Στο σημείο αυτό πρέπει να
κοιτάξουμε ξανά τις ιδιότητες και πως έχουν ενσωματωθεί στο σχήμα, να
μεταβούμε στα δεδομένα και να τα τακτοποιήσουμε εκ νέου.
Η

συμπλήρωση

των

ανεπαρκώς

ανεπτυγμένων

κατηγοριών

πραγματοποιείται αναθεωρώντας τα memos ή την ροή των δεδομένων,
ψάχνοντας για δεδομένα που μπορεί να έχουμε παραβλέψει.
Αντίθετα υπάρχουν δεδομένα που η συχνότητα εμφάνισής τους δεν είναι
μεγάλη τότε τα αφήνουμε εκτός σχήματος διότι δεν συμβάλουν στη
κατανόηση του φαινομένου. Τέλος προχωράμε στην επικύρωση της
θεωρίας. Η θεωρία στην περίπτωση της grounded theory αναδύεται από τα
δεδομένα, στην φάση της ενσωμάτωσης αντιπροσωπεύει μια αφαιρετική
απόδοση της ροής των δεδομένων.
Συνεπώς είναι σημαντικό να καθορίσουμε δύο πράγματα για να υπάρξει
επικύρωση, πόσο καλά ταιριάζει η αφαίρεση με την ροή των δεδομένων και
πότε παραλείψαμε κάτι σημαντικό από το θεωρητικό σχήμα. Ο άξονας
βάσει του οποίου θα κινηθούμε είναι ότι το θεωρητικό σχήμα πρέπει να
είναι σε θέση να εξηγεί όλες τις περιπτώσεις, όχι σε όλες τους τις
λεπτομέρειες.
5.4. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ
Ένα ακόμα κομμάτι της έρευνας είναι και το δείγμα από το οποίο πήραμε
τις συνεντεύξεις. Καθώς δεν είχαμε ξεκάθαρη εικόνα για το ζήτημα δεν
ήμασταν αρχικά σε θέση να προαποφασίσουμε για το τελικό δείγμα. Ένας
ακόμη λόγος που επιλέξαμε τη grounded theory είναι ότι μας δίνει τη
δυνατότητα επιλογής του δείγματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
γεγονός που μας βοηθά στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε. Όπως γίνεται
αντιληπτό η διαδικασία της ανάλυσης ήταν εκείνη που μας οδήγησε στην
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επιλογή του δείγματος, με την πάροδο της διαδικασίας ξεκαθάριζε ολοένα
και περισσότερο μέχρι πιο σημείο θα έπρεπε να φτάσουμε. Όπως αναφέρουν
οι Strauss και Corbin στο βιβλίο τους, η δειγματοληψία στις ποιοτικές
μεθόδους έρευνας και κυρίως στην grounded theory βασίζεται στις ιδέες
που αναδύονται από την ανάλυση και υπάρχει συνάφεια με την
εξελισσόμενη θεωρία. Υπάρχουν ιδέες που,
1. επανειλημμένα παρουσιάζονται στα δεδομένα καθώς συγκρίνουμε
περιστατικό με περιστατικό και
2. ενεργούν σαν συνθήκες-όροι που προσφέρουν ποικιλία στην μεγάλη
κατηγορία. Ο στόχος στην θεωρητική δειγματοληψία είναι να αυξηθούν οι
ευκαιρίες για σύγκριση μεταξύ περιστατικών και γεγονότων, τα οποία
καθορίζουν την ποικιλία στις ιδιότητες και τις διαστάσεις της κατηγορίας.
Ο ερευνητής αναζητά μέσω της σύγκρισης, ομοιότητες και διαφορές στις
ιδιότητες και τις διαστάσεις των κατηγοριών, το δείγμα θα πρέπει να δίνει
όσο το δυνατό περισσότερες ευκαιρίες για συγκρίσεις.
Η θεωρητική δειγματοληψία είναι αθροιστική, κάθε γεγονός οικοδομείται
και προστίθεται πάνω στην προηγούμενη συλλογή δεδομένων και την
ανάλυση τους. Καθώς προχωρά η διαδικασία η δειγματοληψία γίνεται
περισσότερο συγκεκριμένη, επικεντρωνόμαστε στη συλλογή όσο το δυνατό
περισσότερων κατηγοριών ώστε να υπάρξει ανάπτυξη των κατηγοριών και
εννοιολογικός Η διαδικασία της δειγματοληψίας σταματά όταν όλες οι
κατηγορίες έχουν κορεστεί και έχουν αναπτυχθεί πλήρως στις διαστάσεις
και τις ιδιότητές τους.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
6.1. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
61.1. Πλάνο
Το πλάνο έρευνας στη συγκεκριμένη ερευνητική προσέγγιση περιελάμβανε
αρχικά την επιλογή του

ζητήματος που θα διερευνηθεί σε επίπεδο

εκπαιδευτικής πολιτικής και στη συνέχεια την αποσαφήνιση των
ερευνητικών ερωτημάτων.
Ως θέμα επιλέχτηκε το θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης του ανθρώπινου
δυναμικού στην Π.Ε μαζί με το ΠΔ 152 και η σύνδεσή του με τις
γενικότερες εκπαιδευτικές πολιτικές που τόσο ταλάνισε την εκπαιδευτική
κοινότητα τα τελευταία δύο χρόνια, δημιουργώντας τεράστιες αντιδράσεις
αλλά και προβλήματα.
Η επιλογή της αξιολόγησης ως πρόβλημα προς διερεύνηση, αιτιολογείται
από τις ισχυρές αντιδράσεις που υπήρχαν κατά την προσπάθεια
θεσμοθέτησης και εφαρμογής του υφιστάμενου πλαισίου τη συγκεκριμένη
περίοδο.
Ο δεύτερος λόγος, είναι το αυξανόμενο ενδιαφέρον που αυτό παρουσιάζει
ως αυτόνομο εκπαιδευτικό πρόβλημα, με συνέπεια οι αντιλήψεις των
αξιολογικών συστημάτων να αποτελούν δείκτη πιθανών ανακατατάξεων
που συντελούνται στο εσωτερικό των εκπαιδευτικών συστημάτων.
Ένας ακόμη λόγος είναι το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η μελέτη των
πολιτικών ρύθμισης ενός εκπαιδευτικού προβλήματος-της αξιολόγησης-ως
αποτέλεσμα των επιδράσεων διαφορετικών πολιτικών, κοινωνικών και
εκπαιδευτικών παραγόντων.
Επίσης οι πολλαπλοί εκπαιδευτικοί παράμετροι οι οποίοι συνδέονται με την
πρακτική της αξιολόγησης, νοηματοδοτούν τη διερεύνηση των διαφόρων
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εκπαιδευτικών πολιτικών ως σχέση εξουσίας

και ρύθμισης του

περιεχομένου της σχολικής διαδικασίας.
Ένα ακόμη στοιχείο είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με την περιρρέουσα
κοινωνική - οικονομική κατάσταση και τις πολιτικές που απορρέουν από
αυτή.
Η σύνδεση αυτή αναδεικνύεται από τη σχέση των πολιτικών αξιολόγησης
με τις ευρύτερες εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες πραγματοποιούνται
μέσα σε συγκεκριμένα οικονομικά πλαίσια.
Είναι εμφανές ότι η αξιολόγηση δεν είναι ένα εσωτερικό εκπαιδευτικό
ζήτημα, αλλά έχει σχέση με τις ευρύτερες εκπαιδευτικές πολιτικές και τις
εξουσίες που καθιερώνουν.
Επίσης επιλέχτηκε, γιατί είναι ένα θέμα με το οποίο δεν έχουμε ασχοληθεί
συστηματικά την τελευταία εικοσαετία και αποτελούσε ταμπού μέχρι πριν
από λίγο διάστημα.
Τέλος η επικαιρότητα του ζητήματος καθιστά την έρευνα ενδιαφέρουσα και
ως ένα βαθμό αναγκαία.
Επόμενο βήμα ήταν η επιλογή της ερευνητικής μεθόδου που θα
χρησιμοποιηθεί.
6.1.2. Μέθοδος έρευνας
Για τη συγκεκριμένη μελέτη υιοθετήθηκε η ποιοτική προσέγγιση, η οποία
είναι μία εναλλακτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στα τέλη της δεκαετίας
του 1960, ως αποτέλεσμα μιας τάσης για αμφισβήτηση απέναντι στην
ορθολογική προσέγγιση της έρευνας.
Το ζητούμενο της συγκεκριμένης έρευνας που είναι η ανάλυση και η
ερμηνεία της γνώμης των εκπαιδευτικών της Π.Ε για την αξιολόγηση και ο
ρόλος τους σ’ αυτή, οδήγησαν στην επιλογή της ποιοτικής έρευνας.
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Επιγραμματικά ως τα κυριότερα χαρακτηριστικά της μπορούμε να
αναφέρουμε τα:
• Η ποιοτική έρευνα γίνεται συνήθως στο χώρο δράσης των
υποκειμένων, στο φυσικό πεδίο και όχι στο εργαστήριο.
• Οι συμμετέχοντες θεωρούνται απαραίτητοι στις μεθόδους συλλογής
των δεδομένων.
• Τα ερευνητικά ερωτήματα είναι δυναμικά, διαμορφώνονται και
ανατροφοδοτούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας.
• Είναι κυρίως ερμηνευτική και όχι ποσοτική προσπάθεια, ολιστικής
όμως ερμηνείας γεγονότων και πρακτικών.
Με τη μελέτη του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται προσπάθεια
ερμηνείας των φαινομένων και των σχέσεων σύμφωνα με το νόημα
που δίνουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα.
Οι κυριότερες αδυναμίες που της καταλογίζουν είναι:
 Αδυναμία

γενίκευσης

των

αποτελεσμάτων

σε

ευρύτερες

πληθυσμιακές ομάδες.
 Ενδεχόμενη υποκειμενικότητα στην ερμηνεία των δεδομένων.
 Πιθανότητα αποκάλυψης στοιχείων και προσωπικών δεδομένων των
συμμετεχόντων.
 Η μη επαναληψιμότητα η οποία εκλαμβάνεται και ως έλλειψη στο
θέμα της αξιοπιστίας 57.
Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχτηκαν τεχνικές της grounded theory

.Η

58

θεωρία αυτή διαμορφώθηκε το 1967 από τους Classer και Strauss και από
τότε δεν έχει υποστεί σοβαρές αλλαγές .

Γ. Τσιώλης, «ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ», εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ,
Αθήνα, 2014, σελ:23-44
58 Corbin & Strauss, 1996, Analytic Ordering for Theoretical Purposes, Qualitative Inquiry, pag: 139-150
57
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Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή η συλλογή δεδομένων και η ανάλυσή τους
είναι αμφίδρομες διαδικασίες, Οι έννοιες αποτελούν βασικά μέρη της
ανάλυσης και επιχειρείται ερμηνεία των δεδομένων. Οι όποιες κατηγορίες
προκύψουν από την ανάλυση, αναπτύσσονται και συσχετίζονται.
Χρησιμοποιείται συνεχώς η τεχνική της σύγκρισης ώστε να βρεθούν τυχόν
ομοιότητες ή διαφορές. Η συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών,
αναπτύσσεται, γίνεται προσπάθεια να αποδειχτεί, λαμβάνοντας υπόψη όλο
το πλαίσιο, οικονομικό-κοινωνικό-πολιτικό, μέσα στο οποίο εντάσσεται η
ερμηνεία των φαινομένων. 59
Σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκο Παπαδάκη 60, η εκπαιδευτική πολιτική
χρειάζεται τη μεθοδολογική ευελιξία και τη σύνδεση θεωρίας και
εμπειρικού αντικειμένου που προσφέρει η Θεμελιωμένη Θεωρία.
Η Θεμελιωμένη Θεωρία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί ιδανικά στην πράξη,
γιατί δεν μπορεί να είναι απαλλαγμένη πλήρως από τυχόν προσωπικές
επιρροές και απόψεις του ερευνητή, ούτε είναι δυνατή η συνεχής
αλληλεξάρτηση μεταξύ συλλογής και ανάλυσης δεδομένων. 61
Παρά ταύτα

χρησιμοποιήθηκε αυτή η μέθοδος γιατί μας δίνει τη

δυνατότητα να συγκρίνουμε συνεχώς τα διάφορα δεδομένα μεταξύ των
κατηγοριών των εκπαιδευτικών και τη διαρκή ανάλυση και ερμηνεία τους.
Σ’ αυτήν την έρευνα δεν έγινε παρατήρηση, επιλέχτηκε όμως η ανάλυση
περιεχομένου (νομικού πλαισίου, προγενέστερων νόμων, προεδρικών
διαταγμάτων, εγκυκλίων) και η συνέντευξη με σχολικούς συμβούλους,
δ/ντές, προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, όπου
μέσω των συγκεκριμένων τεχνικών κατέστη δυνατό να οριοθετηθούν οι
διάφορες κατηγορίες και να οργανωθούν τα δεδομένα.
Corbin & Strauss, 1990, grounded Theory Research, Canons and Evaluative Criteria, Qualitative Sosiology, pag: 3-21
Παπαδάκης Ν. 2003, Εκπαιδευτική Πολιτική, Αθήνα, εκδ: Ελληνικά Γράμματα, σελ: 257
61 Κυριαζή Ν. 2006, Η Κοινωνιολογική Έρευνα, Αθήνα, εκδ: Ελληνικά Γράμματα, σελ:274-275
59

60
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Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα μπορεί να ανήκουν στην
ίδια βαθμίδα, αυτή της Π.Ε, αλλά ως αυτόνομες προσωπικότητες έχουν όλοι
τους διαφορετικές θεωρήσεις, ιδέες και κουλτούρες που άπτονται του
θεσμού της αξιολόγησης.
Η πρακτική του καθενός επηρεάζεται και αλληλεπιδρά με τις άλλες
υποκατηγορίες-ομάδες, ανάλογα και στο σε ποια κατηγορία ανήκει και στο
πως αντιλαμβάνεται τις σχέσεις σε θέματα διοικητικά.
Στόχος τελικά είναι να αναδειχθεί, αφού μελετηθούν αυτές οι διαφορετικές
θεωρήσεις μέσω της grounded theory το πόσο πολύπλευρο είναι το
συγκεκριμένο θέμα και να γίνει μια όσο το δυνατόν πληρέστερη περιγραφή,
αλλά και ερμηνεία του.
Αφού ολοκληρώθηκε η βιβλιογραφική ανασκόπηση του υπό διερεύνηση
θέματος και η περαιτέρω αποσαφήνιση των ερευνητικών ερωτημάτων,
ακολούθησε ο σχεδιασμός των ερευνητικών εργαλείων και η επιλογή των
υποκειμένων της έρευνας.
6.1.3. Τεχνικές Έρευνας
 Επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη η οποία μας δίνει τη
δυνατότητα για εξέταση και ερμηνεία του υπό εξέταση θέματος σε
μεγαλύτερο βάθος.
Επίσης βοήθησε στην καλύτερη ανάλυση και κατηγοριοποίηση,
προσφέροντας ευελιξία στον τρόπο δόμησης και παρουσίασης των
αξόνων της έρευνας.
Στην παρούσα μελέτη, ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ημιδομημένης
συνέντευξης, η οποία επιτρέπει, αφενός, την εξαγωγή πληροφοριών για
ζητήματα που εξετάζονται και τα οποία μπορούν να αποτελέσουν
συγκρίσιμα δεδομένα, αφετέρου αφήνει περιθώρια ευελιξίας, ώστε είναι
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δυνατόν να προκύπτουν παράμετροι που δεν θα μπορούσαν να
προεξοφληθούν και είτε αφορούν τα υπό διερεύνηση ζητήματα, είτε δίνουν
αφορμή για περαιτέρω μελέτη σχετικών φαινομένων.
 Στην ανάλυση περιεχομένου έγινε συλλογή, ταξινόμηση και ανάλυση
όλων των σχετικών νόμων, αποφάσεων και εγκυκλίων που έχουν
σχέση με το νομικό πλαίσιο της αξιολόγησης και του Π.Δ 152.
Ακόμη συγκεντρώθηκαν και αναλύθηκαν κείμενα της Δ.Ο.Ε, της Ε.Ε,
αλλά και διεθνών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α, Παγκόσμια Τράπεζα) που
αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.
Όλα αυτά τα δεδομένα δεν ποσοτικοποιήθηκαν, αλλά μελετήθηκαν,
αντλήθηκαν πληροφορίες και αποτέλεσαν τη βάση, έναν οδηγό που
μας κατεύθυνε σε κάποια ερωτήματα, αλλά και έναν βοηθό ως προς
την επεξεργασία και τη σύγκριση των δεδομένων των συνεντεύξεων.
Συγκεκριμένα

έγινε

προσπάθεια

να

απαντηθεί

το

ερώτημα

της

αναγκαιότητας ή όχι της αξιολόγησης, πως χρησιμοποιείται ανά τον κόσμο
και πως εμφανίζεται στην Ελληνική Νομοθεσία. Η ανάλυση αυτής της
ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής για την αξιολόγηση, αποσαφήνισε τον
τρόπο συγκρότησής της στην ελληνική πραγματικότητα και αποτέλεσε έναν
γνώμονα για την ερμηνεία και τη σχέση της με την εκπαιδευτική κοινότητα
και ιδιαίτερα της Π.Ε.
Τα ερευνητικά αυτά εργαλεία ελέγχθηκαν κατά τη διενέργεια μιας σύντομης
πιλοτικής έρευνας και αφού έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις των
ερευνητικών εργαλείων, ξεκίνησε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων και η
συλλογή των δεδομένων.
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δόθηκε στην επιλογή των εκπαιδευτικών που θα
συμμετέχουν στην έρευνα, έτσι ώστε να υπάρχει η όσο το δυνατόν
καλύτερη αντιπροσώπευση. Παράλληλα, με τη συλλογή των δεδομένων
προχωρούσε και η διαδικασία κωδικοποίησης και ανάλυσης των δεδομένων.
6.1.4. Επιλογή δείγματος
Η μέθοδος δειγματοληψίας που επιλέχτηκε είναι αυτή της σκόπιμης
στρωματικής δειγματοληψίας (επιλέχτηκαν συμμετέχοντες που να πληρούν
κάποιο ή κάποια κεντρικά χαρακτηριστικά που συνάδουν με το σκοπό και
το χαρακτήρα της

έρευνας), έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα

σύγκρισης. 62 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν εκπαιδευτικοί, άντρες και
γυναίκες όλου του ηλικιακού φάσματος.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος ώστε
να καλύπτει όλη τη γεωγραφική κατανομή του νομού.
Έτσι λοιπόν, προσκλήθηκαν εκπαιδευτικοί με τα εξής χαρακτηριστικά :
• Ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης Κρήτης και ο διευθυντής
Π.Ε Ν. Χανίων.
• Τρεις σχολικοί σύμβουλοι του νομού Χανίων.
• Πέντε διευθυντές σχολικών μονάδων.
• Δέκα εκπαιδευτικοί τάξης.
Τα σχολεία στα οποία ανήκουν οι παραπάνω εκπαιδευτικοί και διευθυντές
είναι από όλη τη γεωγραφική περιοχή του νομού, δηλαδή περιφερειακά,
ημιαστικά και αστικά, εξαθέσια, δωδεκαθέσια κ.λπ.

62

Γ. Τσιώλης, σελ. 58
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Ακόμη το ηλιακό εύρος περιλαμβάνει όλες τις ηλικιακές ομάδες που
υπάρχουν και εργάζονται στο νομό Χανίων, ενώ οι ειδικότητες
περιλαμβάνουν εκτός από εκπαιδευτικούς ΠΕ70,

δασκάλους Τ.Ε. ,

εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και Αγγλικής Φιλολογίας.
Τέλος επιλέχτηκαν και δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι εκτός της ιδιότητας του
δασκάλου, είναι ταυτόχρονα και συνδικαλιστές, μέλη του Δ.Σ του συλλόγου
δασκάλων και νηπιαγωγών Ν. Χανίων, δίνοντας έτσι και μια συνισταμένη
του θέματος που έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία της
αξιολόγησης.
6.1.5. Πιλοτική έρευνα
Αφού επιλέχτηκε το δείγμα έγινε μια πιλοτική έρευνα η οποία καταγράφηκε
ως η πρώτη συνέντευξη-συζήτηση, βοηθώντας στο μέγιστο στην τελική
οριοθέτηση των αξόνων της έρευνας και στην επαναδιατύπωση ερωτήσεων
για τις οποίες εμφανίστηκαν αμφισημίες και παρερμηνείες.
Για την πρώτη ημιδομημένη συνέντευξη πιλότο επιλέχτηκε συνάδελφος
εκπαιδευτικός ΠΕ 70, πρόεδρος του Ν.Τ της ΑΔΕΔΥ, με εμπειρία και
γνώσεις στο αντικείμενο των νόμων και των εκπαιδευτικών πολιτικών
γενικότερα.
Τέλος ο ερευνητής έκανε αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις, τόσο με τον
υπεύθυνο καθηγητή του, όσο και με πολλούς συναδέλφους, ώστε να
βοηθηθεί περισσότερο και να οδηγήσει την έρευνα προς τη σωστή
κατεύθυνση.
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6.1.6. Σχεδιασμός
Το δελτίο συνέντευξης χωρίστηκε σε θεματικές, περιλαμβάνει συνολικά 22
ανοιχτές ερωτήσεις, ενώ στο τέλος συμπληρώνεται με τα δημογραφικά
στοιχεία του συνεντευξιαζόμενου.
Ξεκινά με 5 γενικές ερωτήσεις που είναι κοινές για όλους, σχετικά με την
αξιολόγηση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και της εκπαιδευτικής πολιτικής
γενικότερα.
Ακολουθούν 4 ερωτήσεις, πάλι κοινές για όλους, που άπτονται του νέου
θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης στην ΠΕ και στις γενικότερες
διεργασίες, τόσο κατά τη συγγραφή του νόμου, όσο και κατά την εφαρμογή
του.
Στη συνέχεια οι 2 επόμενες κοινές ερωτήσεις αναφέρονται στις επιπτώσεις
γενικά του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στην ΠΕ και στην αποδοχή του
από την κοινωνία.
Οι επόμενες 5 ερωτήσεις εξειδικεύονται για τους εκπαιδευτικούς τάξεων σε
σχέση με τις επιπτώσεις της αξιολόγησης

στη διδασκαλία και στα

αποτελέσματά της στη σχολική μονάδα.
Στη συνέχεια ακολουθούν 3 ερωτήσεις που απευθύνονται στα στελέχη της
εκπαίδευσης με το σκεπτικό ότι έχουν ένα διαφορετικό ρόλο από τους
υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και τελειώνει με 3 κοινές ερωτήσεις περί
προτάσεων πολιτικής και βελτιώσεων του συγκεκριμένου θεσμικού
πλαισίου και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
εκπαιδευτικής πολιτικής.
6.1.7. Συλλογή δεδομένων
Η πρώτη επαφή με τους συνεντευξιαζόμενους έγινε μέσω τηλεφωνικής
επικοινωνίας, όπου οι συνεντευξιαζόμενοι ενημερώθηκαν για το σκοπό της
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έρευνας, για το πλαίσιο στο οποίο διεξαγόταν και για το λόγο της επιλογής
τους για συμμετοχή στην έρευνα.
Από την αρχή ενημερώθηκαν για την πρόθεση μαγνητοφώνησης της
συνέντευξης και παράλληλα διαβεβαιωνόταν για τη διασφάλιση της
εχεμύθειας από τον ερευνητή.
Κατόπιν συμφωνίας κανονίζονταν το ραντεβού για τη συνέντευξη, είτε στο
χώρο του σχολείου του εκπαιδευτικού, είτε στα γραφεία του συλλόγου
δασκάλων.
Οι συνεντεύξεις είχαν διάρκεια κατά μέσο όρο 30 λεπτά, ηχογραφήθηκαν
και απομαγνητοφωνήθηκαν για καλύτερη ανάλυση των δεδομένων.
Πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα Δεκεμβρίου 2014 έως και
τον Ιανουάριο 2015. Το συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο εκείνης της
περιόδου (παραμονές εκλογικών διαδικασιών με πιθανή αλλαγή στα
πολιτικά δεδομένα), βοήθησαν στη διαδικασία, απελευθερώνοντας τους
συναδέλφους από το φόβο και τη διστακτικότητα που υπήρχε στην αρχή της
χρονιάς λόγω των γεγονότων της αξιολόγησης και των επακόλουθων αυτής.
Παράλληλα με τη διαδικασία της ημιδοδημένης συνέντευξης ο ερευνητής
κρατούσε σημειώσεις πάνω στην διαντίδραση των συμμετεχόντων στα
κύρια σημεία της.
Στο τέλος της συνέντευξης συλλέχθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των
συμμετεχόντων μέσω ενός σύντομου ερωτηματολογίου.
6.1.8. Διαδικασία συνέντευξης
Από την αρχή,

ερευνητής φρόντισε να αισθανθούν άνετα

οι

συνεντευξιαζόμενοι και να αναπτυχθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης.
Μετέπειτα, εξηγήθηκε στους συνεντευξιαζόμενους, ακόμα πιο αναλυτικά ο
σκοπός της έρευνας και το πλαίσιο υλοποίησής της, καθώς και η
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διαβεβαίωση για την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας και
την εξασφάλιση της εχεμύθειας σε σχέση με τα στοιχεία των
συμμετεχόντων, αλλά και των στοιχείων που θα ανέφεραν κατά τη
συνέντευξη.
Έτσι, αφού δινόταν η σύμφωνη γνώμη των συνεντευξιαζόμενων, ξεκινούσε
η διαδικασία της μαγνητοφώνησης.
Οι συνεντεύξεις διήρκησαν κατά μέσο όρο περίπου 20 έως 30 λεπτά η κάθε
μία

και

οι

περισσότεροι

συνεντευξιαζόμενοι

έδειχναν

αρκετά

ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή.
6.1.9. Σχέση ερευνητή και ερωτώμενων
Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε
από τον υπογράφοντα, ο οποίος εκτός από ενεργός εκπαιδευτικός είναι και
χρόνια συνδικαλιστής, Γ. Γραμματέας του συλλόγου δασκάλων, αιρετός και
αντιπρόσωπος στη ΔΟΕ.
Είναι προφανές ότι λόγω των παραπάνω ιδιοτήτων υπήρχε μια σχετική
γνωριμία μεταξύ ερευνητή και ερωτώμενων σε πολλαπλά επίπεδα.
Για

αυτό

το

λόγο

δεν

μπορούσε

να

υπάρξει

μια

ερευνητική

«αποστασιοποίηση», ενώ παράλληλα λόγω της γνωριμίας, η διαδικασία της
συνέντευξης ήταν πιο φιλική.
Παρόλα αυτά ο ερευνητής αντιμετώπισε διλήμματα που αφορούσαν το
διπλό του ρόλο, καθώς και το κατά πόσο οι συνεντευξιαζόμενοι απαντούσαν
μη λαμβάνοντας υπόψη την ιδιότητά του.
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6.1.10. Ανάλυση δεδομένων- Κωδικοποίηση
Η ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, περιλαμβάνει όλο το ερευνητικό
υλικό από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις.
Σύμφωνα με την grounded theory η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί σε
γενικές γραμμές την παρακάτω πορεία:
Στην αρχή γίνεται σύγκριση δεδομένων και προσπάθεια ένταξής τους σε
κατηγορίες.
Στη συνέχεια γίνεται μια ομαδοποίηση των διαφόρων κατηγοριών με άξονα
τα κοινά τους στοιχεία και χαρακτηριστικά.
Τέλος, σύγκριση των διαφόρων κατηγοριών μεταξύ τους, οριοθέτηση του
ζητήματος και μέσω της καταγραφής των συνιστωσών του υπό διερεύνηση
θέματος, ερμηνεία του σε σχέση πάντοτε με τη συγκεκριμένη έρευνα και
τους άξονες που έχουμε επιλέξει.
Μετά

την

απομαγνητοφώνηση

των

συνεντεύξεων

ακολούθησε

η

επεξεργασία τους.
Τα κείμενα των συνεντεύξεων αποκωδικοποιήθηκαν

και στη συνέχεια

ομαδοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προκύπτουν τόσο οι
κατηγορίες των ζητημάτων, που αποκαλύπτονταν μέσω των απαντήσεων
των ερωτηθέντων/εισών, όσο και η συγκεκριμένη στάση τους απέναντι στα
ζητήματα αυτά.
Αφού λοιπόν γινόταν κριτική ανάγνωση των συνεντεύξεων (περισσότερες
από μία φορές), γίνονταν μια πρώτη ανάλυση, απαλείφοντας τα περιττά,
αναδεικνύοντας σε μια πρώτη φάση, τόσο τους άξονες, όσο και τις τυχόν
αντιφάσεις που υπήρχαν στα απομαγνητοφωνημένα κείμενα.
Από τις πρώτες κιόλας κωδικοποιήσεις ήταν εμφανής η επανάληψη
μοτίβων, που επέτρεψαν την εξαγωγή σχετικών συμπερασμάτων.
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Η κωδικοποίηση ξεκίνησε από την αρχή της διαδικασίας, από τη συλλογή
των δεδομένων, σύμφωνα με τον Bryman, κατά τον οποίο ο ερευνητής
μελετώντας πολλές φορές τις συνεντεύξεις, προσπαθεί να εντοπίσει όλα τα
χρήσιμα στοιχεία.
Στον πρώτο βαθμό ανάλυσης των συνεντεύξεων αναπτύχθηκαν όσο το
δυνατόν περισσότερες κατηγορίες χωρίς να προσδιοριστούν στην τελική
τους μορφή.
Στο δεύτερο βαθμό έγινε εστίαση σε κατηγορίες όσο το δυνατόν πιο γενικές,
ενοποιώντας τες με βάση τις ομοιότητές τους.
Τέλος, η παρουσίαση των τελικών κατηγοριών, η σύνθεση και η ερμηνεία
των ευρημάτων της

αλληλεπιδραστικής σχέσης μεταξύ του νομικού

πλαισίου της αξιολόγησης και γενικότερα της ελληνικής εκπαιδευτικής
πολιτικής πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, με την Π.Ε και ειδικότερα με την
περίπτωση της Π.Ε του Ν. Χανίων.
6.1.11. Ζητήματα δεοντολογίας
Κάθε έρευνα και ιδιαίτερα η ποιοτική έρευνα, λόγω και των ευαίσθητων
προσωπικών δεδομένων που θίγει, οφείλει να σέβεται τους κανόνες
δεοντολογίας,

όπως

αυτοί

έχουν

θεσπιστεί

από

τις

αντίστοιχες

Εθνικές/Διεθνείς Επιτροπές Δεοντολογίας.
Έτσι, κάθε ερευνητής οφείλει να σεβαστεί τον ερωτώμενο και αφού πάρει
την συγκατάθεσή του, να ορίσει την συνέντευξη σε χώρο & χρόνο που να
τον εξυπηρετεί.
Για το σκοπό αυτό, ο ερευνητής πρέπει πρώτα από όλα να παρουσιάσει τον
εαυτό του και τον σκοπό της έρευνας που διεξάγει, τη θεματική των
ερωτημάτων και το χρόνο που θα χρειαστεί να διαθέσει ο ερωτώμενος.
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Ο ερευνητής πρέπει επίσης να διαμορφώσει ένα κατάλληλο κλίμα μέσα στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνέντευξη.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας των συνεντεύξεων ενημερώθηκαν σε
πρώτο στάδιο όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, για
την εν λόγω μελέτη, το πλαίσιο και το θέμα της συνέντευξης.
Ικανοποιήθηκαν τα ερωτήματα των συνεντευξιαζόμενων που αφορούσαν τη
διαδικασία, καθώς επίσης και σχετικούς με αυτή κανόνες δεοντολογίας.
Επισημάνθηκε η δυνατότητα πρόσβασής τους στα αποτελέσματα της
έρευνας, όταν θα έχει πλέον ολοκληρωθεί.
Κλήθηκαν να δηλώσουν όσοι/ες επιθυμούσαν συμμετοχή στη συνέντευξη.
Συμφωνήθηκε

ο

χρόνος

και

ο

τόπος

συνάντησης

όπου

και

πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις με καταγραφή του μικρού τους
ονόματος και της ηλικίας τους.
6.1.12. Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της έρευνας
Στην ποιοτική κοινωνική έρευνα η έννοια της ερευνητικής εγκυρότητας
(validity) αναφέρεται, στο κατά πόσο τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί από
το ερευνητικό πεδίο καθώς και η ανάλυση και ερμηνεία τους,
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της έρευνας και

απαντούν με επαρκή

τρόπο στα ερευνητικά ερωτήματα. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι
ερευνητικής εγκυρότητας, οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι οι
ακόλουθοι 63 :
- Περιγραφική εγκυρότητα (descriptive validity).
- Ερμηνευτική εγκυρότητα (interpretative validity).
- Θεωρητική εγκυρότητα (theoretical validity).
- Αξιολογική εγκυρότητα (evaluative validity).
63

Θ. Ιωσηφίδης, Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, 2008, Αθήνα, εκδ: ΚΡΙΤΙΚΗ, σελ. 269-270
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Ο έλεγχος και η εγκυρότητα της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας
διαπιστώνεται με αρκετούς τρόπους και τεχνικές, όπως:
α) Τριγωνισμός (triangulation).
β) Επικύρωση από τους Συμμετέχοντες (respondent validation).
γ) Η Αρχή της Διάψευσης (refutability principle).
δ) Συνεχής Σύγκριση (constant comparison).
ε) Περιεκτική Επεξεργασία των Δεδομένων (comprehensive data treatment).
στ) Ανάλυση Εξαιρετικών Περιπτώσεων (deviant case analysis).
ζ) Έλεγχος από άλλους Ερευνητές (peer examination).
η) Συμμετοχική ή Ομαδική Έρευνα και Ανάλυση (participatory or
collaborative research and analysis).
θ) Έλεγχος των Αδυναμιών και των Προκαταλήψεων του Ερευνητή
(researcher biases).
Στην παρούσα εργασία για τον έλεγχο της εγκυρότητας των ποιοτικών
δεδομένων

που

προέκυψαν

από

τις

ημιδομημένες

συνεντεύξεις

χρησιμοποιήθηκαν οι εξής τεχνικές:
i) επικύρωση από τους συμμετέχοντες (respondent validation),
ii) περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων (comprehensive data treatment).
iii) Έλεγχος από άλλους ερευνητές (peer examination).
Συγκεκριμένα:
i) Επικύρωση από τους συμμετέχοντες.
Είναι η επιβεβαίωση των ευρημάτων και των ερμηνειών της ερευνητικής
διαδικασίας από τους ίδιους τους συμμετέχοντες σε αυτή.
Η συγκεκριμένη διαδικασία εφαρμόστηκε σε έναν από κάθε κατηγορία
εκπαιδευτικών

συνεντευξιαζόμενο,

οι

οποίοι

ρωτήθηκαν

για

την

επιβεβαίωση των ευρημάτων και των ερμηνειών, με αποτέλεσμα να υπάρχει
επικύρωση των ευρημάτων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες.
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ii) Περιεκτική επεξεργασία των δεδομένων.
Σύμφωνα με αυτή την τεχνική συμπεριλήφθηκαν το σύνολο των ποιοτικών
δεδομένων στην ανάλυση, και όχι μόνο αυτά που οδηγούσαν σε επιθυμητές
ερμηνείες και συμπεράσματα. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόστηκε
επισταμένως, χρησιμοποιώντας όλα τα στοιχεία που προέκυψαν και από τις
είκοσι ποιοτικές συνεντεύξεις που διεξήχθησαν.
iii) Έλεγχος από άλλους ερευνητές.
Στην παρούσα έρευνα, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόστηκε μέσα από
τον έλεγχο των μεθόδων και της ανάλυσης των ποιοτικών δεδομένων από
τον επιβλέποντα καθηγητή της συγκεκριμένης μελέτης, Παπαδάκη Νίκο.
Η έννοια της αξιοπιστίας (reliability) στην ποιοτική κοινωνική έρευνα
αναφέρεται στο βαθμό συνέπειας (consistency) της ερευνητικής διαδικασίας
καθώς και στο βαθμό κατά τον οποίο τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν
ευρύτερη αξία.
Πιο συγκεκριμένα:
- Με το στάδιο της πιλοτικής συνέντευξης

εξασφαλίστηκε ότι οι

ερευνητικές ερωτήσεις ήταν ξεκάθαρες και ο σχεδιασμός προς τη σωστή
κατεύθυνση. Ακόμη ελέγχθηκε ότι δεν υπάρχουν ερωτήσεις οι οποίες
καθοδηγούν τους ερωτώμενους σε συγκεκριμένες απαντήσεις.
- Η συλλογή των ποιοτικών δεδομένων έλαβε χώρα σε όλο το εύρος των
εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, ηλικιακών ομάδων, προϋπηρεσίας, καθώς και
διαβάθμισης θέσεων ευθύνης.
- Διεξήχθη έλεγχος της ερευνητικής και αναλυτικής διαδικασίας από τον
επιβλέποντα καθηγητή της συγκεκριμένης μελέτης, Παπαδάκη Νίκο.
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6.1.13. Περιορισμοί έρευνας
Οι περιορισμοί της έρευνας οφείλονται στην τυχαία επιλογή των
συμμετεχόντων σε αυτήν, το μικρό δείγμα, στη μικρή κλίμακά της, με
αποτέλεσμα

τη

δυσκολία

γενίκευσης

των

αποτελεσμάτων

της

συγκεκριμένης έρευνας στον ευρύτερο πληθυσμό.
Επίσης η παραδοχή ότι ίσως κατά τον καθορισμό των ερωτήσεων της
ημιδομημένης συνέντευξης, ίσως να εμπεριέχονται και προσωπικές στάσεις
και αντιλήψεις του ερευνητή, επηρεάζοντας έως ένα βαθμό και τα
αποτελέσματα. Άλλωστε αυτό αποτελεί και έναν από τους περιορισμούς που
εμπεριέχουν οι κοινωνικές έρευνες.
Το φαινόμενο αυτό περιορίστηκε στο ελάχιστο δυνατό με τον ακριβή και
λεπτομερή σχεδιασμό-περιγραφή της έρευνας και το συνεχόμενο έλεγχο
από εξωτερικούς παρατηρητές όπως τον επιβλέποντα καθηγητή του
ερευνητή.
Ένας ακόμη περιοριστικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι ο ερευνητής
παίρνει συνεντεύξεις από τους άμεσα διοικητικά και παιδαγωγικά
προϊσταμένους του με ότι συνεπάγεται αυτό.
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6.1.14. Σύνοψη μεθοδολογίας
Στη συγκεκριμένη έρευνα επιλέχτηκε η ποιοτική μέθοδος κοινωνικής
έρευνας, δεδομένου ότι αυτή η προσέγγιση επιτρέπει τη βαθύτερη ανάλυση
και ερμηνεία καταστάσεων, γεγονότων και συμπεριφορών

. Την ποιοτική

64

έρευνα την ενδιαφέρει η ίδια η ζωή, τα περιστατικά όπως ακριβώς
συμβαίνουν στην πραγματικότητα. Αναζητούνται ζωντανές εμπειρίες σε
πραγματικές καταστάσεις, γεγονός που μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με τη
δημιουργία τεχνητών καταστάσεων 65.
Ως πλέον κατάλληλο εργαλείο συλλογής των ερευνητικών δεδομένων στο
πλαίσιο της παραπάνω προσέγγισης θεωρήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη.
Ως συνέντευξη, καταρχήν, προσδιορίζεται «η τεχνική που έχει σκοπό τη
διαμόρφωση μιας ειδικευμένης σχέσης προφορικής αλληλεπίδρασης
ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, το συνεντευκτή και τον ερωτώμενο, έτσι ώστε ο
πρώτος να συλλέξει συγκεκριμένες πληροφορίες από το δεύτερο πάνω σε
μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή» 66.Ειδικότερα, η συνέντευξη επιτρέπει
την πρόσβαση στον τρόπο που βλέπουν οι άλλοι τα πράγματα, τις σκέψεις
τους, τις στάσεις και τις απόψεις που κρύβονται πίσω από τη συμπεριφορά
τους .

Είναι ένας τρόπος για να ανακαλύψει κάποιος τι σκέφτονται και τι

67

αισθάνονται τα υποκείμενα για ένα θέμα.
Επιπρόσθετα,

ως

εργαλείο

έρευνας

παρουσιάζει

μια

σειρά

πλεονεκτήματα, όπως ότι ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει
στους συμμετέχοντες το βασικό σκοπό της έρευνας, η συνέντευξη ως
«ζωντανή» επικοινωνία μπορεί να δώσει ευκαιρίες να διευκρινιστούν
κάποιες απαντήσεις, να γίνουν επιπλέον ερωτήσεις και έτσι παρέχεται η
δυνατότητα για εμβάθυνση στα όσα λέγονται , ο ερευνητής μπορεί να κρατά
Birdetal., 1999
Woods, 1999, 173
66 Σταμέλος& ∆ακοπούλου, 2007, 213
67 Altrichter&Porsch, 2001
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65
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σημειώσεις σχετικά με τις συνθήκες διεξαγωγής της συνέντευξης και τη
συμπεριφορά των ερωτώμενων και γενικά υπάρχει ένα περιθώριο ευελιξίας
και από τις δύο πλευρές.
Υπάρχουν ωστόσο και αδύνατα σημεία, μεταξύ των οποίων σημαντικότερο
είναι το θέμα αξιοπιστίας και εγκυρότητα της συνέντευξης, εξαιτίας «της
άμεσης αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον ερευνητή και τους ερωτώμενους,
γεγονός που καθιστά περισσότερο μεροληπτικούς και υποκειμενικούς τους
συμμετέχοντες στη συνέντευξη και από τις δύο πλευρές» 68. Ο κίνδυνος να
υποβάλει ο ερευνητής στον ερωτώμενο τη δική του υποκειμενικότητα και
να προκαλέσει αρεστές απαντήσεις που θα ενισχύσουν τις προϋπάρχουσες
ιδέες του ερευνητή είναι υπαρκτός. Ωστόσο, η επίγνωση του προβλήματος
και ο συνεχής σταθερός αυτοέλεγχος μπορούν να βοηθήσουν στην
ελαχιστοποίηση του εν λόγω κινδύνου.
Από την άλλη, ενώ η συνέντευξη μπορεί να συνεισφέρει με σημαντικά
δεδομένα στη διερεύνηση ενός προβλήματος, ελέγχεται κατά πόσον αυτά
συμβαίνουν στην πραγματικότητα, επειδή τα δεδομένα προκύπτουν από
ανθρώπους,

οι

οποίοι

αποκαλύπτουν

μόνο

όσα

και

όπως

τα

αντιλαμβάνονται οι ίδιοι. Για το λόγο αυτό προτείνεται η αξιοποίηση της
παρατήρησης, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να ελέγξει
αν τα ερευνητικά υποκείμενα κάνουν όσα ισχυρίζονται ότι κάνουν και αν
συμπεριφέρνονται όπως ισχυρίζονται ότι συμπεριφέρνονται.
Επιλέχτηκε τώρα η ημιδομημένη συνέντευξη και όχι δομημένη, επειδή
στη δομημένη συνέντευξη το περιεχόμενο και η διαδικασία είναι
οργανωμένα εκ των προτέρων.
Αυτό σημαίνει ότι η αλληλουχία και η διατύπωση των ερωτήσεων είναι
καθορισμένα βάσει σχεδιαγράμματος και το περιθώριο τροποποιήσεων από
68
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μεριάς του ερευνητή είναι περιορισμένο. Αντίθετα, με την ημιδομημένη
συνέντευξη παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία και ελευθερία.
Αν και οι στόχοι της έρευνας καθορίζουν τις ερωτήσεις που τίθενται, το
περιεχόμενό τους, η αλληλουχία τους και η διατύπωσή τους βρίσκονται
στην ευχέρεια του ερευνητή. Έτσι, ο συνεντευξιαζόμενος δεν περιορίζεται,
αλλά αντίθετα είναι ελεύθερος να εκφράσει τις απόψεις του και να
αναπαράγει έναν εκτενή λόγο. Επίσης, είναι δυνατόν με την ημιδομημένη
συνέντευξη να προκύψουν από τον συνεντευξιαζόμενο ορισμένα θέματα, τα
οποία δεν λήφθηκαν αρχικά υπόψη, ωστόσο παρουσιάζουν ενδιαφέρον για
την έρευνα. 69
Οι ερωτήσεις με τις οποίες δομήθηκε ο οδηγός-όργανο συνέντευξης
ήταν ανοιχτές, καθώς μέσω αυτών επιτυγχάνεται, αφενός, η ελεύθερη
ανάπτυξη

των

απαντήσεων/απόψεων

των

ερωτώμενων

δίχως

προκαθορισμούς, και, αφετέρου, η δημιουργία ευχάριστου κλίματος επαφής
και επικοινωνίας με τους ερωτώμενους.
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6.2. ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Η

αξιολόγηση

της

εκπαιδευτικής

πολιτικής

και

του

εκπαιδευτικού έργου
1. Ποια είναι η γνώμη σας για την αξιολόγηση γενικότερα των δημόσιων
λειτουργών;
2. Τι γνώμη έχετε για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση γενικά, βελτιώνει ουσιαστικά την
ποιότητα του σχολείου;
3. Ποια μορφή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θεωρείτε ως
καταλληλότερη να εφαρμοστεί και γιατί;
4. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς στόχους την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να
επιδιώκει ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική
μονάδα;
5. Έχετε εμπειρίες από αξιολόγηση; Έχετε επιμορφωθεί για ζητήματα
αξιολόγησης;
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση
Α) ενημέρωση
6. Είστε ενημερωμένος/η σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
της αξιολόγησης; Τι γνώμη έχετε για τα σημεία που σας αφορούν;
Αναφέρατε συνοπτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της
ισχύουσας για την αξιολόγηση νομοθεσίας.
7. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία της
διαβούλευσης για τη διαδικασία αξιολόγησης;
8. Πώς κρίνετε τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του συγκεκριμένου νόμου; Λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις
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της ομοσπονδίας και οι απόψεις των εκπαιδευτικών κατά τη
διαδικασία της διαβούλευσης;
9. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της
αξιολόγησης; (χρονικός ορίζοντας, πεδίο εφαρμογής, εγκυκλίους,
αναβολές, επιμηκύνσεις προθεσμιών, ενημέρωση, γενικότερο κλίμα).
Β) επιπτώσεις (γενικά για την εκπαίδευση)
10. Θεωρείτε ότι το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση θα
έχει επιπτώσεις στην εκπαίδευση της πρωτοβάθμιας βαθμίδας; Με
ποιο τρόπο; Θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα του σχολείου;
11. Πιστεύετε πως η αξιολόγηση αυτή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η
κοινωνία τον εκπαιδευτικό; Γιατί;
Γ) επιπτώσεις (εκπαιδευτικών-επαγγελματικές)
12. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα;
13. Θεωρείτε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα επηρεάσει τον τρόπο
διδασκαλίας; Με ποιο τρόπο; Θα έχει επιπτώσεις στους μαθητές;
14. Η αναμενόμενη και η εν μέρει έως τώρα εφαρμογή της αξιολόγησης
επηρέασε και με ποιο τρόπο το σχολικό κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ
των συναδέλφων; Η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης εντείνει
την ύπαρξη της ανταγωνιστικότητας μέσα στον εργασιακό χώρο και
αν ναι, πώς γίνεται αυτό αντιληπτό;
15. Παρατηρείτε αλλαγές ή διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούσατε ως τώρα σε σχέση με τους προϊσταμένους σας;
Τους μαθητές σας; Τους γονείς;
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16. Η αξιολόγηση όπως προτείνεται από το ΠΔ 152 θα έχει επιπτώσεις στην
επαγγελματική σας διαδρομή; Η αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες
επαγγελματικής ανέλιξης στο δημόσιο τομέα;
Στελέχη εκπαίδευσης –Σχολικοί σύμβουλοι
17. Παρατηρείτε αλλαγές ή διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο με τον
οποίο λειτουργούσατε ως τώρα σε σχέση με τους υφισταμένους σας;
18. Έχοντας διττή ιδιότητα (εκπαιδευτικός-αξιολογητής), θεωρείτε ότι η
συγκεκριμένη νομολογία δημιουργεί προϋποθέσεις ρόλων; (συναισθηματικούςσυμφερόντων-κοινωνικούς-αλληλεξάρτησης); Με βάση αυτό αναμένετε τα
αποτελέσματα να είναι τα αντικειμενικότερα; Σχολιάστε.
19. Σχολιάστε τον

τρόπο και τη μορφή της αξιολόγησής σας με βάση το

υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, συγκρίνοντάς την με των υφισταμένων σας.
Υπάρχει συσχέτιση; Σχολιάστε τυχόν ομοιότητες ή διαφορές.
Προτάσεις Πολιτικής
20. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση;
21. Αν σας ζητούσαν να προτείνετε κάποιες βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό
πλαίσιο ποιες θα ήταν αυτές;
22. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η διαδικασία της
αξιολόγησης συνολικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής;
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Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου:
Φύλο:…………………………………………………………………….
Ηλικία:……………………………………………………………………
Βαθμίδα:…………… …………………………………………………….
Ειδικότητα:…………………………………………………………………
Διδασκαλείο:……………………………………………………………….
Μεταπτυχιακός τίτλος:………………………………………………………
Διδακτορικός τίτλος…………………………………………………………
Άλλο πτυχίο…………………………………………………………………

Κατά την εισαγωγή στη διαδικασίας συνέντευξης κρίνεται αναγκαίο ο
ερευνητής να εξηγήσει πρώτον το σκοπό της έρευνας, δεύτερον να
επιβεβαιώσει την ανωνυμία του ερωτώμενου, τέλος να τονίσει ότι ο
ερωτώμενος θα έχει πρόσβαση στην εργασία, εάν το επιθυμεί, η οποία
γίνεται για επιστημονικούς / ακαδημαϊκούς σκοπούς.
Σε αυτό το σημείο και πριν ξεκινήσει η διαδικασία της συνέντευξης ο
ερευνητής συμπληρώνει σχετικό έντυπο με στόχο να αποτυπώσει
συγκεκριμένα

δημογραφικά

και

συνεντευξιαζόμενου.

178

γενικά

χαρακτηριστικά

του

Ημιδομημένες Συνεντεύξεις
Η κωδικοποίηση των ημιδομημένων συνεντεύξεων με βάση τη θεωρητική
τεκμηρίωση και τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας με βάση την οποία
θα γίνει και η συλλογή των ερευνητικών δεδομένων, παρατίθενται στο τέλος
της εργασίας με τη μορφή παραρτημάτων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται αναλυτικά οι κωδικοποιήσεις των
συνεντεύξεων και η τελική τους σύγκριση. Επίσης παρατίθενται τα
πορίσματα που εξήχθησαν από όλες τις συνεντεύξεις.
7.1. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την τελική σύγκριση των 10 ημιδομημένων
συνεντεύξεων

στις οποίες ερωτήθηκαν 10 εκπαιδευτικοί από όλη την

περιφέρεια Χανίων σχετικά με την «εκπαιδευτική πολιτική και τις
στρατηγικές αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα». Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε εξαιτίας του
πλήθους των συνεντεύξεων και χάριν της ορθής ανάλυσης των
αποτελεσμάτων σε 5 τομείς, 6 για τα στελέχη της εκπαίδευσης και
ομαδοποιήθηκε κατά το περιεχόμενο προς αποφυγή παραλείψεων και
σφαλμάτων.
Σχετικά με τον τομέα της αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και της
αξιολόγησης

του

εκπαιδευτικού

έργου,

οι

συνεντευξιαζόμενοι

ερωτήθηκαν αρχικά για την αξιολόγηση γενικότερα στο δημόσιο τομέα. Οι
περισσότεροι έχουν θετική άποψη για την αξιολόγηση. Δύο μόνο είναι
κάθετα αντίθετοι με τον θεσμό.
Στην ερώτηση για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από αυτήν τα αποτελέσματα είναι
ίδια με την πρώτη ερώτηση. Όσοι απάντησαν θετικά για την αξιολόγηση
πιστεύουν πως η αξιολόγηση στην εκπαίδευση με συγκεκριμένους σκοπούς
και προϋποθέσεις μπορεί να βελτιώσει το εκπαιδευτικό
θεωρούν αναγκαία.
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έργο και τη

Ο ένας από τους δύο συνεντευξιαζόμενους που δεν συμφωνούν με την
αξιολόγηση, απαντά πως η αξιολόγηση στην εκπαίδευση δεν μπορεί να
βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο γιατί είναι ένα οικονομικό μέτρο και όχι ένα
βελτιωτικό για την εκπαίδευση μέτρο.
Όσοι ερωτήθηκαν για την καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης απάντησαν
κατά πλειοψηφία ότι η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η
ανατροφοδοτική- βελτιωτική μορφή. Αυτή δηλαδή που δίνει τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να βελτιώνεται και να βελτιώνει έτσι και το εκπαιδευτικό
έργο προς όφελος του μαθητή. Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι ανάμεσα στην
διαμορφωτική, την αυτοαξιολόγηση, την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας
και την ατομική αξιολόγηση, προτείνουν διάφορες συνδυαστικές μεθόδους
αξιολόγησης που θα στηρίζονται σε μια συνάρτηση κριτήριων που θα
περιλαμβάνει μέσα της τα χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας που
εντάσσεται το σχολείο, τα μέσα και της υλικοτεχνικές δομές, την
πολυπολιτισμικότητα και όποια άλλα χαρακτηριστικά διαμορφώνουν αυτό
που ονομάζουμε εκπαιδευτικό και κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή.
Σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης οι συνεντευξιαζόμενοι απαντούν
σχεδόν ομόφωνα πως ο βασικός στόχος είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου και της ποιότητας της εκπαίδευσης προς όφελος του μαθητή. Η
αξιολόγηση θεωρούν ότι μπορεί να αναβαθμίσει την σχολική κοινότητα,
να προωθήσει εναλλακτικές δράσεις, να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία,
να παράσχει καλύτερους εκπαιδευτικούς και καλύτερες υλικοτεχνικές δομές
προς όφελος πάντα του μαθητή. Ενώ ένας συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η
αξιολόγηση πρέπει να έχεις στόχο την επαγγελματική αναβάθμιση του
εκπαιδευτικού.
Ένας από τους δύο ερωτηθέντες που είναι εκ διαμέτρου αντίθετοι με την
αξιολόγηση, παραθέτει κάποιους στόχους της αξιολόγησης τονίζοντας όμως
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πως διαφωνεί πλήρως με την αξιολόγηση για τον λόγο ότι ποτέ μέχρι τώρα
δεν εκπλήρωσε παρά οικονομικούς και πολιτικούς στόχους και σε τίποτε
δεν βελτίωσε την εκπαίδευση.
Παρόλα αυτά θεωρεί πως ένα ιδανικό σύστημα αξιολόγησης θα έπρεπε να
στοχεύει στον εμπλουτισμό της διαδικασίας της εκπαίδευσης των παιδιών.
Να έχει δηλαδή στόχο να εφοδιάζει τα παιδιά με περισσότερα προσόντα.
Σχετικά με την τελευταία ερώτηση αυτού του τομέα, για την εμπειρία και
την επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση, παρατηρούμε ότι οι μισοί περίπου
ερωτηθέντες δεν έχουν εμπειρία πάνω στην αξιολόγηση, ούτε έχουν
επιμορφωθεί σχετικά, ενώ οι υπόλοιποι μπορεί στην πλειοψηφία να μην
έχουν επιμορφωθεί σχετικά με την αξιολόγηση, έχουν όμως αξιολογηθεί
έστω και μία φορά. Είναι σημαντικό εδώ να επισημάνουμε δύο
παρατηρήσεις. Όσοι έχουν απαντήσει θετικά πως έχουν αξιολογηθεί δεν
αναφέρονται

απαραίτητα

για

τον

εργασιακό

τους

βίο,

αλλά

συμπεριλαμβάνουν στην αξιολόγηση τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ, την είσοδό
τους στο Πανεπιστήμιο και το Διδασκαλείο. Επίσης είναι σημαντικό να
αναφέρουμε πως ένας από τους ερωτηθέντες που έχει αρνητική γνώμη για
την αξιολόγηση, στην ερώτηση σχετικά με την εμπειρία για την αξιολόγηση,
απαντά πως έχει εμπειρία από την περίοδο της «επιθεωρητισμού». Ίσως
αυτή η παράμετρος να έχει καθορίσει και τη συνολική του εικόνα για την
αξιολόγηση, δεδομένου ότι δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με την
αξιολόγηση , αλλά έχει διατελέσει χρόνια συνδικαλιστικό στέλεχος και έχει
βιώσει εκ των έσω τη μάχη για την κατάργηση του σκληρού
επιθεωρητισμού της εποχής.
Σχετικά στον τομέα που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση,
οι εκπαιδευτικοί ερωτήθηκαν για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με το
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ΠΔ 152/2013, αλλά και για τις επιπτώσεις που θεωρούν ότι αυτό έχει στην
εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση και

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νέου θεσμικού, οι περισσότεροι
ερωτηθέντες 8 στους δέκα, έχουν σχετική ή πλήρη ενημέρωση για το ΠΔ
152/2013, τουλάχιστον για τα θέματα που τους αφορούν.
7 στους 10 συνεντευξιαζόμενους βρίσκουν τουλάχιστον ένα πλεονέκτημα
στο συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης. Η πλειοψηφία βρίσκει ως
πλεονέκτημα την ίδια την αξιολόγηση για το εκπαιδευτικό σύστημα και την
προσπάθεια για μόνιμη καθιέρωσή της. Άλλο ένα πλεονέκτημα σύμφωνα με
ερωτώμενο είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση ασχολείται με
αρκετές πτυχές του διδακτικού έργου και της λειτουργίας του σχολείου
γενικότερα. Τη δημιουργία καλού προγραμματισμού για την επόμενη χρονιά
θεωρεί πλεονέκτημα ένας εκ των ερωτηθέντων, ενώ ένας από τους
εκπαιδευτικούς επισημαίνει πως είναι θετική η αξιολόγησή του από
εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Το γεγονός ότι η αξιολόγηση λαμβάνει
υπόψη το φάκελο του εκπαιδευτικού, βρίσκει ως θετικό σημείο ο τελευταίος
εκπαιδευτικός, που θεωρεί ότι το Π.Δ 152/2013 έχει πλεονεκτήματα.
Στην κατηγορία των μειονεκτημάτων έχουμε απόλυτη πλειοψηφία, 10 προς
10, σύμπνοια απόψεων των εκπαιδευτικών. Στη πλειονότητά τους θωρούν
ότι το ΠΔ 152/2013 έχει τιμωρητικό χαρακτήρα που επισκιάζει την ουσία
της αξιολόγησης.
Οι πιο τολμηροί- ειλικρινείς, απαντούν ότι το συγκεκριμένο πλαίσιο της
αξιολόγησης είναι ένα πολιτικό όργανο μείωσης μισθών και θέσεων
εργασίας στη δημόσια εκπαίδευση εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης και
των επιταγών του μνημονίου. Επιπλέον κάποιοι επισημαίνουν
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ότι οι

βαθμολογικές και μισθολογικές επιπτώσεις θα εντείνουν τον ανταγωνισμό
στο σχολείο και θα αλλοιώσουν το συναδελφικό κλίμα.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι βασικό μειονέκτημα εκτός από τον
τιμωρητικό χαρακτήρα αποτελεί για το σύνολο των εκπαιδευτικών η
ποιοτική κλίμακα και οι χαρακτηρισμοί που αποδίδει το σύστημα
αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς. Το σύστημα αυτό είναι καθαρά
υποκειμενικό με αποτέλεσμα η αξιολόγηση να χάνει την αντικειμενικότητά
της, να γίνεται άδικη και τιμωρητική. Για την πλειοψηφία των
συνεντευξιαζόμενων η αξιολόγηση χάνει την ουσία της όταν έχει
τιμωρητικό χαρακτήρα. Μιας και η αξιολόγηση πρέπει να είναι βελτιωτική,
όπως όλοι υποστήριξαν εξ αρχής, δεν δικαιολογείται να τιμωρεί και να
αποκλείει τον εκπαιδευτικό από την εκπαίδευση. Μόνο να τον βελτιώνει.
Στη συγκεκριμένη ερώτηση παρατηρούμε για πρώτη φορά και όχι για
αρκετές ακόμη, την απόλυτη σύμπνοια όλων των εκπαιδευτικών. Οι δύο
ερωτηθέντες που δήλωσαν εξ’ αρχής ότι είναι αντίθετοι με την αξιολόγηση
παρότι δεν σημειώνουν προφανώς κανένα πλεονέκτημα για την αξιολόγηση
του ΠΔ 152/2013, αναφέρουν παρόμοια

μειονεκτήματα με αυτά που

επισημαίνουν και οι συνάδελφοί τους που διάκεινται θετικά απέναντι στην
αξιολόγηση. Για παράδειγμα το συνδικαλιστικό στέλεχος πιστεύει ότι το
ΠΔ152/2013 καθιστά όμηρο τον εκπαιδευτικό στο εκάστοτε πολιτικό
σύστημα που θέλει να εφαρμόσει τη δική του εκπαιδευτική πολιτική.
Ενώ η άλλη συνεντευξιαζόμενη θεωρεί πως η αξιολόγηση κατά βάση
αλλοιώνει το κλίμα στο σχολείο, δημιουργεί εντάσεις, ανασφάλεια και
επιφυλακτικότητα στους εκπαιδευτικούς, ενώ μετατρέπει σε δουλοπρεπή τη
στάση των υφισταμένων έναντι των προϊστάμενων.
Στην ερώτηση σχετικά με τη διαβούλευση για την αξιολόγηση όπως
προωθείται μέσα από το ΠΔ 152/2013 για ακόμα μια φορά έχουμε σχεδόν
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απόλυτη σύμπνοια απόψεων όλων των ερωτηθέντων. 9 στους 10
υποστηρίζουν ξεκάθαρα ότι δεν έγινε καμία διαδικασία διαβούλευσης, ενώ
ένας εκ των ερωτηθέντων υπεκφεύγοντας το υποστηρίζει με πλάγιο τρόπο.
Στην ερώτηση για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση, μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων
δεν απαντά ξεκάθαρα ότι δεν ελήφθη υπόψη η άποψη της εκπαιδευτικής
κοινότητας και χρησιμοποιεί ως επιχείρημα τον ισχυρισμό ότι τα συλλογικά
όργανα των εκπαιδευτικών δεν έχουν επιχειρήματα και προτάσεις για την
αξιολόγηση.
Από την άλλη η πλειοψηφία 9 στους 10, υποστηρίζει ότι οι πάγιες απόψεις
της ΔΟΕ για την αξιολόγηση, δεν ελήφθησαν υπόψη για τη διαμόρφωση του
νόμου. Το Υπουργείο παρά τις αντιδράσεις σύσσωμης της εκπαιδευτικής
κοινότητας, δεν έλαβε υπόψη τίποτε και εφάρμοσε ή μάλλον επέβαλε
σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς το νόμο όπως τον ήθελε και εξυπηρετούσε
τις πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητές του.
Η ερώτηση που «καίει» το υπουργείο και κατά πλειοψηφία βρίσκει
σύμφωνους τους συνεντευξιαζόμενους είναι αυτή για τον τρόπο εφαρμογής
της αξιολόγησης. 10 στους 10 εκπαιδευτικούς που ρωτήθηκαν για τον τρόπο
εφαρμογής της αξιολόγησης τον χαρακτηρίζουν πρόχειρο με συνεχείς
αναβολές και ανακοινοποιήσεις. Η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι αναβολές και
η

προχειρότητα

δημιούργησαν

εκνευρισμό

και

συγκρούσεις

στην

εκπαιδευτική κοινότητα. Ενώ ακόμα μια φορά η πλειοψηφία επισημαίνει ότι
το ΠΔ 152/2013 είναι ένα πλαίσιο που δημιουργεί φόβο και καχυποψία εξ’
αιτίας της απουσίας συναίνεσης από τη βάση. Το Υπουργείο μέσα από αυτή
την ερώτηση μοιάζει να έχει χάσει το κύρος του στα μάτια των
εκπαιδευτικών. Ένας από τους ερωτηθέντες χαρακτηρίζει τον τρόπο
εφαρμογής της αξιολόγησης ως ένα ακόμα βιαστικό μνημονιακό μέτρο.
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Σχετικά με τον τομέα που αφορά τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ερώτηση που αφορά τις επιπτώσεις της
αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την
ποιότητα του σχολείου, η απόλυτη πλειοψηφία θεωρεί ότι οι επιπτώσεις
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο αρνητικές είναι και ότι η ποιότητα του
σχολείου μάλλον χειροτερεύει.
Αυτό που επισημαίνουν όλοι, είναι ότι ο τιμωρητικός χαρακτήρας είναι
αυτός που επιδρά αρνητικά, ενώ οι μισθολογικές και επαγγελματικές
επιπτώσεις θα δημιουργήσουν –όπου δεν έχουν δημιουργήσει- κλίμα
ανταγωνισμού και καχυποψίας.
Στην ερώτηση που αφορά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην
αξιολόγηση και τους εκπαιδευτικούς οι απόψεις των εκπαιδευτικών
ποικίλουν. Δύο μόνο πιστεύουν πως η αξιολόγηση δεν θα αλλάξει τη στάση
της κοινωνίας απέναντι στον εκπαιδευτικό, ένας πιστεύει ότι θα αλλάξει
επιφανειακά προς το θετικό, δημιουργώντας την αυταπάτη της βελτίωσης.
Ένας μόνο εκ των ερωτηθέντων πιστεύει πως θα βελτιώσει η αξιολόγηση
τον τρόπο που η κοινωνία βλέπει τον εκπαιδευτικό, ενώ οι υπόλοιποι έξι
πιστεύουν πως θα αλλάξει προς το αρνητικό, καθώς θα φανεί στην κοινωνία
ότι ο εκπαιδευτικός ευθύνεται για την αποτυχία του εκπαιδευτικού
συστήματος και οι υπόλοιποι θεωρούν ότι η εικόνα που έχει η κοινωνία για
τον εκπαιδευτικό θα μείνει ως έχει.
Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η πλειοψηφία πιστεύει ότι η κοινωνία
βλέπει θετικά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και μόνο ένα μικρό
ποσοστό θεωρεί ότι η κοινωνία δεν ενδιαφέρεται. Επιπλέον ένα μεγάλο
ποσοστό των εκπαιδευτικών που ερωτήθηκαν θεωρούν ότι η κοινωνία έχει
κατά βάση αρνητική άποψη για τον εκπαιδευτικό εξ’ αιτίας των διακοπών
και του ωραρίου του επαγγέλματός τους. Τους θεωρεί τους «ευνοημένους»
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του συστήματος και ίσως βλέπουν την αξιολόγηση σαν μια τιμωρητική
διαδικασία για τον εκπαιδευτικό, κάτι που θα χαλάσει το κλίμα μεταξύ
γονιών και εκπαιδευτικών.
Στην κατηγορία που αφορά την αξιολόγηση από την σκοπιά των
εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα στην ερώτηση για τα κίνητρα που δίνει το
θεσμικό

πλαίσιο

για

τη

συμμετοχή

του

εκπαιδευτικού

στην

αυτοαξιολόγηση, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αρχικά εκφράζει στις
τοποθετήσεις της την

επιθυμία να υπήρχε ένα υγειές κίνητρο για την

εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης, συγκεκριμένα, η βελτίωση και η
επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.
Αντίθετα, στην παρούσα φάση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί, ότι
κίνητρο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης αποτελεί ο εξαναγκασμός,
η απειλή και ο φόβος για οικονομικές και βαθμολογικές επιπτώσεις ή η
φιλοδοξία για επαγγελματική ανέλιξη και αύξηση των μισθολογικών
απολαβών. Κίνητρα τα οποία δεν διαθέτουν παιδαγωγικό επίχρισμα. Ένας
από τους ερωτηθέντες θεωρεί ότι κίνητρο για την αυτοαξιολόγηση αποτελεί
η προσωπική ανάγκη του εκπαιδευτικού για επαγγελματική αυτοκριτική και
προοπτική αυτοβελτίωσης μέσα από αυτή και άλλος ένας ερωτηθείς
πιστεύει πως κίνητρο για συμμετοχή μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει η
ανάγκη για ενίσχυση των συλλογικών αποφάσεων του συλλόγου
διδασκόντων. Προς αποφυγή δηλαδή των εντάσεων και των διχογνωμιών.
Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και στους μαθητές, οι μισοί συνεντευξιαζόμενοι
απάντησαν ότι οι επιπτώσεις της αξιολόγησης θα είναι αρνητικές. Οι
περισσότεροι από αυτούς θεωρούν ότι η αιτία θα είναι η μετατόπιση του
ενδιαφέροντος από τη βελτίωση του μαθητή στη βαθμολογική και
μισθολογική ανέλιξη του εκπαιδευτικού.
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Ο στόχος δηλαδή της αξιολόγησης μετατοπίζεται και έτσι οι επιπτώσεις στη
διδασκαλία και τον μαθητή θα είναι αρνητικές. Αρνητική επίδραση
πιστεύουν ακόμη ότι θα ασκήσει για τη διδασκαλία και τους μαθητές η
μεταφορά του κακού κλίματος του συλλόγου διδασκόντων και του
ανταγωνισμού στην τάξη. Ενώ ένας ακόμα στηρίζει την πεποίθηση ότι η
αξιολόγηση θα έχει αρνητική επίδραση στο γεγονός, ότι η εργασιακή
επισφάλεια και η ανασφάλεια του εκπαιδευτικού, θα μειώσουν την
αποδοτικότητά του στη διδασκαλία και άρα και πάλι οι επιπτώσεις θα είναι
αρνητικές για τους μαθητές.
Δύο από τους ερωτηθέντες πιστεύουν πως τα πράγματα θα μείνουν ίδια και
άλλοι δύο πως είναι θέμα χρόνου και τρόπου εφαρμογής το αν οι επιπτώσεις
θα είναι θετικές ή αρνητικές.
Στην ερώτηση για το πώς η αξιολόγηση επηρέασε το σχολικό κλίμα και την
ανταγωνιστικότητα του εργασιακού περιβάλλοντος, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων πιστεύει πως επηρέασε αρνητικά. Μόλις 1 στους 10 θεωρεί ότι
η αξιολόγηση δημιούργησε κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ του
συλλόγου διδασκόντων και δεν επηρεάστηκε το σχολικό κλίμα. Οι 9 στους
10 παρατήρησαν αύξηση του ανταγωνισμού, καχυποψία και έλλειψη
εμπιστοσύνης

μεταξύ

των

συναδέλφων.

Συνεχείς

εντάσεις

και

αντιπαραθέσεις. Η αξιολόγηση κατά γενική ομολογία δυναμίτισε το κλίμα
και τις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων και επέφερε έναν άνευ προηγουμένου
ατομισμό. Ένας από τους ερωτηθέντες επισημαίνει ότι η ρήξη επήλθε
κυρίως μεταξύ των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης και
επέφερε συσπείρωση προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση.
Όσον αφορά την επίδραση της αξιολόγησης στις σχέσεις των εκπαιδευτικών
με τους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές παρατηρούμε ότι οι
συνεντευξιαζόμενοι είναι διχασμένοι.
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Οι μισοί θεωρούν πως τίποτε δεν μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά τους
απέναντι σε γονείς, μαθητές και προϊσταμένους, γιατί έχουν ευσυνειδησία ή
γιατί δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση, ενώ οι υπόλοιποι θεωρούν ότι
είναι αναπόφευκτο όταν υπάρχει ο φόβος της τιμωρίας ή της κακής
αξιολόγησης, να γίνεται ο εκπαιδευτικός πιο εσωστρεφής, να χάνει το
αυθορμητισμό του και να έχει μια πιο επιτηδευμένη συμπεριφορά υπό το
φόβο μιας κακής επίπτωσης.
Οι συσχετισμοί μετά την αξιολόγηση άλλαξαν ιδιαίτερα μεταξύ των
εκπαιδευτικών, των προϊσταμένων τους και των γονιών. Ο συνάδελφος και
ο γονιός

είναι πλέον αξιολογητές, γεγονός που προκαλεί άγχος και

εγκράτεια.
Στην τελευταία ερώτηση του τομέα για την αξιολόγηση από τη σκοπιά των
εκπαιδευτικών, οι συνεντευξιαζόμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν στο
ερώτημα αν η αξιολόγηση έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική διαδρομή
του εκπαιδευτικού και αν δημιουργεί συνθήκες ανέλιξης.
Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των ερωτηθέντων ακόμα μια φορά
παρουσιάζουν διχογνωμία. 4 στους 10 θεωρούν ότι η αξιολόγηση
δημιουργεί

κατά

βάση

συνθήκες

εργασιακής

και

μισθολογικής

υποβάθμισης. Αν και μια μικρή μειοψηφία μπορεί να ανελιχθεί, η
αξιολόγηση όντας τιμωρητική και μη ανατροφοδοτική, αυξάνει τις
πιθανότητες εξόδου από το δημόσιο παρά να προάγει.
Δύο στους δέκα είναι μετριοπαθείς και πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη
αξιολόγηση όπως και κάθε αξιολόγηση έχει επιπτώσεις, τόσο θετικές, όσο
και αρνητικές και άρα μπορεί να προσφέρει ίδιες πιθανότητες ανέλιξης όσες
και υποβάθμισης.
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Ενώ οι υπόλοιποι θωρούν ότι επηρεάζεται η επαγγελματική διαδρομή και η
αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες ανέλιξης. Ωστόσο στην πλειοψηφία τους
είναι επιφυλακτικοί για τον αν αυτή η ανέλιξη είναι αντικειμενική και αν
αφορά όλους. Οι περισσότεροι επισημαίνουν ότι η ανέλιξη επέρχεται με
υποκειμενικά κριτήρια και αφορά μια μειοψηφία.
Από τις απαντήσεις για τη συγκεκριμένη ερώτηση μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε ακόμα μια φορά ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι το ΠΔ
152/2013 δεν έχει βελτιωτικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, πόσο μάλλον
να δημιουργεί αντικειμενικά αξιολογικά αποτελέσματα.
Στον τελευταίο τομέα ερωτήσεων που αφορά τις προτάσεις για την
εκπαιδευτική πολιτική και συγκεκριμένα στην ερώτηση για τον άμεσο
στόχο της αξιολόγησης, παρατηρούμε μια διαφοροποίηση στις απαντήσεις
των ερωτηθέντων. Κάποιοι από αυτούς απαντούν για το ποιος πιστεύουν ότι
είναι ο στόχος της αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013, ενώ κάποιοι άλλοι
απαντούν στην ερώτηση για το στόχο της αξιολόγησης γενικά. Κάποιοι
άλλοι απαντούν και στα δύο. Πρέπει να επισημάνουμε ότι στόχος του
ερευνητή με τη συγκεκριμένη ερώτηση είναι να απαντήσουν οι
συνεντευξιαζόμενοι για το ποιος θωρούν ότι είναι ο στόχος της
συγκεκριμένης αξιολόγησης και όχι της αξιολόγησης γενικά διότι το ζήτημα
αυτό τέθηκε εκτενώς με το ερώτημα 4. Σε κάθε περίπτωση θα
παρουσιαστούν οι απόψεις όπως έχουν διατυπωθεί από τους ερωτηθέντες. Η
διευκρίνιση

γίνεται

προς

αποφυγή

συμπεράσματος.

190

εξαγωγής

ενός

λανθασμένου

Δύο από τους ερωτηθέντες που απάντησαν για το στόχο της συγκεκριμένης
αξιολόγησης και της αξιολόγησης γενικά θεωρούν ότι στόχος της
αξιολόγησης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της
εκπαίδευσης γενικότερα, ενώ του συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου στόχος
είναι η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης και οι απολύσεις. Οι 3 στους 10 που
απάντησαν για τους στόχους του ΠΔ 152/2013 συμφωνούν ότι οι στόχοι
είναι ωφελιμιστικοί. Σκοπός είναι να μειωθεί η μισθολογική και
βαθμολογική

εξέλιξη

των

εκπαιδευτικών

και

να

δημιουργηθούν

εκπαιδευτικές κάστες που θα οδεύσουν εκτός δημοσίου όσους αποτύχουν
στην αξιολόγηση επανειλημμένως.
Οι 7 στους 10 απάντησαν για τους στόχους της αξιολόγησης γενικά και εδώ
παρατηρούμε σύμπνοια απόψεων καθώς κατά πλειοψηφία θεωρούν 6 στους
7, ότι στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
και της ποιότητας της εκπαίδευσης. 1 στους 7 θεωρεί ότι στόχος της
αξιολόγησης πρέπει να είναι η ανατροφοδότηση, η βελτίωση και η
επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.
Στην ερώτηση για τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση του
παρόντος θεσμικού πλαισίου 1 στους 10 απάντησε να καταργηθεί εντελώς
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών (6 στους
10)

προτείνει να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση από βαθμολογικές και

μισθολογικές επιπτώσεις, να αρθεί ο τιμωρητικός της χαρακτήρας και να
αποκτήσει

βελτιωτικό

και

ανατροφοδοτικό

επίχρισμα.

Μια

συνεντευξιαζόμενη εκπαιδευτικός σε περιφερειακό σχολείο προτείνει η
αξιολόγηση να αποκτήσει πολύπλευρους στόχους ανάλογα με τη
διαφορετικότητα και τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας.
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Η πρόταση αυτή δημιουργεί την αίσθηση ότι το περιφερειακό
αποκεντρωμένο σχολείο έχει την ανάγκη για απαγκίστρωση από την
κεντρική

πολιτική

του

Υπουργείου,

προκειμένου

να

διεξαχθούν

αντικειμενικοί στόχοι από μια εξειδικευμένη για το περιφερειακό σχολείο
αξιολόγηση.
Μια ακόμη πρόταση είναι η εφαρμογή της εθελοντικής αξιολόγησης για
όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν επαγγελματική προώθηση, σε συνδυασμό
με προαιρετική επιμόρφωση για όσους θέλουν να βελτιωθούν.
Η τελευταία βελτιωτική πρόταση αφορά τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος
αξιολόγησης, που θα αξιολογεί από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς
τα πάνω, αλλά και από μαθητή προς εκπαιδευτικό.
Το σύστημα αυτό όπως προτείνει ο συνεντευξιαζόμενος, θα στηρίζεται στη
βελτίωση και την επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.
Το τελευταίο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες
εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορά τον τρόπο που μπορεί
η αξιολόγηση να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως η αξιολόγηση μπορεί να
δράσει σαν εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής από τα κάτω
προς τα άνω. Η ανατροφοδοτική της λειτουργία μπορεί να συντελέσει στην
παροχή στοιχείων, στη δημιουργία προτάσεων, στόχων και σκοπών για τη
χάραξη μιας αντικειμενικής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα στηρίζεται στις
ανάγκες του μαθητή. 3 στους 10 πιστεύουν πως η υποκειμενικότητα των
συμπερασμάτων της δεν μπορεί να θέσει ορθούς στόχους και δεν μπορεί να
βελτιώσει την εκπαιδευτική πολιτική.
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Τέλος μια συνεντευξιαζόμενη περιφερειακού σχολείου επισημαίνει πως η
αξιολόγηση πρέπει να αναδείξει την γεωγραφική, πολιτισμική, υλικοτεχνική
διαφορετικότητα
εκπαιδευτική

του

κάθε

πολιτική

σχολείου
σε

νέους

και

να

προσανατολίσει

δρόμους

την

αποκέντρωσης,

πολυπολιτισμικότητας. Να πάψει το σχολείο να είναι ισοπεδωτικό, να δίνει
ίσες ευκαιρίες και να είναι ανοιχτό στην κοινωνία.
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7.2. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ (Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ-ΚΡΗΤΗΣ)
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την τελική σύγκριση 2 ημιδομημένων
συνεντεύξεων στις οποίες ερωτήθηκαν οι 2 διευθυντές, του Ν. Χανίων και
της περιφέρειας Κρήτης, σχετικά με την «εκπαιδευτική πολιτική και τις
στρατηγικές αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια
εκπαίδευση στην Ελλάδα». Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε εξαιτίας του
πλήθους των συνεντεύξεων και χάριν της ορθής ανάλυσης των
αποτελεσμάτων σε

5 τομείς για τα στελέχη της εκπαίδευσης και

ομαδοποιήθηκε κατά το περιεχόμενο προς αποφυγήν παραλείψεων και
σφαλμάτων.
Σχετικά με τον τομέα της αξιολόγησης και της αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου, οι συνεντευξιαζόμενοι

του

ερωτήθηκαν αρχικά για την

αξιολόγηση γενικότερα στο δημόσιο τομέα. Και οι δύο ερωτηθέντες
θεωρούν ότι η αξιολόγηση στον δημόσιο τομέα είναι απαραίτητη. Θωρούν
ότι οι δημόσιοι λειτουργοί είναι υπόλογοι και πρέπει να καταγράφεται η
παραγωγικότητά τους.
Στην ερώτηση για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από αυτήν, τα αποτελέσματα είναι
ίδια με την πρώτη ερώτηση. Και οι δύο ερωτηθέντες θεωρούν ότι η
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο.
Στην ερώτηση για την καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης, ο ένας
Περιφερειακός Διευθυντής τάσσεται υπέρ ενός συνδυαστικού τρόπου
αξιολόγησης, όπου θα αξιολογείται ατομικά ο εκπαιδευτικός και συλλογικά
η σχολική μονάδα. Ο δεύτερος ερωτηθείς πιστεύει πως η διαμορφωτική
αξιολόγηση μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών μπορεί να αποτελέσει τον
ιδανικό τρόπο αξιολόγησης.
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Σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος
πιστεύει ότι πρωτεύον στόχο πρέπει να αποτελεί για την αξιολόγηση η
διακριτή ιεραρχία και η διάκριση των ρόλων στο σχολείο. Άλλος στόχος η
βελτίωση του εκπαιδευτικού και η διατήρηση της ομοψυχίας και της καλής
συνεργασίας

μεταξύ

του

συλλόγου

διδασκόντων.

Ο

δεύτερος

συνεντευξιαζόμενος πιστεύει πως στόχος της αξιολόγησης, πέραν της
βελτίωσης του εκπαιδευτικού και της επιμόρφωσής του, πρέπει να είναι η
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής και κτηριακής υποδομής.
Στην

τελευταία ερώτηση αυτού του τομέα, για την εμπειρία και την

επιμόρφωση

πάνω

στην

αξιολόγηση,

ο

ένας

από

τους

δύο

συνεντευξιαζόμενους έχει εμπειρία στη αξιολόγηση, έχει αξιολογήσει και
έχει αξιολογηθεί, ενώ ταυτόχρονα έχει επιμορφωθεί σχετικά με το ΠΔ
152/2013. Ο δεύτερος ερωτηθείς έχει λίγες εμπειρίες πάνω στην
αξιολόγηση, έχει αξιολογηθεί και έχει επιμορφωθεί μέσω των σεμιναρίων
του Υπουργείου Παιδείας τα τελευταία δύο χρόνια.
Σχετικά τον τομέα που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση,
τα στελέχη ερωτήθηκαν για την ενημέρωση που έχουν για το ΠΔ 152/2013,
αλλά και για τις επιπτώσεις που θεωρούν ότι αυτό έχει στην εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση και

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νέου θεσμικού πλαισίου και οι
δύο ερωτηθέντες είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ΠΔ 152/2013 ως προς
τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα και οι δύο διάκεινται θετικά
απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο και είναι σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι
από αυτό. Ως μειονέκτημα ο ένας από τους δύο ερωτηθέντες θεωρεί το
δεσμευτικό χαρακτήρα να αποτιμήσει αριθμητικά ο αξιολογητής ποιοτικά
χαρακτηριστικά.
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Δεν του δίνει το ΠΔ τη δυνατότητα να μπει σε λεπτομέρειες. Ο άλλος
ερωτηθείς σαν μειονέκτημα βρίσκει το γεγονός ότι δεν υπήρξε ένα
ενδιάμεσο χρονικό περιθώριο ώστε να καλλιεργηθεί η κουλτούρα της
αξιολόγησης, αρχής γενομένης με την αυτοαξιολόγηση. Πλεονέκτημα
θεωρεί το γεγονός, ότι η αυτοαξιολόγηση έχει προκύψει από συλλογικές
διαδικασίες με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ και ότι δίνει τη δυνατότητα να
υπάρξει διάλογος για τα βασικά ζητήματα του σχολείου.
Στην ερώτηση σχετικά με τη διαβούλευση για την αξιολόγηση όπως
προωθείται

μέσα

από

το

ΠΔ

152/2013,

ο

ένας

εκ

των

δύο

συνεντευξιαζόμενων απαντάει ευθέως ότι δεν υπήρξε καμία διαδικασία
διαβούλευσης, τέθηκε σε λάθος χρονική ένα σημαντικό ζήτημα χωρίς
συναίνεση, διαβούλευση, σοβαρότητα και ψυχραιμία. Ο δεύτερος
συνεντευξιαζόμενος δεν απαντά ευθέως για τη διαδικασία διαβούλευσης.
Επισημαίνει τη βιαστική και πιεστική εφαρμογή του νόμου και υποθέτει ότι
είναι απόρροια των επιταγών της Τρόικα.
Στην ερώτηση για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση, ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος
επισημαίνει πως δεν λήφθηκαν υπόψη

οι απόψεις της ΔΟΕ, ούτε των

εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση του νόμου. Ο δεύτερος ερωτηθείς απαντά
πως πραγματοποιήθηκε διαβούλευση για την αυτοαξιολόγηση, όχι όμως
επαρκής διαβούλευση για το ΠΔ152/2013. Ταυτόχρονα επισημαίνει πως η
αξιολόγηση δεν ήταν επιταγή της τρόικα ή της Ε.Ε. Επίσης διευκρινίζει ότι
η διαβούλευση δεν κατέστη δυνατή λόγω των αντιδράσεων των
εκπαιδευτικών στο ΠΔ 152/2013.
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Στην ερώτηση για τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης και οι δύο
ερωτηθέντες αναφέρονται στο πιεστικό χρονοδιάγραμμα, τις αναβολές και
τις επιμηκύνσεις προθεσμιών και την έλλειψη οργάνωσης από μεριάς
υπουργείου. Οι συνεχείς αναβολές δημιούργησαν την εικόνα ότι η
αξιολόγηση μπορούσε να μην υλοποιηθεί και αυτός ήταν ένας λόγος που
συνέβαλε στον πολλαπλασιασμό των αρνητικών εντυπώσεων.
Σχετικά με τον τομέα που αφορά τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ερώτηση που αφορά τις επιπτώσεις της
αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την
ποιότητα του σχολείου, ο ένας συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι μόνο θετικές
επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα σύστημα αξιολόγησης, καθώς φέρνει σε μια
πρώτη επαφή τον εκπαιδευτικό με την αξιολόγηση και αυτό είναι μια καλή
αρχή για την καλλιέργεια της κουλτούρας της αξιολόγησης. Ενώ
ταυτόχρονα ο

προβληματισμός που επιφέρει η αξιολόγηση επιδρά

βελτιωτικά στις όποιες αδυναμίες της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο δεύτερος
συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η αξιολόγηση θα έχει και αρνητικές και
θετικές επιπτώσεις. Συγκεκριμένα πιστεύει ότι το κλίμα μεταξύ των
εκπαιδευτικών θα διαταραχθεί και αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα, από την
άλλη χάρη στην αξιολόγηση, πιστεύει πως θα βελτιωθεί η διεκπεραίωση
διοικητικών και παιδαγωγικών θεμάτων.
Στην ερώτηση που αφορά τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην
αξιολόγηση και τους εκπαιδευτικούς, οι απόψεις των δύο περιφερειακών
διευθυντών συγκλίνουν. Και οι δύο θεωρούν ότι είναι απαίτηση της
κοινωνίας η αξιολόγηση, ενώ με την εφαρμογή της είναι βέβαιο πως η
κοινωνία θα βλέπει με πιο θετικό μάτι τον εκπαιδευτικό.
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Στην κατηγορία που αφορά την αξιολόγηση από την σκοπιά των στελεχών
της εκπαίδευσης, στην ερώτηση για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στις
εργασιακές σχέσεις με τους υφισταμένους, ο ένας εκ των δύο ερωτηθέντων
πιστεύει ότι η αξιολόγηση αναβαθμίζει τον επαγγελματισμό των
εργασιακών σχέσεων και την υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών
όλων των βαθμίδων, συνεπώς βελτιώνει τις εργασιακές σχέσεις. Στο ίδιο
μήκος κύματος κυμαίνονται και οι απόψεις του δεύτερου ερωτώμενου.
Πιστεύει ότι η αξιολόγηση έχει βελτιώσει τις σχέσεις με τους υφισταμένους
και αυτό γιατί υπάρχει και η ασφαλιστική δικλείδα του νόμου για προσφυγή
του αξιολογούμενου στα διοικητικά δικαστήρια. Έτσι οι σχέσεις
προϊσταμένων-υφισταμένων

στηρίζονται

κατά

πλειοψηφία

στον

επαγγελματισμό.
Στην ερώτηση που αφορά τη διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή,
την προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και την αντικειμενικότητα στην κρίση,
ο πρώτος συνεντευξιαζόμενος πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός
ρόλων και αντικειμενικότητα στην κρίση, πιστεύει ότι αυτό δεν εξαρτάται
μόνο από τον επαγγελματισμό του αξιολογητή και του αξιολογούμενου,
αλλά και από το ίδιο το σύστημα που διαθέτει δικλείδες ασφαλείας. Ο
δεύτερος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η μερική αντικειμενικότητα, ο
ανθρώπινος παράγοντας και οι συνεργασίες αποτελούν πάγιες αδυναμίες της
αξιολόγησης, πιστεύει όμως ότι πρέπει να ξεπεραστούν, να βελτιωθούν,
ώστε να θεμελιωθεί κάποτε ένα αξιοπρεπές και αντικειμενικό θεσμικό
πλαίσιο αξιολόγησης.
Στην ερώτηση που αφορά τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο και
την αξιολόγηση μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης, και οι δύο
συμφωνούν πως η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης δεν
παρουσιάζει διαφορές. Είναι στον ίδιο βαθμό δυσκολίας με τις ίδιες
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απαιτήσεις, άρα όλοι μπορούν να ανταποκριθούν το ίδιο. Μια μικρή
διαφορά επισημαίνεται ότι οι περιφερειακοί διευθυντές αξιολογούνται
επιπλέον για το εποπτικό κομμάτι σε σχέση με τους σχολικούς διευθυντές
και τους συμβούλους.
Στον τελευταίο τομέα ερωτήσεων που αφορά τις προτάσεις για την
εκπαιδευτική πολιτική και συγκεκριμένα στην ερώτηση για τον άμεσο
στόχο της αξιολόγησης, οι απόψεις των δύο περιφερειακών διευθυντών δεν
δείχνουν να συγκλίνουν. Ο ένας εκ των δύο συνεντευξιαζόμενων πιστεύει
ότι στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι η στάθμιση των δεδομένων
της εκπαίδευσης. Ότι θέτει η αξιολόγηση δηλαδή προαπαιτούμενα και στη
συνέχεια θα γίνονται βελτιωτικές αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία και
πολιτική. Αντίθετα, ο δεύτερος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί ότι η
αξιολόγηση έχει στόχο την κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών σε ικανών
και ανίκανων για την εκπαιδευτική διαδικασία. Κρατάει τις επιφυλάξεις του
για τον αν άμεσος στόχος είναι οι απολύσεις, αλλά δεν το αποκλείει.
Στην ερώτηση για τις προτάσεις περιφερειακών διευθυντών για τη βελτίωση
του παρόντος θεσμικού πλαισίου, ο πρώτος ερωτηθείς απαντάει πως πρέπει
να εξαιρεθεί από το συγκεκριμένο πλαίσιο η μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη ενώ ο δεύτερος ερωτηθείς δεν απαντάει ευθέως ότι προτείνει την
κατάργηση των ρουμπρίκων, ωστόσο το υπονοεί ξεκάθαρα. Επίσης
προτείνει τη δυνατότητα του αξιολογούμενου να ασκήσει ενστάσεις για την
αξιολόγησή του και τέλος να δίνεται η δυνατότητα, να διατυπώνεται η
αξιολόγηση των σχολικών διευθυντών κατά πιο ελεύθερο και αντικειμενικό
τρόπο.
Το τελευταίο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες
περιφερειακοί διευθυντές και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αφορά τον
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τρόπο που μπορεί η αξιολόγηση να συμβάλλει στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Ο ένας εκ των συνεντευξιαζόμενων πιστεύει ότι η αξιολόγηση από μόνη
της δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα και να χαράξει εκπαιδευτική
πολιτική. Ωστόσο μπορεί να αποτελέσει εργαλείο που θα αναδείξει τις
ελλείψεις του σχολείου και θα ασκήσει πιέσεις για βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο
δεύτερος συνεντευξιαζόμενος θεωρεί την αξιολόγηση εργαλείο της
εκπαιδευτικής πολιτικής.
Μέσα από την αξιολόγηση μπορούν να καταγραφούν οι αδυναμίες και τα
προβλήματα ώστε να υπάρξει βελτιωτική παρέμβαση. Η αξιολόγηση μπορεί
να βοηθήσει ακόμη στην αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, των
βιβλίων και των υλικοτεχνικών δομών.
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7.3. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την τελική σύγκριση 3 ημιδομημένων
συνεντεύξεων

στις οποίες ερωτήθηκαν 3 σχολικοί σύμβουλοι του Ν.

Χανίων σχετικά με την «εκπαιδευτική πολιτική και τις στρατηγικές
αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα». Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε εξαιτίας του πλήθους των
συνεντεύξεων και χάριν της ορθής ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε 5
τομείς για τα στελέχη της εκπαίδευσης και ομαδοποιήθηκε κατά το
περιεχόμενο προς αποφυγήν παραλείψεων και σφαλμάτων.
Σχετικά με τον τομέα της αξιολόγησης και της αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου, οι συνεντευξιαζόμενοι

του

ερωτήθηκαν αρχικά για την

αξιολόγηση γενικότερα στο δημόσιο τομέα. 3 στους 3 ερωτηθέντες θεωρούν
την αξιολόγηση απαραίτητη για την επαγγελματική δραστηριότητα των
δημοσίων υπαλλήλων.
Στην ερώτηση που ακολουθεί για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
μέσα από την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, θεωρούν και οι
τρείς, ότι η αξιολόγηση με ορθά κριτήρια και προϋποθέσεις, εξελίσσει το
εκπαιδευτικό σύστημα και βελτιώνει την ποιότητά του.
Στην ερώτηση για την καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης, η μια
σύμβουλος απαντά πως ο συνδυασμός της διαμορφωτικής και της
ανατροφοδοτικής αξιολόγησης είναι καταλληλότερος. Μεικτή αξιολόγηση
με συνδυασμό ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών προτείνει ο
σχολικός σύμβουλος, ενώ η τελευταία ερωτηθείσα σύμβουλος θεωρεί
καταλληλότερο μοντέλο αξιολόγησης, αυτό που θα προσαρμόζεται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής μονάδας.
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Στην ερώτηση σχετικά με τους στόχους της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου μια συνεντευξιαζόμενη απαντά πως οι στόχοι της αξιολόγησης είναι
πολλαπλοί. Η αντικειμενική καταγραφή της κατάστασης της εκπαίδευσης, η
βελτίωση μέσω της διόρθωσης των ελλείψεων και της αξιοποίησης των
καλών παραδειγμάτων. Ο επόμενος ερωτηθείς θεωρεί ότι οι στόχοι της
αξιολόγησης διαφοροποιούνται ανάλογα τις περιπτώσεις. Βασικός στόχος
της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η επαγγελματική εξέλιξη
και βελτίωση του εκπαιδευτικού με άμεσες επιπτώσεις στους λοιπούς
άξονες και φορείς της εκπαίδευσης, υποστηρίζει η τελευταία σχολική
σύμβουλος.
Στην τελευταία ερώτηση του τομέα για την εμπειρία και την επιμόρφωση
πάνω στην αξιολόγηση, 3 στους 3 σχολικούς συμβούλους έχουν εμπειρία
και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση, ενώ ένας έχει αξιολογήσει και έχει
αξιολογηθεί.
Σχετικά τον τομέα που αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση
τα στελέχη ερωτήθηκαν για την ενημέρωση που έχουν σχετικά με το ΠΔ
152/2013, αλλά και για τις επιπτώσεις που θεωρούν ότι αυτό έχει στην
εκπαίδευση.
Συγκεκριμένα στην ερώτηση σχετικά με την ενημέρωση και

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νέου θεσμικού πλαισίου και οι
τρείς ερωτηθέντες είναι πλήρως ενημερωμένοι για το ΠΔ 152/2013. Μια εκ
των τριών συμβούλων έχει εντελώς αρνητική άποψη για το ΠΔ 152/2013.
Το μόνο πλεονέκτημα που βρίσκει είναι το γεγονός ότι άνοιξε ο διάλογος
για την αξιολόγηση. Στα μειονεκτήματα εντάσσει τη διατάραξη των
σχέσεων μεταξύ συναδέλφων. Γενικά πιστεύει ότι είναι ένα θεσμικό πλαίσιο
με αρκετή γραφειοκρατία χωρίς ουσία και αξιολογεί τους εκπαιδευτικούς με
ανήθικο τρόπο. Ο δεύτερος ερωτηθείς ως προς τα πλεονεκτήματα του ΠΔ
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152/2013 συμφωνεί με την προηγούμενη άποψη, ότι το μόνο θετικό είναι
ότι άνοιξε ο διάλογος για την αξιολόγηση. Στα αρνητικά συγκαταλέγει τις
διαφοροποιήσεις ως προς την αξιολόγηση μεταξύ των στελεχών της
εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι δίκαιο και αξιοκρατικό
σύστημα. Η τελευταία σύμβουλος αναφέρει ως μειονέκτημα την τιμωρητική
διάθεση του πλαισίου, την απειλή της μείωσης των απολαβών των
εκπαιδευτικών και την απόλυση.
Στην ερώτηση για το αν πραγματοποιήθηκε διαβούλευση για την
αξιολόγηση, 3 στους 3 σχολικούς συμβούλους απαντούν πως δεν έγινε
καμία διαβούλευση.
Στην ερώτηση για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση, 3 στους 3 σχολικούς
συμβούλους υποστηρίζουν ότι δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των
εκπαιδευτικών. Κατηγορήθηκαν ότι δεν είχαν θέσεις, όμως η ΔΟΕ είχε
εκφράσει τις πάγιες απόψεις της, αλλά δεν εισακούστηκαν οι φωνές της
βάσης, ούτε υπήρξε ουσιαστικός διάλογος.
Στην ερώτηση που αφορά τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης, 2 στους 3
σχολικούς συμβούλους βρίσκουν χείριστο τον τρόπο εφαρμογής της
αξιολόγησης, εξ’ αιτίας του κακού προγραμματισμού, του γραφειοκρατικού
χαρακτήρα, των αναβολών, του αρνητικού κλίματος και του άγχους που
δημιούργησε. 1 στους 3 δεν απάντησε σχετικά, αλλά αναφέρθηκε στη μη
εφαρμογή

της

αξιολόγησης

εξ’

αιτίας

του

φαντάσματος

του

επιθεωρητισμού, της φοβίας και της δυσανεξίας της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Σχετικά με τον τομέα που αφορά τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση και συγκεκριμένα στην ερώτηση που αφορά τις επιπτώσεις της
αξιολόγησης του ΠΔ 152/2013 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την
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ποιότητα του σχολείου, 2 στους 3 σχολικούς συμβούλους θεωρούν ότι η
αξιολόγηση δεν θα βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου. Δεν είναι
βελτιωτική, έχει άδικα κριτήρια και ασαφείς στόχους. Δημιούργησε μεγάλη
ζημιά στο σχολικό κλίμα, άρα οι επιπτώσεις στην ποιότητα του σχολείου
μόνο αρνητικές μπορεί να είναι. 1 στους 3 σχολικούς συμβούλους πιστεύει
πως η αξιολόγηση όταν δεν είναι τιμωρητική μόνο βελτίωση μπορεί να
φέρει και αποφεύγει να απαντήσει για τις συνέπειες του συγκεκριμένου
πλαισίου.
Στην ερώτηση για τη στάση της κοινωνίας απέναντι στην αξιολόγηση και
τον εκπαιδευτικό οι σχολικοί σύμβουλοι απάντησαν πως δεν θα έχει
επιπτώσεις στις σχέσεις της κοινωνίας με τον εκπαιδευτικό, αντίθετα θα
επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών. Άλλη άποψη που
εκφράζει σχολικός σύμβουλος είναι ότι η αξιολόγηση είναι ένα
γραφειοκρατικό σύστημα που δεν έχει επίπτωση στη σχέση κοινωνίαςεκπαιδευτικού. Την εκδικητική στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό πιστεύει η τρίτη σχολική σύμβουλος ότι θα πυροδοτήσει η
αξιολόγηση και καθόλου θετικές δεν θα είναι οι επιπτώσεις για τους
εκπαιδευτικούς.
Στην κατηγορία που αφορά την αξιολόγηση από την σκοπιά των στελεχών
της εκπαίδευσης, στην ερώτηση για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στις
εργασιακές σχέσεις με τους υφισταμένους, 2 στους 3 σχολικούς συμβούλους
πιστεύουν ότι δεν επηρεάστηκαν οι σχέσεις με τους υφισταμένους. 1στους 3
πιστεύει ότι η αξιολόγηση δημιούργησε ένα κλίμα ανασφάλειας μεταξύ των
συναδέλφων και άγχος για την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης.
Στην ερώτηση που αφορά τη διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικούαξιολογητή, την προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και την αντικειμενικότητα
στην κρίση, 3 στους 3 σχολικούς συμβούλους πιστεύουν πως δεν μπορεί να
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υπάρξει αρμονικά αυτή η διττή ιδιότητα. Χάνονται ο παιδαγωγικός ρόλος
και οι ισορροπίες. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική όταν ο
αξιολογητής είναι ένας συνάδελφος από το στενό εργασιακό περιβάλλον.
Δεν παρέχει το σύστημα δικλείδα αντικειμενικότητας και διαχωρισμού των
ρόλων. Αν εξέλειπε ο τιμωρητικός χαρακτήρας, ίσως να μπορούσε να
λειτουργήσει.
Στην ερώτηση που αφορά τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο και
την αξιολόγηση μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης, 1 στους 3
σχολικούς συμβούλους θεωρεί ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι
πιο απαιτητική από αυτή των στελεχών της εκπαίδευσης. Ομοιότητες
βρίσκει μόνο σε ότι αφορά τα τυπικά προσόντα. 1στους 3 επίσης θεωρεί ότι
η αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών μοιάζουν ως προς τον τρόπο
ανάδειξης των δυνατών ή των αδύνατων σημείων του κάθε αξιολογούμενου,
διαφέρουν σημαντικά στο σκοπό, μοιάζουν ως προς τη διαδικασία, αλλά
διαφέρουν ως προς τους στόχους και το πλαίσιο, ενώ τα πράγματα με την
αξιολόγηση των στελεχών είναι πιο αυστηρά.
Ο άλλος σχολικός σύμβουλος πιστεύει πως οι άξονες της αξιολόγησης είναι
πάνω κάτω ίδιοι. Πιστεύει ωστόσο ότι η αυτοαξιολόγηση δεν θα έπρεπε να
ανατεθεί στους σχολικούς συμβούλους γιατί δεν είχαν επιμορφωθεί
κατάλληλα και έφεραν σε δύσκολη θέση τους σχολικούς διευθυντές.
Στον τελευταίο τομέα ερωτήσεων που αφορά τις προτάσεις για την
εκπαιδευτική πολιτική και συγκεκριμένα στην ερώτηση για τον άμεσο
στόχο της αξιολόγησης, ένας από τους σχολικούς συμβούλους υποστηρίζει
ότι στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου και δεν απαντά για το στόχο της συγκεκριμένης αξιολόγησης. Την
αλλαγή νοοτροπίας στην εκπαίδευση τα μέσα και τις υποδομές θεωρεί ότι
πρέπει να στοχεύει η αξιολόγηση άλλος σχολικός σύμβουλος. Ενώ τη
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βελτίωση της σχολικής μονάδας και της επαγγελματικής βελτίωσης του
εκπαιδευτικού πρέπει να στοχεύει η αξιολόγηση, απαντά μια άλλη σχολική
σύμβουλος.
Στην ερώτηση για τις προτάσεις των σχολικών συμβούλων για τη βελτίωση
του παρόντος θεσμικού πλαισίου, ένα από τα στελέχη προτείνει την
αποσύνδεση της αξιολόγησης από τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη,
την αξιολόγηση με βάση τις αντικειμενικές συνθήκες, την θεσμοθέτηση
βελτιωτικής αξιολόγησης και όχι τιμωρητικής.
2 στους 3 σχολικούς συμβούλους προτείνουν κατάργηση του παρόντος
θεσμικού πλαισίου και θεσμοθέτηση νέου

με ξεκάθαρους στόχους και

ρόλους. Να λειτουργεί βελτιωτικά και ανατροφοδοτικά, να δίνει έμφαση
στη αυτοαξιολόγηση και να είναι αποσυνδεδεμένο από τιμωρητικές
επιπτώσεις.
Το τελευταίο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες
σχολικοί σύμβουλοι της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αφορά τον τρόπο που
μπορεί η αξιολόγηση να συμβάλλει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Το ένα από τα τρία στελέχη δεν αναφέρεται στον τρόπο που μπορεί να
συμβάλλει στη εκπαιδευτική πολιτική η αξιολόγηση. Τα άλλα δύο στελέχη
έχουν διαφορετικές απόψεις.
Ο ένας σύμβουλος θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει εργαλείο
της εκπαιδευτικής πολιτικής. Να εντοπίζει και να επισημαίνει προβλήματα
και δυσλειτουργίες και η εκπαιδευτική πολιτική να επεμβαίνει βελτιωτικά.
Η άλλη σύμβουλος από τη μεριά της θεωρεί, ότι η αξιολόγηση πρέπει να
λειτουργήσει σαν εργαλείο αποκέντρωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής. Να
λειτουργήσει

σε

περιφερειακό-

τοπικό

εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε σχολείου.
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επίπεδο

ανάλογα

με

τις

7.4. ΑΝΑΛΥΣΗ-ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
Παρακάτω θα ασχοληθούμε με την τελική σύγκριση 5 ημιδομημένων
συνεντεύξεων

στις οποίες ερωτήθηκαν 5 διευθυντές σχολείων

του Ν.

Χανίων σχετικά με την «εκπαιδευτική πολιτική και τις στρατηγικές
αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
στην Ελλάδα». Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε εξαιτίας του πλήθους των
συνεντεύξεων και χάριν της ορθής ανάλυσης των αποτελεσμάτων σε 6
τομείς για τα συγκεκριμένα στελέχη της εκπαίδευσης και ομαδοποιήθηκε
κατά το περιεχόμενο προς αποφυγήν παραλείψεων και σφαλμάτων.
Σχετικά με τον τομέα της αξιολόγησης και της αξιολόγησης
εκπαιδευτικού έργου, οι συνεντευξιαζόμενοι

του

ερωτήθηκαν αρχικά για την

αξιολόγηση γενικότερα στο δημόσιο τομέα.
Σύμφωνα με τις απαντήσεις των διευθυντών των σχολείων, 5 στους 5 έχουν
θετική γνώμη για την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα.
Σε ότι αφορά την ερώτηση για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα
από την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 5 στους 5 θεωρούν ότι
αν εφαρμοστεί κατάλληλα η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου.
Στην ερώτηση για την καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης υπάρχει
ποικιλομορφία απόψεων. Οι διευθυντές υποστηρίζουν ότι ανάμεσα στις
καταλληλότερες

μορφές

αξιολόγησης

είναι

η

αυτοαξιολόγηση,

ο

συνδυασμός αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης από ανεξάρτητη επιτροπή
αξιολογητών, πολύπλευρη αξιολόγηση από πάνω προς τα κάτω, από κάτω
προς τα πάνω και οριζόντια από συνάδελφο προς συνάδελφο. Βελτιωτική
αξιολόγηση ή αξιολόγηση που θα πηγάζει από το σύλλογο διδασκόντων.
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Στην ερώτηση για τους στόχους της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
όλοι οι ερωτηθέντες καταλήγουν από διαφορετικό δρόμο στο συμπέρασμα,
ότι στόχος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού, η βελτίωση ης σχολικής μονάδας, με απώτερο στόχο τη
βελτίωση του μαθητή. Ένας μόνο ερωτώμενος θεωρεί, ότι οι στόχοι της
αξιολόγησης αλλάζουν ανάλογα με την κυβέρνηση που εφαρμόζει την
αξιολόγηση, καθώς η αξιολόγηση είναι έμφορτη ιδεολογίας και εξυπηρετεί
τους στόχους του εκάστοτε πολιτικού συστήματος που την εφαρμόζει.
Σχετικά με την εμπειρία και την επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση, 2
στους 5 δεν έχουν επιμορφωθεί και δεν έχουν εμπειρία σχετικά με την
αξιολόγηση, 3 στους 5 έχουν εμπειρία από την αξιολόγηση, 2 εκ των οποίων
έχουν αξιολογηθεί.
Στη δεύτερη κατηγορία σχετικά με τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση, στην ερώτηση για την ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού
πλαισίου, επισημαίνουμε αρχικά, ότι 5 στους 5 έχουν ενημέρωση για το
πλαίσιο της αξιολόγησης. Μόνο 1 στους 5 διευθυντές σχολικών μονάδων
βρίσκει πλεονέκτημα στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Πιστεύει ότι είναι θετική
παράμετρος η προσμέτρηση διαφορετικών όψεων του εκπαιδευτικού στην
αξιολόγηση, εκτός από τις σπουδές. Μειονέκτημα αποτελεί για την
πλειοψηφία η σύνδεση της αξιολόγησης με μισθολογικές και βαθμολογικές
επιπτώσεις,

ενώ

βασικό

μειονέκτημα

αποτελεί

και

η

έλλειψη

αντικειμενικότητας που επισκιάζει το θεσμικό πλαίσιο. Άλλο ένα
μειονέκτημα που επισημαίνει άλλος διευθυντής, είναι η σύνδεση της
αξιολόγησης με τις πολιτικές και οικονομικές συνθήκες της χώρας, ενώ
ένας από όλους εκφράζεται εντελώς αρνητικά, χαρακτηρίζοντας το πλαίσιο
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υστερόβουλο και με άμεσο στόχο τις απολύσεις και τις μειώσεις μισθών και
θέσεων εργασίας.
Στην ερώτηση για τη διαδικασία διαβούλευσης όλοι οι διευθυντές
απάντησαν, ότι δεν υπήρξε καμία ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης.
Επίσης στην ερώτηση για τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση, η πλειοψηφία
πιστεύει πως δεν λήφθηκε υπόψη η άποψη των εκπαιδευτικών στη
διαμόρφωση του νομικού πλαισίου της αξιολόγησης, γιατί η κυβέρνηση
ήθελε να εφαρμοστεί ο νόμος αυτούσιος με τις συνέπειες που επεδίωκε.
Μόνο 1 στους 5 πιστεύει ότι ακούστηκαν οι απόψεις μιας μικρής ομάδας
στελεχών και όχι των απλών εκπαιδευτικών.
Στην ερώτηση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης η
πλειοψηφία πιστεύει, ότι ήταν μια πρόχειρη και πιεστική διαδικασία μέσα
σε ένα κλίμα συνεχών αναβολών. Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης
απέδειξε τη σαθρότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και διέσυρε την ιδέα
κάθε υπηρεσιακής αξιοπιστίας. Ολόκληρη η πυραμίδα της διοικητικής
εκπαίδευσης έχασε την αξιοπιστία της. Ο τρόπος εφαρμογής δημιούργησε
ανασφάλεια και την πεποίθηση ότι δημιουργούσε ένα κλίμα εκφοβισμού,
λόγω της έλλειψης συναίνεσης.
Σχετικά με τον τομέα που αφορά τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση, στην ερώτηση για τις επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου
της αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του
σχολείου, 5 στους 5 ερωτηθέντες πιστεύουν πως η συγκεκριμένη
αξιολόγηση μόνο προβλήματα δημιουργεί στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
και καμία βελτίωση δεν μπορεί να επιφέρει εξαιτίας του αρνητικού κλίματος
που δημιουργεί μεταξύ των συναδέλφων, του τιμωρητικού της χαρακτήρα
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και της σύνδεσής της με βαθμολογικές και μισθολογικές επιπτώσεις και όχι
βελτιωτικές και ανατροφοδοτικές.
Στην ερώτηση σχετικά με την αξιολόγηση και την στάση της κοινωνίας
απέναντι στον εκπαιδευτικό, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως
η κοινωνία έχει αρνητική στερεοτυπική εικόνα για τον εκπαιδευτικό και η
αξιολόγηση μόνο να την

επιδεινώσει μπορεί. Η αξιολόγηση του

εκπαιδευτικού ίσως εκληφθεί από την κοινωνία σαν τιμωρία.
Στον τομέα της αξιολόγησης από την σκοπιά του εκπαιδευτικού, στην
ερώτηση για τα κίνητρα για τη συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης, οι σχολικοί διευθυντές έχουν διαφορετικές απόψεις. Ένας
από τους ερωτηθέντες πιστεύει πως τη δεδομένη στιγμή όπως έχει το νομικό
πλαίσιο, κανείς δεν ενδιαφέρεται για τα κίνητρα, αλλά για τις συνέπειες.
Άλλος ερωτηθείς υποστηρίζει ότι τα κίνητρα είναι ωφελιμιστικά και
αφορούν όσους επιθυμούν να ανέλθουν στην εκπαιδευτική βαθμίδα. Άλλη
άποψη είναι ότι κίνητρο αποτελεί για τον εκπαιδευτικό η ανακάλυψη της
πραγματικής του επαγγελματικής ταυτότητας. Να γνωρίσει τον εαυτό του
ως εκπαιδευτικό μέσα από την αξιολόγηση. Αν η αυτοαξιολόγηση δεν
συσχετιζόταν με την αξιολόγηση, κίνητρο για τη συμμετοχή στην
αυτοαξιολόγηση θα ήταν η βελτίωση. Σημαντικά κίνητρα επίσης για μια
άλλη μορφή αξιολόγησης όπως επισημαίνει ένας συνεντευξιαζόμενος είναι
η επιμόρφωση και η επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη του
εκπαιδευτικού.
Στην ερώτηση για τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και τις επιπτώσεις στους μαθητές, η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων εκτιμά ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για τους μαθητές και
δεν θα βελτιώσει τον τρόπο διδασκαλίας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων
η κατάσταση θα μείνει ως έχει, αφού η αξιολόγηση δεν είναι βελτιωτική
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όπως επισημαίνει 1 στους 5 ερωτώμενους. Στην πλειοψηφία τους οι
συνεντευξιαζόμενοι πιστεύουν ότι η αξιολόγηση θα στρέψει το ενδιαφέρον
της διδασκαλίας από την βελτίωση του μαθητή στην επαγγελματική εξέλιξη
του εκπαιδευτικού, με αρνητικές συνέπειες για τον πρώτο.
Στην ερώτηση σχετικά με το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και την
ανταγωνιστικότητα του εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, η πλειοψηφία
των ερωτώμενων θεωρεί, πως η αξιολόγηση έχει δυναμιτίσει το κλίμα στα
σχολεία που εφαρμόστηκε και δημιούργησε συνθήκες εχθρότητας μεταξύ
των συναδέλφων. Η αξιολόγηση θα αυξήσει τα φαινόμενα ανταγωνισμού
και θα συνθλίψει τις σχέσεις συνεργασίας.
Στην ερώτηση σχετικά με τη διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των
εκπαιδευτικών απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές
εξαιτίας της αξιολόγησης, 5 στους 5 ερωτηθέντες ισχυρίζονται ότι δεν έχουν
αλλάξει

στάση απέναντι σε κανέναν. Ωστόσο σε γενικές γραμμές η

αξιολόγηση έχει δημιουργήσει φόβο για τους προϊστάμενους και επιφύλαξη
απέναντι στους γονείς.
Στην ερώτηση για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και τις συνθήκες ανέλιξης, ένας από τους ερωτηθέντες απαντά
πως η αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες ανέλιξης υπό όρους. Την καθαρά
ωφελιμιστική άποψη επαγγελματικής και οικονομικής ανέλιξης επισημαίνει
ακόμα ένας ερωτηθείς. 2 στους 5 πιστεύουν πως δεν δημιουργεί συνθήκες
ανέλιξης και 1 στους 5 ότι έχει εξίσου θετικές επιπτώσεις στην
επαγγελματική πορεία, όσο και αρνητικές.
Στον τομέα της αξιολόγησης από την σκοπιά των στελεχών της εκπαίδευσης
στην ερώτηση για τις επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις
με τους υφισταμένους, 3 στους 5 μαρτυρούν πως άλλαξε η συμπεριφορά
τους ή θα άλλαζε. Εξαιτίας της θέσης του αξιολογητή
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γίνεται πιο

επιφυλακτικός, πιο αυστηρός, προσέχει την συμπεριφορά για να μην
δημιουργεί λανθασμένες εντυπώσεις. 2 στους 5 ισχυρίζονται ότι δεν άλλαξε
καθόλου η συμπεριφορά τους.
Στην ερώτηση για τη διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού αξιολογητή και την
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και αντικειμενικότητας στην κρίση, 5 στους
5 διευθυντές

σχολείων,

πιστεύουν πως δεν υπάρχει δικλείδα που να

εξασφαλίζει την τον διαχωρισμό των ρόλων και την αντικειμενικότητα στην
κρίση. Οι διαφορετικοί ρόλοι και η επιρροή που έχουν στην κρίση,
αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Δεν μπορεί να αξιολογήσει
αντικειμενικά ο συνάδελφος τον συνάδελφο, όταν γνωρίζει ότι μια αρνητική
αξιολόγηση μπορεί να του κοστίσει από το μισθό μέχρι τη θέση του.
Στην ερώτηση για τις ομοιότητες και τις διαφορές στον τρόπο και τη μορφή
της αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης, 3 στους 5
συνεντευξιαζόμενους, πιστεύουν ότι όσο ανεβαίνει η βαθμίδα, τόσο
περισσότερες οι εκπτώσεις ως προς τους δείκτες αξιολόγησης και το πλήθος
των παραμέτρων που ελέγχονται. 3 στους 5 παραδέχονται ότι η αξιολόγηση
των δασκάλων είναι πιο αυστηρή και πιο απαιτητική.
1 στους 5 θεωρεί ότι ο διευθυντής του σχολείου είναι υπόλογος για πολλά
περισσότερα πράγματα απ’ ότι τα υπόλοιπα στελέχη της εκπαίδευσης.
Επίσης μια εκ των διευθυντριών, επισημαίνει πως σε όλες τις περιπτώσεις η
αξιολόγηση είναι μονόδρομος και δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση.
Στον τελευταίο τομέα που αφορά τις προτάσεις εκπαιδευτική πολιτικής στην
ερώτηση για το στόχο της αξιολόγησης 1 στους 5 διευθυντές απαντά πως
στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση.
Οι υπόλοιποι πιστεύουν πως στόχος της αξιολόγησης είναι κάποια πολιτική
σκοπιμότητα, όπως η απορρόφηση κονδυλίων ΕΠΣΑ ή η ποδηγέτηση των
εκπαιδευτικών από μεριάς του υπουργείου, ώστε να εφαρμόζονται
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αναίμακτα στο μέλλον οι εκπαιδευτικές πολιτικές. Άλλος στόχος
υποστηρίζουν πως είναι η δημιουργία της πλαστής εικόνας από μεριάς της
κυβέρνησης, ότι είναι αποφασιστική και κάνει μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ένας
από τους ερωτώμενους θεωρεί, ότι σκοπός της αξιολόγησης είναι οι
περικοπές μισθών και θέσεων εργασίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης
και των απαιτήσεων των δανειστών.
Στην ερώτηση για τις βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
ένας από τους ερωτηθέντες, υποστηρίζει πως πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα
νέο σύστημα αξιολόγησης από ειδικό σώμα αξιολογητών δασκάλων, που θα
έχει επικουρικό, υποστηρικτικό ρόλο για τη διδασκαλία και τον
εκπαιδευτικό. Άλλη πρόταση είναι να δοθεί βαρύτητα στην αυτοαξιολόγηση
και στην αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων προς τη σχολική μονάδα και τις
κατώτερες βαθμίδες.
Άλλη μια πρόταση συνεντευξιαζόμενου είναι

να καταργηθεί το ισχύον

πλαίσιο και να δημιουργηθεί νέο.
Ένας από τους συνεντευξιαζόμενους προτείνει την αξιολόγηση από πάνω
προς τα κάτω και την οριζόντια αξιολόγηση. Την κλήρωση των
αξιολογητών, ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενικότητα της κρίσης και ως
προς τον τρόπο αξιολόγησης, να γίνεται μέσα από επίσκεψη του
αξιολογητή, όπου θα συντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης ολόκληρης της
σχολικής μονάδας.
κατάργηση

της

Ένας ακόμη συνεντευξιαζόμενος προτείνει την

αξιολόγησης

από

βαθμολογικές

επιπτώσεις, την ανάδειξη του σκοπού της βελτίωσης,

και

μισθολογικές

την ενίσχυση της

αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας, την αμφίδρομη αξιολόγηση από
πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω, αλλά και τον ενεργό ρόλο
του συλλόγου διδασκόντων στην αξιολόγηση.

213

Στην τελευταία ερώτηση για την αξιοποίηση της αξιολόγησης στην
εκπαιδευτική πολιτική, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει πως η
αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει εργαλείο της εκπαιδευτικής πολιτικής, για
τη χάραξη στόχων, τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και τελικά τη βελτίωση
του σχολείου προς όφελος του μαθητή. Ένας συνεντευξιαζόμενος πιστεύει
πως η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργήσει σαν τροφοδοτικό εργαλείο της
εκπαιδευτικής πολιτικής με βελτιωτικές προτάσεις.
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7.5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Μελετώντας

τα

αποτελέσματα

της

ανάλυσης

των

ημιδομημένων

συνεντεύξεων των στελεχών της εκπαίδευσης, παρατηρεί κανείς μια
διάσταση απόψεων μεταξύ των περιφερειακών διευθυντών και των λοιπών
στελεχών της εκπαίδευσης. Οι περιφερειακοί διευθυντές σε πολλά σημεία
φάσκουν και αντιφάσκουν σχετικά με το ΠΔ 152/2013. Την ώρα που
περιγράφουν το πλαίσιο της αξιολόγησης ως ικανοποιητικό, την ίδια ώρα
το χαρακτηρίζουν τιμωρητικό.
Σε σχέση με τη διαβούλευση απ’ όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, μόνο
ένας

περιφερειακός

διευθυντής

πιστεύει

ότι

πραγματοποιήθηκε

διαβούλευση για την αυτοαξιολόγηση, σε αντίθεση με τους σχολικούς
συμβούλους και τους σχολικούς διευθυντές, που είναι κάθετοι στη γνώμη
ότι δεν πραγματοποιήθηκε καμία διαβούλευση και δεν υπήρξε καμιά
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νόμου για την
αξιολόγηση.
Οι περιφερειακοί διευθυντές θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο
προσέδωσε υπευθυνότητα και επαγγελματισμό στους αξιολογούμενους,
αντίθετα με τα λοιπά στελέχη της εκπαίδευσης, που θεωρούν ότι η
αξιολόγηση, εκτός από το θετικό να ανοίξει το διάλογο γύρω από το όνομά
της, μόνο διχόνοια και προβλήματα δημιούργησε στο σχολικό κλίμα. Στο
μόνο θέμα που υπάρχει πλήρης σύμπνοια απόψεων, είναι ο τρόπος
εφαρμογής της αξιολόγησης, που χαρακτηρίζεται από όλους πρόχειρος,
αναβλητικός, αφερέγγυος.
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Όσο για την εικόνα της κοινωνίας και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
πάλι επικρατεί σύμπνοια απόψεων μεταξύ των περισσοτέρων στελεχών της
εκπαίδευσης, πως η αξιολόγηση δεν μπορεί να βελτιώσει τη στερεοτυπική
εικόνα που έχει η κοινωνία για τον εκπαιδευτικό. Το μόνο που μπορεί να
καλλιεργήσει είναι τιμωρητική διάθεση μέσω της αξιολόγησης.
7.6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στην παρούσα ενότητα θα παρατηρήσουμε παράλληλα τις ομοιότητες και
τις διαφορές που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί και τα στελέχη της
εκπαίδευσης σε σχέση με την «εκπαιδευτική πολιτική και τις στρατηγικές
αξιολόγησης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα».
Στην κατηγορία που αφορά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και
του εκπαιδευτικού έργου και σε ότι αφορά την αξιολόγηση γενικότερα,
παρατηρούμε ότι τόσο οι δάσκαλοι, όσο και τα στελέχη της εκπαίδευσης,
στην πλειοψηφία τους είναι θετικοί απέναντι στην αξιολόγηση. Για την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη βελτίωση που αυτή
μπορεί να επιφέρει στην ποιότητα του σχολείου, πάλι η πλειοψηφία
εκπαιδευτικών και στελεχών, θεωρεί πως υπό προϋποθέσεις και θέτοντας
σαφείς στόχους, η αξιολόγηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα

του

σχολείου.
Παρατηρούμε ότι, σε ότι αφορά την αξιολόγηση γενικά ως μέτρο βελτίωσης
της εκπαιδευτικής πολιτικής, τόσο τα στελέχη, όσο και οι δάσκαλοι, τη
θεωρούν αναγκαία, εφόσον εφαρμόζεται για βελτιωτικούς σκοπούς.
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Εφόσον είναι ανατροφοδοτική και κινείται κυρίως στα πλαίσια της
αυτοαξιολόγησης, ώστε να επιτυγχάνεται αυτοκριτική και αυτοβελτίωση.
Όπως προκύπτει και από την ερώτηση για το ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι
της αξιολόγησης,

παρατηρούμε την

πλειοψηφία των στελεχών και

εκπαιδευτικών, να θεωρούν ότι στόχος της αξιολόγησης, πρέπει να είναι η
βελτίωση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού έργου και της
διδασκαλίας, προκειμένου στο τέλος να έχουμε θετικά αποτελέσματα για
χάρη του μαθητή. Μια μειοψηφία των στελεχών μόνο θεωρεί, ότι στόχος
της αξιολόγησης πρέπει να είναι η επαγγελματική ανέλιξη του
εκπαιδευτικού και η ιεραρχία μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα.
Παρατηρούμε δηλαδή ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί, στελέχη και μη, είναι
θετικοί απέναντι στην αξιολόγηση και τη θεωρούν αναπόσπαστο κομμάτι
του δημόσιου τομέα. Αυτό που επισημαίνεται από όλους είναι το ποιος θα
αξιολογεί, το πώς θα αξιολογεί, το γιατί θα αξιολογεί και τι θα πρέπει να
επιδιώκει μέσα από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι προϋποθέσεις
αυτές χτίζουν για τους δασκάλους και τα στελέχη ένα υγειές και αποδεκτό
έδαφος για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση.
Σε ότι αφορά το νέο θεσμικό πλαίσιο και το ΠΔ 152/2013, τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του, η πλειοψηφία στελεχών και
εκπαιδευτικών εντοπίζει κατά βάση μειονεκτήματα στο συγκεκριμένο
πλαίσιο, κάποιοι και κυρίως στελέχη, αναφέρουν ως πλεονέκτημα το
γεγονός ότι ακόμα και υπό τις συνθήκες ενός «ελαττωματικού» θεσμικού
πλαισίου αξιολόγησης ανοίγει ο διάλογος γι’ αυτό το σημαντικό θέμα και
γίνονται βήματα προσέγγισης της εκπαιδευτικής πολιτικής προς την
αξιολόγηση.
Τα μειονεκτήματα που εντοπίζει η πλειοψηφία αφορούν κυρίως τον
τιμωρητικό χαρακτήρα της αξιολόγησης και τη σύνδεσή του με
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βαθμολογικές και μισθολογικές επιπτώσεις. Μόνο οι περιφερειακοί
διευθυντές δεν κατονομάζουν το σύστημα αξιολόγησης τιμωρητικό.
Όλοι οι υπόλοιποι, στελέχη και μη, θεωρούν το συγκεκριμένο θεσμικό
πλαίσιο ως ένα καθαρά οικονομικό μέτρο περιορισμού του τομέα της
εκπαίδευσης και ένα μέτρο καθαρά τιμωρητικό για όσους δεν επιτυγχάνουν
τους στόχους του. Στελέχη και εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ως σημαντικό
μειονέκτημα την έλλειψη βελτιωτικού χαρακτήρα στο Π.Δ 152/2013.
Σε ότι αφορά τον τρόπο εφαρμογής του πλαισίου της αξιολόγησης και τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαβούλευση και τη διαμόρφωση του
νόμου, η απόλυτη πλειοψηφία στελεχών και εκπαιδευτικών, συμφωνεί πως
ο τρόπος εφαρμογής του πλαισίου της αξιολόγησης ήταν πρόχειρος, χωρίς
τη δέουσα οργάνωση. Υπήρχαν συνεχείς αναβολές και ανακοινοποιήσεις, με
αποτέλεσμα να χαθεί η αξιοπιστία του Υπουργείου και να δημιουργηθεί η
εντύπωση ότι η αξιολόγηση μπορεί τελικά να μην εφαρμοζόταν. Όλα αυτά
όπως τονίζουν στελέχη και δάσκαλοι,

συντέλεσαν μαζί με άλλους

παράγοντες που προαναφέραμε στην έλλειψη ευρείας συναίνεσης για το
Π.Δ 152/2013. Στο θέμα της διαβούλευσης και της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση, η
πλειοψηφία των δασκάλων και των στελεχών με ελάχιστες διαφοροποιήσεις
2-3 στελεχών, τονίζουν πως δεν έγινε καμία διαδικασία διαβούλευσης και
ότι στη διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση, δεν ελήφθησαν υπόψη
οι απόψεις της ΔΟΕ, αλλά και ούτε του συνόλου των εκπαιδευτικών. Οι
εκπαιδευτικοί τονίζουν πως οι αντιδράσεις τους και οι πάγιες θέσεις των
σωματείων τους για την αξιολόγηση, θα έπρεπε να αποτελέσουν βάση για
τη διαμόρφωση του νόμου. Όμως η πολιτεία, όπως πιστεύουν, δεν ήθελε το
διάλογο, ήθελε να επιβάλλει το συγκεκριμένο νόμο, προκειμένου να
εξυπηρετήσει πολιτικές και οικονομικές σκοπιμότητες. Τα 2-3 στελέχη που
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υποστηρίζουν ότι

ελήφθη υπόψη η γνώμη των εκπαιδευτικών, είναι

σημαντικό να αναφέρουμε ότι θεωρούν ότι έγινε άγονη διαβούλευση και ότι
η γνώμη των εκπαιδευτικών όπως αυτή έχει εκφραστεί μέσω της ΔΟΕ,
λήφθηκε υπόψη στη διαμόρφωση του πλαισίου για την αξιολόγηση.
Εδώ είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέσα από τις μαρτυρίες των
εκπαιδευτικών, ανακύπτει το συμπέρασμα, ότι η απουσία διαβούλευσης και
κάποιο είδους διαλόγου ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα και την
πολιτεία -όπως μαρτυρά η πλειοψηφία- απογοήτευσε τους εκπαιδευτικούς
και τους έστρεψε εκ προοιμίου ενάντια στο ΠΔ 152/2013. Η εκπαιδευτική
κοινότητα αισθάνθηκε απομονωμένη από το Υπουργείο και αποκλεισμένη,
για ένα θέμα που την αφορά πλήρως και ταυτόχρονα θίγει έμμεσα και τα
εργασιακά της δικαιώματα. Η απουσία διαλόγου, οι διαδικασίες του
κατεπείγοντος και οι συνεχείς αναβολές όπως συμπεραίνουμε, αποτέλεσαν
κομβικό σημείο για την αποδοκιμασία και τη μη αποδοχή του ΠΔ 152/2013
από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου πλαισίου στην Α’ βάθμια
εκπαίδευση, την ποιότητα του σχολείου και τους μαθητές, βλέπουμε και
πάλι την πλειοψηφία στελεχών και εκπαιδευτικών να συμφωνούν, πως το
συγκεκριμένο πλαίσιο, περισσότερα προβλήματα δημιουργεί παρά λύνει.
Αυτό που επισημαίνεται και από τις δύο πλευρές, είναι ότι οι εντάσεις που
δημιούργησε και ο τρόπος με τον οποίο δίχασε την εκπαιδευτική κοινότητα,
δύσκολα μπορεί να έχει θετικό αποτέλεσμα. Επίσης αυτό που αποτελεί
γενική ομολογία όλων, είναι ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν θα
μπορούσε να έχει θετικές επιπτώσεις, γιατί δεν είναι ανατροφοδοτική ή
βελτιωτική, ακόμα και διαμορφωτική με έναν τρόπο. Αντίθετα είναι κυρίως
τιμωρητική και έχει οικονομικές επιπτώσεις. Μια αξιολόγηση που θα
εντόπιζε τα προβλήματα και τις ελλείψεις και θα δρούσε βελτιωτικά θα είχε
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θετική επίπτωση στην ποιότητα του σχολείου. Η συγκεκριμένη αξιολογεί
υποκειμενικά, κατατάσσει τους εκπαιδευτικούς με βάση υποκειμενικάποιοτικά χαρακτηριστικά, με άμεσο στόχο την απόλυσή τους ή την
υποβάθμισή τους, άρα δεν έχει στόχο την βελτίωση της ποιότητας, αλλά την
εξοικονόμηση πόρων από την εκπαίδευση.
Για την άποψη της κοινωνίας σχετικά με την αξιολόγηση και τον
εκπαιδευτικό, βλέπουμε ότι οι περισσότεροι θεωρούν πως η κοινωνία βλέπει
με θετικό μάτι την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αλλά υπάρχει μια κακή
εικόνα, στερεοτυπική θα μπορούσαμε να πούμε για τον εκπαιδευτικό.
Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί στο συγκεκριμένο θέμα τονίζουν ότι οι γονείς
θεωρούν τον δάσκαλο υπεύθυνο για τα δεινά του εκπαιδευτικού συστήματος
και τον αντιμετωπίζουν ενίοτε σαν τον τεμπέλη του δημοσίου συστήματος.
Σχετικά με τις επιπτώσεις του ΠΔ 152/2013 στις σχέσεις μεταξύ
συναδέλφων, παρατηρούμε ότι ορισμένα από τα στελέχη της εκπαίδευσης,
θεωρούν ότι χάρη στην αξιολόγηση οι σχέσεις με τους υφισταμένους τους
χαρακτηρίζονταν από περισσότερο επαγγελματισμό και υπευθυνότητα, στην
πλειοψηφία τους όμως στελέχη και δάσκαλοι, θεωρούν πως η αξιολόγηση
ενέτεινε την ανταγωνιστικότητα, δημιούργησε κλίμα καχυποψίας και
επιφυλακτικότητας, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν αρνητικά οι σχέσεις
μεταξύ συναδέλφων.
Στις προτάσεις εκπαιδευτικής πολιτικής, παρατηρούμε τα στελέχη και τους
εκπαιδευτικούς μέσα από τις προτάσεις τους, να εκφράζουν τις ελλείψεις
του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανάγκη ανάδειξής τους μέσα από
την αξιολόγηση. Αυτό που παρατηρούμε αντιπαραθέτοντας τις απόψεις
εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης, είναι ότι παρά τις μικρές
διαφοροποιήσεις τους σε πολύ συγκεκριμένα και εξειδικευμένα θέματα,
στην πλειοψηφία των ζητημάτων έχουν σχεδόν την ίδια άποψη.
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Στις προτάσεις τους τόσο τα στελέχη όσο και οι εκπαιδευτικοί δεν
προτείνουν την κατάργηση της αξιολόγησης, αλλά του συγκεκριμένου
πλαισίου. Θεωρούν όλοι, ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί ένα νέο πλαίσιο
αξιολόγησης, που θα προέρχεται από τη βάση της εκπαίδευσης και θα
αποτελεί εργαλείο για την εκπαιδευτική πολιτική. Η πλειοψηφία στελεχών
και εκπαιδευτικών, θεωρούν ότι η αξιολόγηση πρέπει να αποτυπώνει την
πραγματική εικόνα ολόκληρου του σχολείου και να επιστρέφει μέσω της
εκπαιδευτικής πολιτικής για να δίνει λύσεις. Όλοι συμφωνούν στο ότι
πρέπει να καταργηθεί η σύνδεση της αξιολόγησης με τις μισθολογικές
επιπτώσεις, προκειμένου να αποκτήσει ευρεία συναίνεση. Αυτό που
αποτελεί μια σημαντική πρόταση, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών,
όσο και των στελεχών, είναι η αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων από το
Υπουργείο στη σχολική μονάδα.
Αυτό που ανακύπτει από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων των
ημιδομημένων συνεντεύξεων των εκπαιδευτικών και των στελεχών της
εκπαίδευσης, είναι ότι η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει το βασικό
εργαλείο της εκπαιδευτικής πολιτικής για τη καταγραφή της πραγματικής
κατάστασης της εκπαίδευσης, προκειμένου να ξεκινήσει μια βαθιά
μεταρρυθμιστική αλλαγή, που θα δώσει λόγο στη βάση της πυραμίδας της
εκπαίδευσης, θα χαράξει από κοινού με την κεντρική διοίκηση ένα σύστημα
δίκαιο, αποτελεσματικό, με στόχο τη βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου
των μαθητών. Γιατί όπως τονίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας,
στόχος της αξιολόγησης και της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι
μόνο ο μαθητής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

8:

ΣΥΝΟΨΗ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ-ΚΡΙΤΙΚΗ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
8.1. ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Ύστερα από εκτενή μελέτη και ανάλυση των ημιδομημένων συνεντεύξεων
των εκπαιδευτικών και μετά την προσωπική επαφή μαζί τους, η έρευνα και
η συνεχής σύγκριση και αντιπαράθεση στοιχείων με οδήγησε, να διεξάγω
κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα για το θεσμό της αξιολόγησης του
ανθρώπινου δυναμικού στην Π.Ε στην Ελλάδα και την εκπαιδευτική
πολιτική από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών της Α/ βάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως επισημάνθηκε και στο πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, το
φαινόμενο της μη αξιολόγησης στη χώρα μας στοιχειώνει το εκπαιδευτικό
σύστημα εδώ και χρόνια. Μετά την παραπάνω ανάλυση γίνεται αντιληπτός
ο λόγος που είναι σύνθετος και δυσδιάκριτος. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει σαν
να θέλουν και οι δύο εμπλεκόμενες μεριές την αξιολόγηση (εκπαιδευτικοίπολιτεία), όμως κάπου στο δρόμο χάνεται ο στόχος.
Η εντύπωση που δίνουν οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, είναι ότι
υπάρχει ολική απουσία ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στο Υπουργείο και
τους εκπαιδευτικούς, αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των
συλλογικών τους οργάνων.
Οι πάγιες θέσεις των συλλογικών οργάνων δεν αντικατοπτρίζουν την
πλειονότητα των εκπαιδευτικών και αυτό γιατί έχει χρόνια να υπάρξει
μεταξύ τους ειλικρινής διάλογος, αποχρωματισμένος από πολιτικές
παρατάξεις και απογυμνωμένος από στερεότυπα και ταμπού των σκοτεινών
εποχών της δημοκρατίας μας και της παιδείας μας.
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Η αξιολόγηση και η μη αξιολόγηση, αποκρυσταλλώνεται μέσα από τις
θέσεις των εκπαιδευτικών σαν μια σύγχρονη διαιρετική τομή που διχάζει
και ταλανίζει την εκπαιδευτική κοινότητα, με αποτέλεσμα να χάνεται η
εμπιστοσύνη και να δημιουργείται στην πράξη μια φοβία απέναντι στην
αξιολόγηση.
Η εκπαιδευτική κοινότητα στην πλειονότητά της διάκειται θετικά απέναντι
στην αξιολόγηση και έχει ανάγκη για βελτίωση. Αυτό που την εμποδίζει να
κάνει το επόμενο βήμα είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης στο Υπουργείο και η
έλλειψη ενός ειλικρινούς διαλόγου χωρίς στερεότυπα και λαϊκισμούς.
Η εργασιακή επισφάλεια στην οποία έχουν επέλθει οι εκπαιδευτικοί σε
συνδυασμό με την πλήρη απουσία κινήτρων από μεριάς υπουργείου, έχουν
καθηλώσει κάθε δυνατότητα επιτυχημένης αξιολόγησης, αλλά και κάθε
δυνατότητα άνθισης μιας σύγχρονης και προοδευτικής εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Με λίγα λόγια λείπει ο στόχος από την εκπαιδευτική πολιτική.
Από την ανάλυση και τη μελέτη συγκεκριμένων περιπτώσεων προέκυψε ότι
το περιφερειακό σχολείο είναι εντελώς αποξενωμένο με την κεντρική
εκπαιδευτική πολιτική. Η διαφορετικότητα, η γεωγραφική ιδιομορφία και οι
αντικειμενικές δυσκολίες δεν λαμβάνονται υπόψη, με αποτέλεσμα εν μέσω
μιας «λανθασμένης» αξιολόγησης να κινδυνεύουν να δημιουργηθούν
σχολεία δύο ταχυτήτων και σχολεία κοινωνικών ανισοτήτων.
Η εργασιακή και μεταρρυθμιστική επισφάλεια που έχει επιφέρει η
οικονομική κρίση δυστυχώς για κάποιους δεν μπορεί να αποτελέσει
δικαιολογία

για

τη

συνεχόμενη

συστήματος.
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αποσάθρωση

του

εκπαιδευτικού

Ούτε η πολιτεία, ούτε η εκπαιδευτική κοινότητα, πρέπει να επιτρέψει να
επηρεάσει η οικονομική κρίση την ποιότητα της εκπαίδευσης, γιατί έτσι
υποθηκεύεται το παιδαγωγικό και πολιτισμικό μέλλον της χώρας μας. Η
παιδεία εκτός από χρηματοδότηση χρειάζεται κάτι πολύ βασικό. Στόχο και
σταθερότητα.
Όπως προκύπτει και μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, ο
συνεχής διάλογος με τη βάση, η από κοινού χάραξη της εκπαιδευτικής
πολιτικής, η αξιολόγηση με όρους και πλαίσιο, η εργασιακή ασφάλεια, η
στήριξη και δια βίου επιμόρφωση του εκπαιδευτικού, η στήριξη της
διαφορετικότητας, η παροχή κινήτρων για μια ευρηματική και πρωτότυπη
εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να αποτελέσουν τα δομικά υλικά για την
οικοδόμηση ενός προοδευτικού, παραγωγικού, κοινωνικού, δημόσιου και
δωρεάν εκπαιδευτικού συστήματος.
Το στοίχημα των επόμενων χρόνων για την εκπαιδευτική πολιτική είναι να
διαβεί των Ρουβίκωνα των αγκυλώσεων του σαθρού εκπαιδευτικού μας
συστήματος και να οικοδομήσει ένα νέο υγειές εκπαιδευτικό σύστημα που
θα στηρίζεται στον εκπαιδευτικό και θα έχει κορυφή τον μαθητή.
Μελετώντας τις συνεντεύξεις των δασκάλων και των στελεχών της
εκπαίδευσης μοιάζει περίεργη η κοινή άποψη όλων για διχογνωμία πάνω
στην αξιολόγηση. Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών, στελεχών και μη, που
έλαβαν μέρος στην παρούσα έρευνα, έχουν θετική εντύπωση για την
αξιολόγηση, αλλά και για τους στόχους που αυτή πρέπει να προάγει.
Τόσο οι δάσκαλοι, όσο και οι διευθυντές και οι σύμβουλοι, πιστεύουν κατά
πλειοψηφία ότι το ΠΔ 152/2013 είναι ένα θεσμικό πλαίσιο χωρίς
ουσιαστικό στόχο για τη βελτίωση της εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία είτε το
παραδέχεται ευθέως, είτε πλαγίως, θεωρεί το συγκεκριμένο πλαίσιο μέτρο
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πολιτικής σκοπιμότητας και γι’ αυτό

προσκρούει σε μεγάλο κύμα

αντιδράσεων και δεν επιτυγχάνει τη πολυπόθητη συναίνεση.
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών μέσα από αυτή την έρευνα εκφράζει την
επιθυμία της να αξιολογηθεί και να βελτιωθεί, κάτω όμως από προϋποθέσεις
και συγκεκριμένα κριτήρια. Ο εκπαιδευτικός θέλει να γνωρίζει ποιος θα τον
κρίνει, αν θα τον κρίνει αντικειμενικά, αν θα τον κρίνει για να τον βελτιώσει
ή να τον τιμωρήσει.
Μια σημαντική επισήμανση που προκύπτει μέσα από τις περισσότερες
συνεντεύξεις για το συγκεκριμένο πλαίσιο της αξιολόγησης, είναι ότι
μετατόπισε τον μαθητή από το κέντρο του ενδιαφέροντος της εκπαίδευσης
και αντί αυτού εισήγαγε ωφελιμιστικά κριτήρια για την επαγγελματική
ανέλιξη μιας μειοψηφίας εκπαιδευτικών.
Αυτό που απέκοψε τη συναίνεση των εκπαιδευτικών για το ΠΔ 152/2013
πέραν των όσων αναφέραμε, είναι και η πλήρης υποτίμηση της
διαβούλευσης και του ανοιχτού διαλόγου του Υπουργείου με την
εκπαιδευτική κοινότητα.
Αυτό που απορρέει από την πλειοψηφία των συνεντεύξεων είναι η ανάγκη
να στηριχθεί

πια η εκπαιδευτική πολιτική στη βάση της εκπαίδευσης, το

ανθρώπινο δυναμικό και αυτό αποτελεί απαίτηση ακόμα και των στελεχών
της εκπαίδευσης.
Η βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τη
συμμετοχή όσων βιώνουν τα καθημερινά προβλήματα της σχολικής
κοινότητας και αποτελούν σώμα της.
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Τέλος πρέπει να αναφερθούμε σε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα που
ανέκυψε από προτάσεις των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική πολιτική
και την αξιολόγηση. Την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων προς τη σχολική
μονάδα και τις κατώτερες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η πρόταση αυτή
αποτελεί μια προοπτική που ίσως βγάλει το εκπαιδευτικό σύστημα από το
βάλτο και τη στασιμότητα που έχει περιέλθει.
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8.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η σύγχρονη πραγματικότητα αξιώνει οι πολίτες να ενθαρρύνονται διαρκώς,
να διευκολύνονται με κάθε τρόπο, να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται ώστε
να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις ραγδαίες οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις. Η συνεχής και συστηματική κατάκτηση γνώσεων
αποτελεί πλέον βασική ανάγκη που αφορά σε όλη τη ζωή του ανθρώπου και
όχι μόνο στη νεότητά του.
Η επένδυση στη γνώση αποτελεί κατά συνέπεια το πιο ισχυρό συγκριτικό
πλεονέκτημα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο για το σήμερα και το αύριο
της χώρας και των πολιτών, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο.
Για να καταστεί αυτό δυνατό, προϋπόθεση είναι ένα σύγχρονο υψηλού
επιπέδου εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ανταποκρίνεται στις απαιτητικές
συνθήκες του διεθνούς ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και θα παρέχει σε
όλες και όλους ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες. Σε όλους και όχι μόνο
στους πλούσιους και ικανούς. Σε όλους προφανώς ανάλογα με τις
δυνατότητες, τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους και όχι μόνο στους
εξαιρετικά προικισμένους.
Διαφορετικά πολύ σύντομα θα οδηγηθούμε σε μια δύσκολα αντιμετωπίσιμη
κατάσταση ενός νέου, τεχνολογικού, αυτή τη φορά αναλφαβητισμού, που
θα οδηγεί στην περιθωριοποίηση μεγάλες ομάδες ανθρώπων, με
πρωτοφανείς και ίσως αποτρόπαιες κοινωνικές συνέπειες. Αυτή η κοινωνική
και ανθρωποκεντρική αντίληψη για την εκπαίδευση και το μέλλον της
πρέπει να αποτελεί για όλους μια κεντρική πολιτική απαίτηση για όλη την
κοινωνία.
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Η χώρα μας διαθέτει ένα από τα πιο συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά
συστήματα. Ένα σύστημα σε κρίση που περιλαμβάνει όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Ένα σύστημα κατ’ επίφαση «δωρεάν παιδείας»,
που στην ουσία αποτελεί το κύριο δυσβάσταχτο οικονομικό βάρος για την
πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών.
Σήμερα η αποφασιστική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος
αποτελεί όρο κοινωνικής επιβίωσης και την πιο σοβαρή επένδυση για το
μέλλον. Έχουμε υποχρέωση όλοι,

διδάσκοντες,

μαθητές,

γονείς και

κοινωνία, στο μέτρο της ανάλογης ο καθένας ευθύνης του να το
προσπαθήσουμε με υπευθυνότητα και σοβαρότητα.
Σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία
Αποκέντρωση και αξιολόγηση
Το αίτημα του Ανοικτού στην Κοινωνία Σχολείου έχει τεθεί ήδη εδώ και
πολλές δεκαετίες. -το βλέπουμε και ζωντανό ως αίτημα και στις
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης που
αναλύσαμε παραπάνω- Το νόημα όμως που κατά καιρούς του αποδίδεται
διαφοροποιείται.
Οι βασικές συνιστώσες του ανοικτού σχολείου χαρακτηρίζονται από:
• Την αποκέντρωση των αποφάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία
των εκπαιδευτικών μονάδων αλλά του προγράμματος σπουδών σε
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές κοινωνίες έχουν
αποφασιστικό ρόλο.
• Τη διάθεση του σχολείου και των πόρων του στην εξυπηρέτηση
πρακτικών αναγκών για γνώση και πολιτισμό των τοπικών
κοινωνιών.
• Τη διεύρυνση των ευκαιριών για εκπαίδευση σε όλους τους πολίτες
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• Τη σύνδεση του περιεχομένου σπουδών με τις ανάγκες της κοινωνίας
• Τη διασφάλιση της διαφάνειας λειτουργίας του εκπαιδευτικού
συστήματος

μέσω

ενός

αξιόπιστου

συστήματος

κοινωνικής

λογοδοσίας του.
Προκειμένου λοιπόν να προωθηθούν οι παραπάνω συνιστώσες προτείνεται
ένα πλέγμα εκπαιδευτικών πολιτικών το οποίο διαπνέεται και συνέχεται από
την ιδέα της εγκατάλειψης ενός κλειστού, ξεκομμένου από τις ανάγκες της
κοινωνίας και σχεδόν αυτιστικού εκπαιδευτικού συστήματος, υπέρ της
μετακίνησής προς ένα ανοικτό, συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κοινωνίας
και ευέλικτο σύστημα.
Εν συνεχεία εξειδικεύονται οι επιμέρους πολιτικές ανά συνιστώσα.
Η αποκέντρωση και η τοπική κοινωνία
Το εκπαιδευτικό μοντέλο στη χώρα μας είναι: το Υπουργείο αποφασίζει και
τα σχολεία υλοποιούν. Αυτή είναι η ρίζα πολλών κακοδαιμονιών. Καμία
καινοτομία δεν μπορεί να υπάρξει εάν δεν την πιστεύουν αυτοί που θα την
εφαρμόσουν, δηλαδή οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και οι τοπικές
κοινωνίες. Το ζητούμενο λοιπόν, είναι η διαμόρφωση πολιτικών για την
εκπαίδευση ως αποτέλεσμα διεργασιών κοινωνικής διαβούλευσης και όχι
κεντρικά και από τα πάνω σχεδιασμένων. Προσοχή όμως η διαβούλευση
οφείλει να διενεργείται επί της ουσίας και από τη βάση, όχι να είναι
πλασματική διαβούλευση των ελίτ.
Η διαβούλευση και οι σχετικές αποφάσεις θα αφορούν:
• τον καθορισμό μέρους των προγραμμάτων σπουδών (ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την τοπική διάσταση όπως π.χ. τοπική ιστορία, μαθήματα
συνδεδεμένα με ιδιαιτερότητες του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος ή
της τοπικής παραγωγικής βάσης),
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• τη χρηματοδότηση σχολικών υποδομών μέχρι ένα ορισμένο
οικονομικό επίπεδο (π.χ. αγορά εξοπλισμού, ανέγερση πτερύγων
σχολικής μονάδας, κλπ),
•

την επιλογή του βοηθητικού διδακτικού προσωπικού (ιδιαίτερα αυτό
που απασχολείται στην πρόσθετη διδακτική στήριξη και στις
δραστηριότητες εκτός του τυπικού προγράμματος),

• την επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού (επιλογή εγχειριδίων από
εγκεκριμένο κατάλογο και ελεύθερη επιλογή για τη βιβλιοθήκη του
Σχολείου) και των κατάλληλων παιδαγωγικών προσεγγίσεων,
• την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Η νέα αντίληψη για το σχολείο στην υπηρεσία της τοπικής κοινωνίας θέλει
το κάθε σχολείο να μετατραπεί από κλειστή δομή, που εξυπηρετεί μόνο για
μερικές ώρες της ημέρας τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, σε τοπικό
πολυδύναμο κέντρο γνώσης, με εργαστήρια, βιβλιοθήκες, χώρους
πολιτισμού, αθλητικές υποδομές, χώρους αναψυχής, μικρά βιβλιοπωλεία
κλπ. Το κέντρο αυτό θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες για πολιτισμό και
δια-βίου εκπαίδευση της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας.
Στόχος είναι να συσπειρωθούν οι τοπικές κοινωνίες γύρω από το σχολείο,
να το χρησιμοποιήσουν για τις δικές τους ανάγκες (προγράμματα
επιμόρφωσης, ενημερωτικές διαλέξεις, αναψυχή, πολιτισμός, άθληση). Με
αυτό τον τρόπο μπορεί το σχολείο να γίνει καταλύτης στην επανασύνδεση
του κατακερματισμένου κοινωνικού ιστού των σύγχρονων αστικών
πολεοδομικών συγκροτημάτων, αλλά και στην αποτελμάτωση των
μικρότερων κοινωνιών της περιφέρειας.
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Ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες για όλους
Ένα ανοικτό εκπαιδευτικό σύστημα, διασφαλίζει την ανεμπόδιστη και
ισότιμη πρόσβαση όλων των μαθητών, χωρίς καμία απολύτως διάκριση στη
γνώση. Για να γίνει αυτό εφικτό πρέπει να γίνει μια εκ βάθρων αλλαγή στα
Προγράμματα Σπουδών.
Ένα στοχοκεντρικό πιο ανοικτό και ευέλικτο πρόγραμμα ως προς τον
εκπαιδευτικό. Ενιαίο και συνεκτικό. Συνοπτικό ώστε να αποτελεί εργαλείο
επικοινωνίας και καθοδήγησης της εκπαιδευτικής πράξης, διαθεματικό,
παιδαγωγικά διαφοροποιούμενο για να λαμβάνει υπόψη τους διαφορετικούς
ρυθμούς μάθησης των μαθητών, τις ιδιαιτερότητες στην τάξη, τις
διαφορετικές κοινωνικό-πολιτισμικές αναπαραστάσεις και όλα τα άλλα
στοιχεία που καταστούν τη διδασκαλία μια μοναδική, μη-τυποποιημένη
διαδικασία.
Αναβάθμιση διδακτικών μεθόδων
Για να έχουμε ένα νέο και αποδοτικό σχολείο πρέπει να αποκοπούμε από τις
στείρες διδακτικές μεθόδους του παρελθόντος που απομακρύνουν την
πλειοψηφία των μαθητών από τη γνώση. Πρέπει να δοθεί τέλος στην
αποστήθιση: Από το «τόσες λέξεις ξέχασες», ο εκπαιδευτικός πρέπει να
εστιάσει στο «τι κατάλαβες».
Βασικές διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά περίπτωση και σε συνδυασμό μεταξύ τους:
• Η διαθεματική προσέγγιση – ώστε να αλληλοτροφοδοτείται η γνώση
• Τα σχέδια εργασίας – από το «αποστηθίζω» να περάσουμε στο «ερευνώ»
• Η διδασκαλία σε ομάδες – με στόχο το συλλογικό πνεύμα
• Η διαφοροποιημένη παιδαγωγική – που αφορά τις ανάγκες του μαθητή και
όχι γενικά της τάξης.
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• Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία – που αποτελεί
βασικό συντελεστή της νέας πραγματικότητας που είναι το ψηφιακό σχολείο
Κοινωνική λογοδοσία
Η αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού και του εκπαιδευτικού έργου στη
λογική της κοινωνικής λογοδοσίας, του κοινωνικού ελέγχου και της
διαφάνειας της λειτουργίας του Σχολείου, αποτελεί ίσως μια από τις πιο
βασικές συνιστώσες του ανοίγματος του Σχολείου στην κοινωνία. Η
αξιολόγηση αφορά και τις εκπαιδευτικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς.
Με τον όρο «αξιολόγηση» εννοούμε τη διαδικασία που οδηγεί στην
α) ανάδειξη θετικών όψεων συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δράσεων αλλά
και τη μελέτη σχετικών αδυναμιών,
β) την ιεράρχηση αναγκών και
γ) το σχεδιασμό στοχευόμενου χαρακτήρα παρεμβάσεων με στόχο την
ανατροφοδότηση και βελτίωση.
Με τον τρόπο αυτό η λειτουργία του Σχολείου και τα προβλήματά του,
παύουν να αποτελούν πεδίο άγονων αντιπαραθέσεων και μετάθεσης
ευθυνών ανάμεσα σε Πολιτεία, Εκπαιδευτικούς, Μαθητές και Γονείς και
γίνονται πεδίο σύγκλισης, κοινωνικής διαβούλευσης και συνεργασίας όλων
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και του
εκπαιδευτικού.
Επιμόρφωση και επαγγελματική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών
Σημαντική παράμετρο της επαγγελματικής αλλά και της εν γένει
αναβάθμισης των εκπαιδευτικών αποτελεί και η συνεχής παρακολούθηση
των εξελίξεων του γνωστικού τους αντικειμένου και των επιστημών της
αγωγής. Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η δημιουργία ενός πλήρους
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προγράμματος επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει
να δίνεται στην ενδοσχολικής επιμόρφωση, όπου με ευθύνη του σχολικού
συμβούλου, του διευθυντή του σχολείου ή του συλλόγου διδασκόντων
μπορούν να οργανώνονται μικρά και ευέλικτα επιμορφωτικά προγράμματα
που σχετίζονται με συγκεκριμένα ζητήματα που αντιμετωπίζει η κάθε
σχολική μονάδα.
Οι βασικές αρχές που διέπουν ένα ουσιαστικό σύστημα της επιμόρφωσης
αναφέρονται:
α) στη μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή του στις τοπικές εκπαιδευτικές
συνθήκες καθώς σε αυτό το επίπεδο τα προβλήματα είναι εντοπισμένα και
σαφή και άρα η επιμόρφωση μπορεί να έχει στοχευμένο χαρακτήρα,
β) η προσαρμογή των προγραμμάτων στις ανάγκες των συμμετεχόντων
(ανάλογα με την ειδικότητα, τα χρόνια υπηρεσίας, τους ρόλους στο
εκπαιδευτικό σύστημα),
γ) η παροχή κινήτρων στους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή στην
επιμόρφωση και
δ) η περιοδική συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε σχετικά
προγράμματα ως αυτονόητη επαγγελματική τους υποχρέωση.
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8.3. ΜΙΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Επειδή η σχολική μονάδα σε όλη την Ε.Ε θεωρείται ως η βασική οντότητα
των εκπαιδευτικών συστημάτων, ίσως ο στόχος των αλλαγών και των
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να είναι η ίδια, δίνοντάς της μ’ αυτόν τον τρόπο
τη δυνατότητα ενεργούς συμμετοχής στη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών
πολιτικών. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί ως προνομιακό πεδίο για τη
συστηματική συλλογική παρέμβαση με σκοπό την αναζήτηση ποιότητας,
αλλά και θεσμικής παρέμβασης σε άξονες όπως: (Απόστολος Σπαθής, «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ», Τρίκαλα, 2006).

(α) Στη διαμόρφωση της επίσημης εκπαιδευτικής πολιτικής. που ασκείται
κεντρικά, με τη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις και στο διάλογο που
διεξάγεται πριν από την οριστική διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής
σε σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων ή υπουργικών αποφάσεων.
(β) Στην υιοθέτηση και στην κριτική πρόσληψη της εκάστοτε εκπαιδευτικής
πολιτικής. που σχεδιάζεται και προγραμματίζεται για όλα τα σχολεία της
χώρας, μέσω μιας

διαμόρφωσης «εσωτερικής» εκπαιδευτικής πολιτικής

σχολικής μονάδας.
Η σχετική αυτονομία των σχολικών μονάδων, οι οποίες δεν έχουν σταθερά
και πολλές φορές κοινά χαρακτηριστικά, τους δίνει τη δυνατότητα
προσαρμογής των κεντρικών εκπαιδευτικών κατευθύνσεων στις δικές τους
κοινωνικές, γεωγραφικές και εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες, διαμορφώνοντας
ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μια δική τους «εσωτερική εκπαιδευτική
πολιτική».

(Μαυρογιώργος, Γ. σελ: 115-160, Αθήνα, 1999).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Η μελέτη αυτή είχε ως άξονα

τις διαρκείς αντιπαραθέσεις μεταξύ

υπουργείου και εκπαιδευτικών σχετικά με το πρόβλημα της αξιολόγησής
τους, το νομικό πλαίσιο και συγκεκριμένα το Π.Δ 152/2013. Είναι ένα θέμα
που κυριάρχησε, καταλαμβάνοντας επιτελική θέση στην προσπάθεια των
μεταρρυθμίσεων και των εκπαιδευτικών πολιτικών της τελευταίας διετίας.
Η διαπίστωση αυτή μας καθοδήγησε στη μελέτη όλων των εκπαιδευτικών
πολιτικών της περιόδου αυτής κάνοντας παράλληλα και μια ιστορική
αναδρομή. Διερευνήσαμε

τις συγκεκριμένες μορφές εξουσιών που

επιχείρησαν να καθιερώσουν αυτές οι εκπαιδευτικές πολιτικές

και τα

αξιολογικά συστήματα τα οποία προσπάθησαν να υιοθετήσουν σε άμεση
συνάρτηση με το συγκείμενο των ευρωπαϊκών αλλά και των διεθνών
οικονομικών και εκπαιδευτικών πολιτικών σχέσεων.
Η εκπαιδευτική πολιτική που εφαρμόζεται στην Ελλάδα τα τελευταία
τριάντα χρόνια χαρακτηρίζεται από «εκκρεμότητες διαρκείας» κυρίως σε
ότι αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, που εκκρεμεί από το 1982.
Το ζήτημα αυτό, όμως, συναντά τις έντονες αντιδράσεις των εκπαιδευτικών
και λόγω

πολιτικής βούλησης (εκλογικό κόστος), παραπέμπεται σε

διαπραγματεύσεις διαρκείας και συνεχείς αναβολές. Στη χώρα μας οι
προσεγγίσεις γύρω από το θέμα της αξιολόγησης διακατέχονται από μια
αντιμαχόμενη πολωτική λογική, ανάλογα με το αν αυτός που την εκφράζει
είναι η κεντρική κρατική εξουσία μέσω του Υπουργείου Παιδείας ή οι
εκάστοτε συνδικαλιστικές ηγεσίες.
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Η λογική των καθαρών απόψεων περιλαμβάνει το γεγονός ότι σύμφωνα με
την ηγεσία του υπουργείου, η αξιολόγηση αποτελεί τη λύση για όλα τα
προβλήματα και τις παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος,
ενώ αντίθετα για τους συνδικαλιστές (στην πλειονότητά τους τουλάχιστον)
αποτελεί την απόλυτη καταστροφή για όλα.
Στοχευμένες και έγκαιρα εφαρμοσμένες μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες
για την Ελλάδα, τονίζει ο ΟΟΣΑ στην τελευταία έκθεση για την ανάπτυξη.
Κρίσιμη είναι, επίσης, η αξιολόγηση των υπαλλήλων στον δημόσιο τομέα,
αλλά και η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, αναφέρει ο οργανισμός.
Πρόκληση των κυβερνήσεων σήμερα μέσα στη γενικευμένη κρίση και
αστάθεια, είναι να επιτύχουν τη χρυσή τομή ανάμεσα σε μεταρρυθμίσεις και
μέτρα στήριξης της οικονομίας. Στη χώρα μας που χτυπήθηκε περισσότερο
από την κρίση, οι σημαντικές αλλαγές που επιχειρήθηκαν στην παιδεία
μέσω της αξιολόγησης ως πολιορκητικό κριό της εκπαιδευτικής πολιτικής,
έγιναν χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητοι δημοσιονομικοί πόροι για να
απορροφήσουν τις αντιδράσεις αλλά και τις κοινωνικές επιπτώσεις. Στην
Ε.Ε οι εκπαιδευτικές πολιτικές είναι κεντρικό αντικείμενο συζητήσεων και
διαβούλευσης

τα

ΟΥΝΕΣΚΟ,

ΕΕ),

τελευταία
ερευνητικά

χρόνια.

Διεθνείς

κέντρα,

οργανισμοί

εκπαιδευτικοί,

(ΟΟΣΑ,

ομοσπονδίες

εκπαιδευτικών, πολιτικοί φορείς, κ.α. το ιεραρχούν ως θέμα υψηλής
προτεραιότητας και αιχμής.
Ιδιαίτερη έξαρση παρατηρείται, κατά την τελευταία δεκαετία, στις πολιτικές
που προτείνονται, με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έτσι, σύμφωνα με διάφορες εκθέσεις, αλλά και το «Πράσινο Βιβλίο» για
την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη

προτείνουν «υψηλή

ποιότητα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για υψηλής ποιότητας εκπαίδευση» 70
Χωρίς όμως εκείνες τις εκπαιδευτικές πολιτικές οι οποίες θα εμβαθύνουν
και θα ενσωματώσουν στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στην κοινωνία
γενικότερα, όλες τις αναγκαίες παραμέτρους ανάπτυξης και βελτίωσης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από μια σύγχρονη και κοινωνικά αποδεκτή
με ευρεία συναίνεση σχεδίαση, γιατί όχι και αξιολόγησης (διαμορφωμένη
μέσα από διαβούλευση και αποδεκτή από τους εκπαιδευτικούς), τα
κοινοτικά κονδύλια και η πανεπιστημιακή αναβάθμιση των δασκάλων ή η
εισαγωγική επιμόρφωση,

φαντάζουν φτωχά στις σύγχρονες απαιτήσεις,

αφήνοντας έωλη και ανυπεράσπιστη την όποια προσπάθεια εκσυγχρονισμού
της εκπαιδευτικής πολιτικής.
Παρά τις διαφορές που υπάρχουν
μελών, διαφαίνονται κάποιες
απομείωση

των

εθνικών

στις σχετικές πολιτικές των χωρών-

τάσεις

εναρμόνισης, με ταυτόχρονη

εκπαιδευτικών

πολιτικών,

επηρεάζοντας

ταυτόχρονα τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Η Ελλάδα, ως μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί να αξιοποιήσει τα σχετικά δεδομένα,
κυρίως σε ότι αφορά τα κοινοτικά κονδύλια με τις εκπαιδευτικές πολιτικές
που τα συνοδεύουν.
Η εκπαιδευτική πολιτική και η αξιολόγηση που επιχειρήθηκε στα
εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας κατά την τελευταία διετία, δυστυχώς
δεν είχε ως προσανατολισμό μια ουσιαστική, μια ριζική ανανέωση και
επικαιροποίηση με τα σημερινά διεθνή και ελληνικά δεδομένα, της δομής,
70

Eurydice, 2006; 2009; European Commission, 2007. Eurydice (2009). Key data on education in Europe 2009.

Brussels: European Commission. Eurydice (2006). Quality assurance in teacher education in Europe. Brussels: European
Commission. European Commission. (2007). Improving the Quality Of Teacher Education. Brussels SEC 933.
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του περιεχομένου, αλλά και του εκδημοκρατισμού της εκπαίδευσης.
Αντίθετα μέσω δανεικών και μη προσαρμοζόμενων στην ελληνική
πραγματικότητα εκπαιδευτικών πολιτικών και καινοτομιών, προσπάθησε να
επιβεβαιώσει το συγκεντρωτικό-ελεγκτικό χαρακτήρα του κράτους και του
εκπαιδευτικού συστήματος κατ’ επέκταση, αναδεικνύοντας παράλληλα την
αδυναμία του πολιτικού συστήματος να παράγει εκπαιδευτικές πολιτικές,
πέρα από πελατειακές και εξουσιαστικές σχέσεις.
Ακόμα και σήμερα, μέσα στη δίνη των πολιτικών του «μνημονίου», και της
«επέκτασης της συμφωνίας», είναι αρκετά ξεκάθαρο ότι όσοι συμμετέχουν
στην υπόθεση διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής για τον
εκπαιδευτικό, μάλλον ενδιαφέρονται περισσότερο για την απορρόφηση των
κοινοτικών κονδυλίων (ΕΣΠΑ, χρηματοδοτούμενες καινοτομίες και μελέτες
αμφίβολης εγκυρότητας και αξιοπιστίας).
Μετά την εναλλαγή του πολιτικού σκηνικού και σύμφωνα με τις επίσημες
διακηρύξεις της νέας κυβέρνησης, στα επόμενα δύο χρόνια θα επιχειρηθεί
μια ριζική ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης με τη δημιουργία ενός νέου
θεσμικού-νομικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και θα ρυθμίζει όλες τις συνισταμένες και τους παράγοντες της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Κεντρική θέση σε αυτή θα πρέπει να έχουν οι εκπαιδευτικοί: γιατί «δεν
υπάρχει πτυχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που να μη συνδέεται με τους
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είναι υποκείμενα και αντικείμενα μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής και αυτή η επισήμανση είναι στρατηγικής
σημασίας» 71.

Το σχολείο και ο εκπαιδευτικός σε τροχιά διαρκούς «επιτήρησης» και πάλης: Κοινοτικά Κονδύλια και Μνημόνιο,
Εισήγηση στο συνέδριο της ΟΛΜΕ, 7-9.4.2011, Αγριά Βόλου, Γ. Μαυρογιώργος

71
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Η εκπαιδευτική πολιτική στη χώρα μας θα πρέπει να εκφράσει τη δική της
εκδοχή «ευρωπαϊκής διάστασης».

Να είναι προσανατολισμένη στα

σημαντικά πολιτικά, κοινωνικά και πολιτισμικά ζητήματα και στις συνθήκες
που επικρατούν σήμερα. Να συνυπολογίζει και μέσω των νέων
εκπαιδευτικών πολιτικών

προσεγγίσεων, να στοχεύει στην προσπάθεια

βελτίωσης και εξάλειψης, των νέων μορφών κοινωνικού αποκλεισμού, της
ανισότητας και των διακρίσεων στην εκπαίδευση.
Να μην αποκλείει

τη διείσδυση των «δυνάμεων» της αγοράς στην

εκπαίδευση, έχοντας όμως τον κυρίαρχο ρόλο, με στόχο μέσω αυτών των
πολιτικών τη μείωση της ανεργίας και την ανάπτυξη ενός μελλοντικού
δημοκρατικού πλαισίου σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του κάθε πολίτη
αυτής της χώρας. Οι όποιες σχεδιαζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές και οι
τυχόν αλλαγές που θα σχεδιάζονται από την κεντρική διοίκηση (αναλυτικά
προγράμματα, σχολικά βιβλία, αξιολόγηση, κ.ά.) καθώς και οι συνθήκες
εργασίας( διδακτικό έργο, φόρτος εργασίας, αξιολόγηση, κ.ά.), θα πρέπει
οπωσδήποτε να συνυπολογίζουν και να αντανακλούν, εκτός από το μαθητή
και τον εκπαιδευτικό, συσχετιζόμενες πρωτίστως αυτές οι πολιτικές με την
ανάπτυξη ολοκληρωμένων-καταρτισμένων εκπαιδευτικών μέσα σε ένα
θεσμοθετημένο-οργανωμένο

πλαίσιο,

δημοκρατίας

και

οικονομικής

επάρκειας.
Επομένως,

η

αξιολόγηση

ως

μέρος

ενός

ευρύτερου

σχεδιασμού

εκπαιδευτικής πολιτικής, δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό και θα πρέπει
να είναι αντίστοιχη με το στόχο για τον οποίο θα σχεδιάζεται κάθε φορά.
Δεν

χρειάζεται

να

διακατεχόμαστε

από

υπερβολικές

προσδοκίες,

ευελπιστώντας ότι η οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης μπορεί να λύσει από
μόνη της όλα τα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης στη χώρα μας, ούτε
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αποτελεί πανάκεια για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου, στοιχείο άλλωστε πολυπαραγοντικό και σύνθετο.
Σήμερα, στο ασφυκτικό και ασταθές πλαίσιο που βρίσκεται η χώρα μας, εν
μέσω διεθνών πιέσεων και οικονομικής αδυναμίας, με την υπό διαμόρφωση
μιας νέας απροσδιόριστης ακόμη μορφής μετεξέλιξης της υπάρχουσας έως
τώρα κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής κατάστασης, είναι δεδομένο
ότι πρέπει να αλλάξει και ο σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής και να
εναρμονιστεί με τα νέα δεδομένα, αποτελώντας παράλληλα και έναν από
τους πυλώνες πάνω στους οποίους οφείλει και πρέπει να στηριχθεί η
αναγέννηση της χώρας μας. Όλες οι μορφές και οι τύποι αξιολόγησης
(εσωτερική-

εξωτερική-

μεικτή,

διαμορφωτική-τελική,

δημοκρατική-

αυταρχική, συγκεντρωτική-αποκεντρωτική) όπως παρουσιάστηκαν και στο
θεωρητικό πρώτο μέρος της εργασίας, έχουν εκτός από πλεονεκτήματα και
μειονεκτήματα, μην μπορώντας καμία από μόνη της να διεκδικήσει το
αλάθητο.
Ίσως λοιπόν η λύση να βρίσκεται στο συγκερασμό των στοιχείων εκείνων
από κάθε τύπο αξιολόγησης τα οποία θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένα
στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε χώρας και γιατί όχι, ακόμη και ευρύτερων
περιοχών μέσα στην ίδια χώρα. Για να γίνει αυτό απαιτείται όμως ειλικρινής
διάλογος και διαβούλευση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ένας ευρύτερος
σχεδιασμός εκπαιδευτικών πολιτικών με κοινωνική αποδοχή και συναίνεση
και κυρίως με χρονικό ορίζοντα μεγαλύτερο της θητείας του εκάστοτε
υπουργού παιδείας, απαλλαγμένο από

προσωπικές φιλοδοξίες και

κομματικές στρατηγικές.
Η πρόβλεψη των ενδεχόμενων εξελίξεων, σε ότι αφορά την αξιολόγηση,
αλλά και τις εκπαιδευτικές πολιτικές γενικότερα, είναι συνάρτηση
παραγόντων που σε μια δεδομένη στιγμή υπερισχύουν άλλων, ειδικά στη
240

σημερινή πολιτική-οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας
εν μέσω συνεχόμενων και παρατεταμένων διαπραγματεύσεων για το μέλλον
της.
Υπό το πρίσμα αυτό η μελέτη θεμάτων όπως η αξιολόγηση ως μέρος μιας
ευρύτερης
ποικιλοτρόπως,

εκπαιδευτικής
ανάλογα

με

πολιτικής,
το

ποιοι

μπορεί

να

αναλαμβάνουν

προσεγγιστεί
τη

μελέτη,

διαμορφώνοντας μια σχετική προσέγγιση και οπτική, μέσα από ένα ευρύ
φάσμα δεδομένων, αντιλήψεων, λόγων και δράσεων άμεσα συναρτώμενων
με τις εκάστοτε πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Σχέδιο Ημιδομημένων Συνεντεύξεων
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού έργου
1. Ποια είναι η γνώμη σας για την αξιολόγηση γενικότερα των δημόσιων λειτουργών;
2. Τι γνώμη έχετε για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας; Πιστεύετε ότι η
αξιολόγηση γενικά, βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα του σχολείου;
3. Ποια μορφή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θεωρείτε ως καταλληλότερη να εφαρμοστεί
και γιατί;
4. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς στόχους την επίτευξη των οποίων θα πρέπει να επιδιώκει ένα
σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα;
5. Έχετε εμπειρίες από αξιολόγηση; Έχετε επιμορφωθεί για ζητήματα αξιολόγησης;
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση
Α) ενημέρωση
6. Είστε ενημερωμένος/η σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης;
Τι γνώμη έχετε για τα σημεία που σας αφορούν; Αναφέρατε συνοπτικά
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της ισχύουσας για την αξιολόγηση νομοθεσίας.
7. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ακολουθούμενη διαδικασία της διαβούλευσης για
τη διαδικασία αξιολόγησης;
8. Πώς κρίνετε τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση του
συγκεκριμένου νόμου; Λήφθηκαν υπόψη οι θέσεις της ομοσπονδίας και οι απόψεις
των εκπαιδευτικών κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης;
9. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης;
(χρονικός ορίζοντας, πεδίο εφαρμογής, εγκυκλίους, αναβολές, επιμηκύνσεις
προθεσμιών, ενημέρωση, γενικότερο κλίμα).
Β) επιπτώσεις (γενικά για την εκπαίδευση)
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10. Θεωρείτε ότι το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση θα έχει επιπτώσεις
στην εκπαίδευση της πρωτοβάθμιας βαθμίδας; Με ποιο τρόπο; Θα βελτιώσει
ουσιαστικά την ποιότητα του σχολείου;
11. Πιστεύετε πως η αξιολόγηση αυτή θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η κοινωνία τον
εκπαιδευτικό; Γιατί;
Γ) επιπτώσεις (εκπαιδευτικών-επαγγελματικές)
12. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
στο πρόγραμμα και την εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική
μονάδα;
13. Θεωρείτε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας;
Με ποιο τρόπο; Θα έχει επιπτώσεις στους μαθητές;
14. Η αναμενόμενη και η εν μέρει έως τώρα εφαρμογή της αξιολόγησης επηρέασε και με
ποιο τρόπο το σχολικό κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων; Η ύπαρξη
ενός συστήματος αξιολόγησης εντείνει την ύπαρξη της ανταγωνιστικότητας μέσα
στον εργασιακό χώρο και αν ναι, πώς γίνεται αυτό αντιληπτό;
15. Παρατηρείτε αλλαγές ή διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούσατε ως τώρα σε σχέση με τους προϊσταμένους σας; Τους μαθητές σας;
Τους γονείς;
16. Η αξιολόγηση όπως προτείνεται από το ΠΔ 152 θα έχει επιπτώσεις στην επαγγελματική σας
διαδρομή; Η αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης στο δημόσιο τομέα;
Στελέχη εκπαίδευσης –Σχολικοί σύμβουλοι
17. Παρατηρείτε αλλαγές ή διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούσατε ως τώρα σε σχέση με τους υφισταμένους σας;
18. Έχοντας διττή ιδιότητα (εκπαιδευτικός-αξιολογητής), θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη νομολογία
δημιουργεί

προϋποθέσεις

ρόλων;

(συναισθηματικούς-συμφερόντων-κοινωνικούς-

αλληλεξάρτησης); Με βάση αυτό αναμένετε τα αποτελέσματα να είναι τα αντικειμενικότερα;
Σχολιάστε.
19. Σχολιάστε τον τρόπο και τη μορφή της αξιολόγησής σας με βάση το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο, συγκρίνοντάς την με των υφισταμένων σας. Υπάρχει συσχέτιση; Σχολιάστε τυχόν
ομοιότητες ή διαφορές.
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Προτάσεις Πολιτικής
20. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης στην εκπαίδευση;
21. Αν σας ζητούσαν να προτείνετε κάποιες βελτιώσεις στο υπάρχον νομικό πλαίσιο ποιες θα ήταν
αυτές;
22. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η διαδικασία της αξιολόγησης συνολικά στη
διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής;
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
Δ1
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και του εκπαιδευτικού
έργου
1. Ποια είναι η γνώμη σας για την αξιολόγηση γενικότερα
των δημόσιων λειτουργών;
Η αξιολόγηση σαν θεσμός είναι κάτι που πρέπει να γίνεται στο
δημόσιο.
Το θέμα είναι ο τρόπος που θα γίνει,
ο οποίος θα πρέπει να είναι και αξιοκρατικός και
αποδοτικότερος.
2. Τι γνώμη έχετε για την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας;
Πιστεύετε ότι η αξιολόγηση γενικά,
βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα του σχολείου;
Και η διεθνής βιβλιογραφία, αλλά και η εμπειρία μας από τα
σχολεία, λένε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης μπορεί να έχει
ισχυρό επικουρικό ρόλο, να βοηθήσει, αλλά και πάλι θα μείνω
σ’ αυτό που είπα πριν, ότι έχει μεγάλη σημασία τελικά αν θα
γίνει με το σωστό τρόπο και προς τη σωστή κατεύθυνση.
3. Ποια μορφή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
θεωρείτε ως καταλληλότερη να εφαρμοστεί και γιατί;
Πρέπει να υπάρξει μία αξιολόγηση η οποία να συνδέεται με την
κάθε περίπτωση,
δηλαδή σε κάθε περιοχή, με το ανάλογο μορφωτικό και
κοινωνικό κεφάλαιο που υπάρχει,
να είναι συνδεδεμένη και να λαμβάνει υπόψη αυτές τις
παραμέτρους.
Να μην είναι απλά απέναντι σε κριτήρια που αφορούν στο
διδακτικό έργο ως αποτέλεσμα
και επίσης να βρίσκεται σε συσχετισμό με το γενικότερο επίπεδο
του κάθε σχολείου
και την υλικοτεχνική του υποδομή.
4. Ποιους θεωρείτε ως βασικούς στόχους την επίτευξη των οποίων
θα πρέπει να επιδιώκει ένα σύστημα αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου
στη σχολική μονάδα;
Θα πρέπει οπωσδήποτε να επικεντρώνει στο να αναβαθμίσει την
παροχή του εκπαιδευτικού έργου, στο να δώσει μια
ανατροφοδότηση για την επιμόρφωση των διαδικασιών και
ταυτόχρονα να μεγιστοποιήσει το αποτέλεσμα του
εκπαιδευτικού έργου
σε ότι αφορά στους μαθητές.
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-γενικότερα για την αξιολόγηση
των δημοσίων λειτουργών
-θετικός σχετικά με τον θεσμό
της αξιολόγησης
-θέτει προϋποθέσεις για την
αξιολόγηση(αξιοκρατική,
αποδοτική)
-αξιολόγηση εκπαιδευτικής
διαδικασίας και επιπτώσεις στην
ποιότητα του σχολείου
-παραδέχεται ότι η αξιολόγηση
μπορεί να αποτελέσει ισχυρό
εργαλείο για την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας,
-επισημαίνει ξανά την
προϋπόθεση αυτή να γίνεται με
τα σωστά αξιολογικά κριτήρια και
προς την σωστή κατεύθυνση
-καταλληλότερη μορφή
αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου είναι αυτή που θα
λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένες
παραμέτρους όπως (τοπικά
χαρακτηριστικά, το μορφωτικό
και κοινωνικό κεφάλαιο , τα μέσα
που διαθέτει το σχολείο, το
επίπεδό του και τις υλικοτεχνικές
του υποδομές)
-συνάρτηση κριτήριών για την
αξιολόγηση
-βασικοί στόχοι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου προς
όφελος των μαθητών μέσω ενός
ανατροφοδοτικού συστήματος
αξιολόγησης που θα αξιολογεί το
εκπαιδευτικό έργο θα
επισημαίνει τα κενά και θα τα
συμπληρώνει

5. Έχετε εμπειρίες από αξιολόγηση;
Έχετε επιμορφωθεί για ζητήματα αξιολόγησης;
Στον εκπαιδευτικό τομέα έχω εμπειρία από την αξιολόγηση που
έγινε το 2014.
Η επιμόρφωση που έχω λάβει εγώ είναι εξ’ αποστάσεως η
οποία έγινε τον Ιούνιο του 2014.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση
Α) ενημέρωση
6. Είστε ενημερωμένος/η σχετικά με το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης; Τι γνώμη έχετε
για τα σημεία
που
σας
αφορούν;
Αναφέρατε
συνοπτικά
πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα της ισχύουσας για την
αξιολόγηση νομοθεσίας.
Έχω μία ενημέρωση η οποία είναι καθαρά μόνο μέσα από
νομοθετικά κείμενα.
Δεν έχω συμμετάσχει σε κάποιο διά ζώσης σεμινάριο.
Η γνώμη μου είναι ότι οι πτυχές τις οποίες αξιολογεί και
ασχολείται, κάποιες απ’ αυτές είναι θετικές, όπως δηλαδή το
διδακτικό έργο και τη λειτουργία του σχολείου. Το μειονέκτημα
της ισχύουσας νομοθεσίας είναι ότι συνδέεται με ζητήματα
προαγωγών και μισθοδοσίας των υπαλλήλων.
Θα έπρεπε να είναι απαλλαγμένη από αυτά τα πράγματα
για να μπορεί να επικεντρωθεί στην επιστημονική αξία.
Τώρα υπάρχει το θέμα σύνδεσής της με μισθολόγιο
και προαγωγές που νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο
μειονέκτημα.
7. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ακολουθούμενη
διαδικασία της
διαβούλευσης για τη διαδικασία αξιολόγησης;
Δεν υπήρξε κάποια πορεία ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας.
Μας ήρθε έτσι μία απόφαση η οποία ήταν τετελεσμένη και
έπρεπε να εφαρμοστεί.
8. Πώς κρίνετε τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής
κοινότητας
στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου νόμου;
Λήφθηκαν υπόψη
οι θέσεις της ομοσπονδίας και οι απόψεις των
εκπαιδευτικών
κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης;
Τουλάχιστον στο βαθμό που εμπίπτει στη δική μου γνώση,
νομίζω ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ήταν αν όχι εντελώς
απούσα, αλλά δε λήφθηκε υπόψη η βαρύτητα της γνώμης της.
Αυτό σίγουρα είναι ένα ζήτημα που δημιούργησε τριβές
ανάμεσα στο υπουργείο που εφαρμόζει την πολιτική και στους
εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνουν υποκείμενα της αξιολόγησης
και τα στελέχη αξιολογητές.
Αυτό ήταν ένα σημαντικό μειονέκτημα.
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[Πληκτρολογήστε
το περιεχόμενο
Επιμόρφωση και
εμπειρία της
πλαϊνής γραμμής. Η πλαϊνή γραμμή
σχετικά με την αξιολόγηση

είναι ένα αυτόνομο συμπλήρωμα του
κύριουτο
εγγράφου.
Συνήθως
είναι
-Από
2014 και
επιμόρφωση
εξ’
στοιχισμένη
στα
αριστερά
ή
στα
δεξιά
αποστάσεως
της σελίδας ή βρίσκεται στο επάνω ή στο
το
νέο
θεσμικό
πλαίσιο της
κάτω
μέρος.
Χρησιμοποιήστε
την
καρτέλα "Εργαλεία
κειμένου"
αξιολόγησης
καιπλαισίου
η ενημέρωση
για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του
πάνω σε αυτό
πλαισίου κειμένου της πλαϊνής γραμμής.

-ενημέρωση μόνο από τα
Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο της
νομοθετικά κείμενα

πλαϊνής γραμμής. Η πλαϊνή γραμμή
είναι
συμπλήρωμα του
-δεν ένα
έχειαυτόνομο
παρακολουθήσει
κύριου εγγράφου. Συνήθως είναι
σεμινάριο
στοιχισμένη στα αριστερά ή τα δεξιά της
σελίδας
ή βρίσκεται
ή στο
-θετικός
ως προςστο
τις επάνω
διατάξεις
κάτω μέρος. Χρησιμοποιήστε την
που αφορούν το διδακτικό έργο
καρτέλα "Εργαλεία πλαισίου κειμένου"
και
τη λειτουργία του σχολείου
για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του
πλαισίου
κειμένου
τηςαφορά
πλαϊνήςτην
-αρνητικός
σε ότι
γραμμής.]

συσχέτιση της αξιολόγησης με
προαγωγές και μισθολογικές
τροποποιήσεις

-εξηγεί ότι για να είναι
βελτιωτική και να συνάδει με τον
επιστημονικό της ρόλο να
αποτελεί εργαλείο δηλ. , δεν
πρέπει να συνδέεται με την
επαγγελματική ανέλιξη ή
υποβάθμιση.
σχετικά με τη διαβούλευση για
την αξιολόγηση
-δεν υπήρξε ενημέρωση κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας
-έλαβαν μια τετελεσμένη
απόφαση ου έπρεπε να
εφαρμοσθεί
-ελάχιστη έως ανύπαρκτη η
βαρύτητα της γνώμης της
ομοσπονδίας επί του νέου νόμου
για την αξιολόγησης
-το θέμα αυτό δημιούργησε
τριβές και συντέλεσε στην
εχθρική στάση των
αξιολογούμενων έναντι του
υπουργείου και του νέου νόμου

9. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με τον τρόπο
εφαρμογής της αξιολόγησης;
(χρονικός ορίζοντας, πεδίο εφαρμογής, εγκυκλίους,
αναβολές, επιμηκύνσεις προθεσμιών, ενημέρωση,
γενικότερο κλίμα).
Αυτό το θέμα έχει δύο άξονες. Ο ένας είναι σε ότι αφορά στο
υπουργείο η διαδικασία ήταν κυρίως σε πεδίο ανακοινοποίησης
νομοθετημάτων.
Ο δεύτερος άξονας είναι οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν στο
χώρο των εκπαιδευτικών,
οι οποίες δημιούργησαν σε ένα βαθμό μία αντίδραση για το όλο
θέμα, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένα χάσμα μεταξύ της επίσημης
πολιτείας και του συνδικαλιστικού κινήματος των δασκάλων, το
οποίο είχε εύλογες αντιδράσεις απέναντι σ’ αυτό το νόμο.

-

-

Β) επιπτώσεις (γενικά για την εκπαίδευση)
10. Θεωρείτε ότι το πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη
αξιολόγηση θα έχει επιπτώσεις στην εκπαίδευση της
πρωτοβάθμιας βαθμίδας;
Με ποιο τρόπο; Θα βελτιώσει ουσιαστικά την ποιότητα
του σχολείου;
Η ποιότητα των σχολείων θα έπρεπε να βελτιώνεται
μέσα από μία διαδικασία αξιολόγησης.
Στο συγκεκριμένο πλαίσιο νομίζω ότι, αφενός επειδή συνδέεται
με το μισθολόγιο και προαγωγές, αφετέρου επειδή δεν έγινε με
συναίνεση μεταξύ της εκπαιδευτικής κοινότητας και της
πολιτείας, στη συγκεκριμένη φάση που είναι τα πράγματα
οξυμένα δεν μπορεί να βοηθήσει.
11. Πιστεύετε πως η αξιολόγηση αυτή θα αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο βλέπει η κοινωνία τον εκπαιδευτικό; Γιατί;
Νομίζω ότι η κοινωνία είναι λίγο αμέτοχη σε όλο αυτό. Κυρίως
έχει ακούσει το θέμα μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Η
γνώμη μου είναι ότι δεν θα μεταβάλλει την εικόνα της κοινωνίας
απέναντι στους εκπαιδευτικούς, επειδή δεν υπάρχει ουσιαστική
εμπλοκή στο κομμάτι της ενημέρωσης και της διαβούλευσης
θεσμικών φορέων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την
κοινωνία.

-

-

-

-

-

275

Ο τρόπος με τον οποίο
εφαρμόστηκε η
αξιολόγηση
Χρονικός ορίζοντας, πεδίο
εφαρμογής, εγκυκλίους,
αναβολές ,επιμηκύνσεις
προθεσμιών, ενημέρωση
και γενικότερο πλαίσιο)
Αφορά δυο πεδία
αντιδράσεων το
υπουργείο και τους
εκπαιδευτικούς
Το υπουργείο λειτούργησε
σύμφωνα με μια
διαδικασία
ανακοινοποιήσεων
νομοθετημάτων η οποία
επέδρασε στον δεύτερο
άξονα τους
εκπαιδευτικούς οι οποίοι
λόγω του χάσματος που
δημιουργήθηκε τάχθηκαν
κατά του νόμου.
Το πλαίσιο που διέπει τη
συγκεκριμένη αξιολόγηση,
συνδέεται με το
μισθολόγιο και τις
προαγωγές και έτσι χάνει
το βελτιωτικό χαρακτήρα
που θα έπρεπε να έχει
στην ποιότητα του
σχολείου.
Δεν έγινε με τη συναίνεση
της εκπαιδευτικής
κοινότητας και της
πολιτείας
Δεν βοηθά επί της ουσίας
στην ποιότητα του
σχολείου
Για τη σχέση του
εκπαιδευτικού με την
κοινωνία και πως αυτή θα
βελτιωθεί ενδεχομένως
μέσω της αξιολόγησης
Πιστεύει πως η κοινωνία
είναι αμέτοχη-δεν έχει
γνώμη σε ότι αφορά την
αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών στέκεται
μόνο σε ότι αναφέρουν τα
ΜΜΕ

Γ) επιπτώσεις (εκπαιδευτικών-επαγγελματικές)
12. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πιο σημαντικά κίνητρα για
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα και την
εφαρμογή της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
στη σχολική μονάδα;
Σίγουρα ένα κίνητρο είναι ότι πρόκειται για ένα νόμο του
κράτους και από τη στιγμή που είμαστε υπάλληλοι κρατικοί,
υποχρεούμαστε να συμμετάσχουμε. Από κει και πέρα θα έπρεπε
να είναι κίνητρο η βελτίωση του σχολείου και του
εκπαιδευτικού έργου κάτι όμως το οποίο δεν επετεύχθη.
13. Θεωρείτε ότι η διαδικασία της αξιολόγησης θα επηρεάσει τον
τρόπο διδασκαλίας; Με ποιο τρόπο; Θα έχει επιπτώσεις στους
μαθητές;
Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει κυρίως με το κομμάτι του πως θα
εφαρμοστεί. Δηλαδή κάθε σχολείο πέρα από το σταθερό
πλαίσιο λειτουργίας έχει τη δική του νοοτροπία. Νομίζω ότι αν
υπάρχει μία δημοκρατική σχέση και μια σχέση ισοτιμίας μεταξύ
του αξιολογητή και του αξιολογούμενου, δεν θα επηρεάσει τον
τρόπο διδασκαλίας. Αν τώρα υπάρχει ένας τιμωρητικός
χαρακτήρας στην αξιολόγηση, ένα αυστηρό πλαίσιο,
ενδεχομένως κάποιοι αξιολογούμενοι να επηρεαστούν στον
τρόπο που διδάσκουν τους μαθητές.
14. Η αναμενόμενη και η εν μέρει έως τώρα εφαρμογή της
αξιολόγησης επηρέασε και με ποιο τρόπο το σχολικό κλίμα
και τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων;
Η εμπειρία μου από τη δική μας σχολική μονάδα είναι ότι δεν
επηρέασε το σχολικό κλίμα. Υπήρξε ένα κλίμα συναίνεσης και
συνεργασίας. Ενδεχομένως σε γενικότερο επίπεδο σχολικών
μονάδων ευρύτερα να έχει επηρεάσει, όχι όμως στη δική μου
εμπειρία.
15. Παρατηρείτε αλλαγές ή διαφοροποίηση ως προς τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργούσατε ως τώρα σε σχέση με τους
προϊσταμένους σας; Τους μαθητές σας; Τους γονείς;
Εγώ προσωπικά όχι. Αυτός είναι ένας κίνδυνος να υπάρξει μία
διαφοροποίηση με την έννοια ότι προσπαθούν κάποιοι που
αξιολογούνται να εξωραΐσουν την εικόνα τους. Σε μένα όμως
δεν έχω παρατηρήσει να συμβαίνει κάτι τέτοιο.
16. Η αξιολόγηση όπως προτείνεται από το ΠΔ 152 θα έχει
επιπτώσεις στην επαγγελματική σας διαδρομή; Η αξιολόγηση
δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης στο δημόσιο
τομέα;
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει διαφοροποίηση. Αυτό το οποίο γνωρίζω
είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετάσχουμε. Από κει και
πέρα αν θα γίνει εφαλτήριο για επαγγελματική ανέλιξη στο
βαθμό και στο σημείο που θα εφαρμοστεί η σχετική νομοθεσία,
ενδεχομένως να είναι ένα επιπλέον συν. Όχι όμως το μοναδικό,
αλλά ένα από τα πολλά που μπορούν να συλλειτουργήσουν
στην επαγγελματική μου ανέλιξη.
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-κίνητρο είναι το γεγονός ότι
είναι νόμος του κράτους και σαν
δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να
συμμετέχουν
-η βελτίωση του σχολείου και του
εκπαιδευτικού είναι άλλο ένα
κίνητρο

-αν υπάρχει σχέση ισοτιμίας
μεταξύ του αξιολογητή και του
αξιολογούμενου δεν θα
επηρεαστεί ο τρόπος
διδασκαλίας
-αν υπάρξει τιμωρητικός
χαρακτήρας και ένα αυστηρό
πλαίσιο σίγουρα οι θα
επηρεαστεί ο τρόπος που
διδάσκουν οι αξιολογούμενοι

-δεν επηρέασε το κλίμα υπήρξε
συναινετικό κλίμα συνεργασίας

-σε γενικό επίπεδο ίσως να έχει
επηρεάσει

-δεν το πιστεύει απόλυτα αλλά
θεωρεί ότι θα είναι θετικό η
αξιολόγηση να βοηθά στην
επαγγελματική ανέλιξη

Προτάσεις Πολιτικής
20. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο άμεσος στόχος της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση;
Η δική μου άποψη είναι ότι η αξιολόγηση θα έπρεπε να είναι
ένα εργαλείο ανατροφοδότησης.
Να μας δείχνει τις αδυναμίες μας για να μπορούμε να τις
καλύπτουμε και έτσι να μπορούμε να βελτιστοποιούμε με αυτόν
τον τρόπο το εκπαιδευτικό έργο που παρέχουμε. Θα έπρεπε
αυτό να γίνεται σε συνδυασμό με σειρά σεμιναρίων
επιμόρφωσης και χωρίς να έχει βέβαια κανένα τιμωρητικό
χαρακτήρα. Αυτό δηλαδή είναι βασικό για μένα, όπως και
διεθνώς δηλαδή η αξιολόγηση έχει αυτή την έννοια και δεν
συνδέεται με άλλες παραμέτρους επαγγελματικής πορείας.
21. Αν σας ζητούσαν να προτείνετε κάποιες βελτιώσεις στο
υπάρχον νομικό πλαίσιο ποιες θα ήταν αυτές;
Μια βασική βελτίωση θα ήταν η αποσύνδεση αξιολόγησης με
βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, μισθοδοσίας και
συνέπειας στον εργασιακό χώρο και στην επαγγελματική
πορεία. Από κει και πέρα τροποποιήσεις θα πρέπει να γίνουν
μέσα στο πεδίο που είναι απαραίτητες επί συγκεκριμένων
ζητημάτων.
22. Πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η διαδικασία της
αξιολόγησης συνολικά στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής
πολιτικής;
Θα πρέπει να είναι ένα εργαλείο ανατροφοδότησης της πορείας
του εκπαιδευτικού έργου. Δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να μας
δίνει πληροφορίες για το πώς κινούνται οι εκπαιδευτικές
πολιτικές στο χώρο των σχολείων και από κει και πέρα αυτές
τις πληροφορίες να μπορούμε να τις αξιοποιούμε για να
λειτουργούμε δημιουργικά και να αναβαθμίζουμε την
εκπαιδευτική μας πολιτική.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ1
Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 48
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 11 (γυμναστής περιφερειακό 6/θέσιο δημ.
σχολείο)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Το υποκείμενο θεωρεί απαραίτητα την αξιολόγηση για τον δημόσιο τομέα
γενικότερα. Θέτει όμως κάποιες προϋποθέσεις, την αξιοκρατία και την
αποδοτικότητα του συστήματος.
Έννοια: Ναι στην αξιοκρατική και αποδοτική αξιολόγηση του δημόσιου τομέα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο όταν είναι
αξιοκρατική και λειτουργεί αποδοτικά.
Έννοια: Η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από ένα σύστημα αξιοκρατικής
και αποδοτικής αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι αυτή που
λαμβάνει υπόψη της τα ειδικά χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής μονάδας. Από την
υλικοτεχνική υποδομή έως την γεωγραφική θέση του σχολείου.
Έννοια: Η καταλληλότερη αξιολόγηση είναι αυτή που λαμβάνει υπόψη της τη
διαφορετικότητα της κάθε σχολικής μονάδας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»
Το υποκείμενο πιστεύει ότι οι στόχοι της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αναβάθμιση
του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και των αποτελεσμάτων του προς όφελος των
μαθητών και η ανατροφοδότηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Έννοια: Στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικούς έργου πρέπει να είναι η
βελτίωση και η ανατροφοδότηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση»
Εμπειρία από την αξιολόγηση του 2014 και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152, τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει ενημέρωση μόνο μέσα από τα νομοθετικά κείμενα. Ως
μειονέκτημα θεωρεί τη σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο των
εκπαιδευτικών και την επαγγελματική ανέλιξη, γιατί έτσι θεωρεί ότι υποδαυλίζεται
έτσι ο επιστημονικός ρόλος της αξιολόγησης. Ως πλεονέκτημα βρίσκει τις πτυχές οι
οποίες αξιολογούνται το διδακτικό έργο και η λειτουργία του σχολείου.
Έννοια: Πλεονέκτημα η αξιολόγηση του διδακτικού έργου και της λειτουργίας του
σχολείου. Μειονέκτημα η σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο και την
επαγγελματική εξέλιξη.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι δεν υπήρξε διαβούλευση και ότι εφαρμόστηκε απλώς μια
τετελεσμένη απόφαση.
Έννοια: Πλήρης απουσία διαβούλευσης. Η αξιολόγηση αποτέλεσμα μιας
τετελεσμένης απόφασης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο απ’ ότι γνωρίζει για το θέμα, νομίζει ότι δεν ελήφθη υπόψη η
βαρύτητα της γνώμης των εκπαιδευτικών. Αυτός πιστεύει ότι είναι και ο λόγος που η
αξιολόγηση αμφισβητήθηκε σε τέτοιο βαθμό από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Έννοια: Ο αποκλεισμός της εκπαιδευτικής κοινότητας από τη διαμόρφωση του
νόμου για την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε με ανακοινοποίηση νομοθετημάτων οι οποίες
δημιούργησαν αντιδράσεις στον εκπαιδευτικό χώρο για τον τρόπο εφαρμογής της
αξιολόγησης.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η σύνδεση της αξιολόγησης με το μισθολόγιο και η μη
αποδοχή της από την εκπαιδευτική κοινότητα είναι δυο λόγοι για τους οποίους δεν
μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η στάση της κοινωνίας απέναντι στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η κοινωνία είναι αμέτοχη σε σχέση με την αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και σχετικά ανενημέρωτη. Έτσι θεωρεί ότι δεν θα αλλάξει η στάση
της απέναντι στον εκπαιδευτικό λόγω της αξιολόγησης.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι κίνητρο για την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησής είναι το
γεγονός ότι αυτή αποτελεί νόμο του κράτους και άρα πρέπει ο εκπαιδευτικός να
υπακούσει σε αυτόν. Εκφράζει όμως και την άποψη ότι θα έπρεπε να αποτελεί
κίνητρο και η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και του σχολείου.
Έννοια: Η αυτοαξιολόγηση αποτελεί νόμο του κράτους άρα πρέπει να συμμετέχουν
οι εκπαιδευτικοί σε αυτήν για να βελτιωθεί το σχολείο και το εκπαιδευτικό έργο.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Έννοια: Ένα αυστηρό πλαίσιο αξιολόγησης θα επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας και
δεν θα είναι προς όφελος των μαθητών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Το υποκείμενο επισημαίνει πως στο δικό του σχολικό περιβάλλον υπήρξε κλίμα
συναίνεσης και συνεργασίας και δεν διαταράχθηκε το σχολικό κλίμα από την
αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης.
Το υποκείμενο επισημαίνει ότι η αξιολόγηση μπορεί να οδηγήσει τον αξιολογούμενο
στην αλλαγή συμπεριφοράς ώστε να εξωραΐσει την εικόνα του. Σε ότι το αφορά δεν
έχει παρατηρήσει κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά του απέναντι σε κανέναν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Το υποκείμενο δεν θεωρεί πιθανή την επαγγελματική ανέλιξη χάρη στην αξιολόγηση
γιατί δεν έχει εφαρμοστεί σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, ωστόσο αν εφαρμοστεί το
θεωρεί σημαντικό πλεονέκτημα.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι άμεσος στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η
ανατροφοδότηση και η βελτίωση. Να είναι εργαλείο μέσω του οποίου θα
καλύπτονται οι αδυναμίες και θα βελτιώνεται έτσι το εκπαιδευτικό έργο. Η
αξιολόγηση πρέπει να συνδυάζεται με την επιμόρφωση χωρίς να έχει τιμωρητικό
χαρακτήρα.
Έννοια: Στόχος της αξιολόγησης να είναι η βελτίωση του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου μέσα από τη διαδικασία της ανατροφοδότησης και όχι της
τιμωρίας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Το υποκείμενο προτείνει να αποσυνδεθεί η αξιολόγηση από την οπισθοδρόμηση δηλ.
τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων, τις επιπτώσεις στη μισθοδοσία και των
συνεπειών στον εργασιακό χώρο και στην επαγγελματική πορεία.
Έννοια: Αποσύνδεση της αξιολόγησης από βαθμολογική κατάταξη και
επαγγελματική διαδρομή και ανέλιξη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
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Το υποκείμενο θεωρεί πως η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργεί ανατροφοδοτικά για
την εκπαιδευτική πολιτική. Να δίνει πληροφορίες για τις επιδράσεις της
εκπαιδευτικής πολιτικής στο σχολείο, να τις αξιοποιεί και να βελτιώνει την
εκπαιδευτική πολιτική.
Έννοια: Η αξιολόγηση βελτιωτικό εργαλείο της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Δ2
1. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να υφίσταται η
αξιολόγηση για το λόγο ότι γίνεται στη ζωή μας μ’
έναν τρόπο το αξιολογούμε εμείς οι ίδιοι, για να δούμε
πως θα προχωρήσουμε.
2. Μιας μορφής αξιολόγηση πρέπει να υπάρχει. Ως
ανατροφοδότηση, τόσο στην καθημερινότητα δηλαδή
στη σχολική πράξη, μέσα στην τάξη από τον ίδιο τον
εκπαιδευτικό, μετά από κάθε μαθητική διαδικασία,
όσο και στη λειτουργία του σχολείου γενικότερα
βελτιώνει την ποιότητα η αξιολόγηση.
3. Είναι μία αξιολόγηση η οποία θα δίνει
ανατροφοδότηση που θα εντοπίζει που χωλαίνει η
λειτουργία του σχολείου ως κοινότητα ή το μάθημα
του εκπαιδευτικού και εκεί θα εστιάζει το παρέμβαση
μπορεί να γίνει για να αλλάξει αυτό, να δοκιμάσει μια
νέα οδό για να μπορέσει να βελτιώσει την κατάσταση.
Αν δεν πετύχει να δοκιμάσει μια άλλη, να κάνει έναν
προγραμματισμό, ένα σχεδιασμό ώστε να μπορέσει να
έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Οπότε δεν μιλάμε
τώρα για αξιολόγηση με κάποια ποσόστωση η οποία
θα βάλει σε έναν ανταγωνισμό με ένα επικίνδυνο
υπόβαθρο για τους εκπαιδευτικούς αλλά για μια
αξιολόγηση επί της ουσίας που θα έχει ένα
αποτέλεσμα.
4. Να κινείται γύρω από τα ενδιαφέροντα των
μαθητών, δηλαδή να αναβαθμίζει την ποιότητα της
ζωής της σχολικής κοινότητας, όλως, των πάντων,
αλλά πάντα έχοντας ως στόχο τους μαθητές. Να τους
δίνει ευκαιρίες έκφρασης, δυνατότητες διαφορετικής
προσέγγισης, δηλαδή εναλλακτικών δράσεων για να
καταφέρουν να πετύχουν τους μαθησιακούς στόχους,
να βοηθά το οριζόντιο επίπεδο συνεργασίας ανάμεσα
στις τάξεις, να βοηθάει να ανοίγεται το σχολείο προς
τα έξω προς την τοπική κοινωνία και να δέχεται μέσα
στη σχολική κοινότητα ανθρώπους και ειδικούς .
Τέλος να στηρίζει τους αδύναμους μαθητές
δημιουργώντας ένα σχολείο αλληλεγγύης.
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5. Όχι δεν έχω επιμορφωθεί γιατί δεν είμαι στέλεχος.
Η εμπειρία μου είναι σε προσωπικό επίπεδο και
πηγάζει από το ατομικό μου ενδιαφέρον να βελτιωθώ.

6. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας που
εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο νόμο θεωρώ ότι είναι
κάτι καλό γιατί μπορεί να μπει στο τέλος της χρονιάς
και να γίνει ένας προγραμματισμός. Στα αρνητικά
είναι όλη αυτή η διαδικασία, η χαρτούρα, να πρέπει να
στείλουμε αποτελέσματα στο υπουργείο. Θεωρώ ότι
είναι αρκετό να γίνεται στο σχολικό επίπεδο, σε
επίπεδο συλλόγου διδασκόντων και να γίνεται έτσι
ένας πιο επίσημος προγραμματισμός απ’ ότι γινόταν
ως τώρα. Το σημαντικότερο είναι η ουσία, να γίνεται
αξιολόγηση όπως γίνεται παντού στο εξωτερικό και σε
όλα. Παντού υπάρχει αξιολόγηση και με αυτό το
δεδομένο γιατί να μην υπάρχει αξιολόγηση στην
εκπαίδευση που είναι κάτι σοβαρό και έχει επιπτώσεις
αν σε κάτι αδιαφορήσουμε. Πρέπει όμως το θεσμικό
πλαίσιο να περιοριστεί στην ουσία και όχι να έχει
επιπτώσεις στον οικονομικό τομέα, πράγμα που το
θεωρεί άθλο.

7. Ψυχοφθόρα διαδικασία. Έχει φέρει στους
συλλόγους προστριβές και αντιπαραθέσεις, αγωνίες,
ανησυχίες, ανασφάλειες. Έχει δημιουργηθεί μια
αναστάτωση επί του παρόντος.

8. Όχι αρκετά, παραλείφθηκαν θα μπορούσαμε να
πούμε.

9. Έγινε βεβιασμένα, αποσπασματικά. Νομίζω ότι θα
χρειαζόταν να γίνει με καλύτερη μεθόδευση, σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο και χωρίς αυτή την ψυχολογική
πίεση που ασκήθηκε.
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-να προάγεται η συνεργασία
ανάμεσα στις τάξεις
-να καθίσταται
το σχολείο
εξωστρεφές υποκείμενο που θα
ανοίγεται προς την τοπική
κοινωνία και θα συναλλάσσεται
με ανθρώπους, ειδικούς και
φορείς
προς όφελος των
μαθητών

-να στηρίζονται οι ευπαθείς και
αδύναμες ομάδες μαθητών με
στόχο να δημιουργηθεί ένα
σχολείο
αλληλέγγυο
και
ανθρώπινο
- εμπειρία σε προσωπικό επίπεδο
από το ατομικό ενδιαφέρον για
βελτίωση
-δεν έχει επιμορφωθεί γιατί δεν
είναι στέλεχος
Για το θεσμικό πλαίσιο της
αξιολόγησης
Ενημέρωση
-έχει ενημέρωση απ’ ότι φαίνεται
από τις απαντήσεις αλλά δεν
απαντά ευθέως ως προς αυτό
-θετικά η αξιολόγηση
σχολικής μονάδας

της

-αρνητικά το γραφειοκρατικό
μοντέλο της αξιολόγησης
-η αξιολόγηση σε σχολικό
επίπεδο, σε επίπεδο συλλόγου
διδασκόντων
με έναν πιο
επίσημο προγραμματισμό στο
τέλος της σχολικής χρονιάς
-η αξιολόγηση είναι αναγκαία και
αναπόφευκτη
-αρνητικό η αξιολόγηση δεν
πρέπει να έχει επιπτώσεις στο
μισθολόγιο των εκπαιδευτικών

10. Πιο πολύ θα στρεσάρει τη σχολική λειτουργία και
θα δημιουργήσει κάποιες δυσκολίες επειδή η
αξιολόγηση αυτή είναι πολύ περίπλοκη και
γραφειοκρατική. Επί του πρακτέου και σε ότι αφορά
στα παιδιά, σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις
υποδειγματικής αδιαφορίας μπορεί να επιφέρει κάποια
κινητοποίηση, κάποια βελτίωση. Αυτές όμως είναι
μεμονωμένες περιπτώσεις και το σύνολο δεν
λειτουργεί κατ’ αυτόν τον τρόπο.
11. Θεωρώ ότι η κοινωνία του συνεπούς
εκπαιδευτικού που δίνει και την ψυχή του μέσα στην
τάξη θα συνεχίσει να τον βλέπει όπως τον έβλεπε.
Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει πρόβλημα δεν θα
αλλάξει κάτι η αξιολόγηση. Εκεί που υπάρχει θα
δώσει λαβές για χειρισμούς από τους συλλόγους
γονέων να έχουν πιο πολύ την άνεση να παρέμβουν σε
προβλήματα. Επειδή όμως κι εμείς λέμε για άλλους
τομείς στο δημόσιο ότι έχουν κάποια προβλήματα και
θέλουμε κάποια πράγματα να αλλάξουν αξιολογώ ότι
και οι γονείς θα έχουν αυτή την ευκαιρία να ελπίζουν
ότι εκεί που υπήρχαν κάποια προβλήματα, αυτά θα
αλλάξουν με την αξιολόγηση. Η ιστορία θα το δείξει.
12. Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας θεωρώ ότι
γίνεται μετά από μία απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων. Σε αυτή τη συνάντηση, ακόμα και αυτοί
που δεν συμφωνούν μ’ αυτό στο τέλος συμμετέχουν,
αν αυτή είναι η άποψη της πλειοψηφίας. Κίνητρο έτσι
είναι η δύναμη και η ενίσχυση του συλλόγου
διδασκόντων ενός σχολείου.

13. Θα ξαναπώ ότι οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται
και ασχολούνται με το τι γίνεται μέσα στην τάξη δεν
θα επηρεαστούν γιατί θα κάνουν αυτό που κάνανε
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-

Όπου υπάρχει πρόβλημα
θα δώσει λαβές να
παρέμβουν οι σύλλογοι
γονέων

-

Θα δημιουργήσει μια
ελπίδα ότι όπου
υπάρχουν προβλήματα
ίσως τα λύσει η
αξιολόγηση

-

Ο χρόνος θα δείξει αν
επαληθευθεί αυτή η
ελπίδα

-

κίνητρο για την
εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης είναι η
δύναμη και η ενίσχυση
του συλλόγου
διδασκόντων

-

δεν θεωρεί ότι θα
επηρεάσει σημαντικά τον
τρόπο διδασκαλίας
ελάχιστες περιπτώσεις
εκπαιδευτικών θα
κινητοποιηθούν λόγω της
αξιολόγησης

πάντα με συνειδητό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί που κάνουν
μία
μέση δουλειά δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν πάρα πολύ.
Ίσως να κινητοποιηθούν λίγο περισσότερο. Οι ελάχιστες
περιπτώσεις που δεν πολυενδιαφέρονται μάλλον δεν θα
ενδιαφερθούν και πολύ. Σε γενικές γραμμές η
αξιολόγηση πιστεύω ότι το δυνατό της σημείο δεν είναι
τόσο στο να κάνει έναν αδιάφορο εκπαιδευτικό να
δουλέψει, γιατί πάλι αδιάφοροι θα είναι, αλλά πιο πολύ
για αυτόν που ενδιαφέρονται να βελτιωθούν.

-κατά την αξιολόγηση της
σχολικής μονάδας
υπήρξαν σοβαρές
ενστάσεις ,
αντιπαραθέσεις,
διαφωνίες και
αντιπαλότητες πόσο
μάλλον θα γινόταν στην
ατομική αξιολόγηση
-υπήρξε μια χαοτική
κατάσταση

14. Υποτίθεται ότι έως τώρα η αξιολόγηση ήταν
ανώδυνη, ήταν της σχολικής μονάδας. Αυτό θα
επιδεινωθεί πάρα πολύ όταν πάμε στο ατομικό επίπεδο.
Στη σχολική μονάδα ήδη υπήρξαν σοβαρές ενστάσεις και
αντιπαραθέσει, αντιπαλότητες. Δημιουργήθηκαν θέματα
γιατί υπήρχαν απόψεις διαφορετικές, υπήρχαν
τοποθετήσεις διαφορετικές, διαφορετικά συμφέροντα και
βλέψεις. Υπήρξε έτσι μία χαοτική κατάσταση όμως για το
δικό μου σχολείο, εφόσον αποφασίστηκε κάτι και ήταν η
πλειοψηφία, παρατάχτηκαν τελικά όλοι σ’ αυτό. Σαφώς
εντείνει την ανταγωνιστικότητα όπως και κάθε είδους
αξιολόγηση.

15. Όχι γιατί πάντα λειτουργούσα ευσυνείδητα. Η
αξιολόγηση σαφώς αναδεικνύει το θεσμικό ρόλο του
διευθυντή, αλλά αυτό προσωπικά επειδή είχα έναν
συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας που τον υπηρετούσα
πιστά, δεν με επηρέασε. Επίσης δεν διαφοροποίησε τη
συμπεριφορά μου απέναντι στους γονείς και στους
μαθητές η οποία παρέμεινε αυτή που ήταν χωρίς να έχω
το άγχος της αξιολόγησης.
16. Σαφώς ναι. Κάνει μια διαφοροποίηση, οπότε όσοι
ενδιαφέρονται να εξελιχθούν πρέπει να κινηθούν σε ένα
άλλο επίπεδο και πλαίσιο.
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- στο δικό της σχολείο
τηρήθηκε η γνώμη της
πλειοψηφίας και κάπως
τηρήθηκαν οι ισορροπίες
-η αξιολόγηση πάντως
εντείνει την
ανταγωνιστικότητα

-δεν άλλαξε η
συμπεριφορά και οι
στάση της απέναντι σε
κανέναν εντός της
σχολικής κοινότητας

-

Η αξιολόγηση θα έχει
επιπτώσεις στην
επαγγελματική πορεία

-

Όσοι θέλουν να
εξελιχθούν πρέπει να
κινηθούν σε ένα άλλο
πλαίσιο

20. Η οικονομική κρίση, οι περικοπές, οικονομία με
έναν τρόπο, προσώπων, χρημάτων. Έχει άμεση σχέση
με την οικονομική κρίση και όχι με την ουσία της
εκπαίδευσης.
21. Να εστιάσουν στην ανατροφοδότηση σε όλους
τους τομείς, μετά από την ολοκλήρωση μιας εργασίας
ή πριν από το σχεδιασμό ενός έργου και να αφήσουν
τη συσχέτιση με την ποσόστωση η οποία είναι
κραυγαλέα και κατακριτέα. Να εστιάσουν δηλαδή στη
βασική αρχή της αξιολόγησης και όχι στα
παρεπόμενα.
22. Να παίρνουν ανατροφοδότηση από όλες τις
βαθμίδες της εκπαίδευσης πριν αποφασίσουν να
κάνουν αλλαγές στην εκπαίδευση και πριν πάρουν
σοβαρές αποφάσεις να στηρίζονται στις γνώμες και
στις γνώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται στη βάση
της πυραμίδας της εκπαίδευσης. Δηλαδή μέσα από το
εργαλείο της αξιολόγησης να τροφοδοτείται το
υπουργείο αυτό στοιχεία που άπτονται της
πραγματικότητας έτσι ώστε να μπορεί να έχει
καλύτερη άποψη και βοήθεια στο να αλλάξει η να
σχεδιάσει κάτι που θα έχει σχέση με την εκπαίδευση
γενικότερα.
Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ2
Φύλο: θήλυ
Ηλικία: 45
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δασκάλα τάξης αστικό 12/θέσιο δημ.
σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-

οι περικοπές εν μέσω
οικονομικής κρίσης

-

-η αξιολόγηση έχει άμεση
σχέση με την οικονομική
κρίση και όχι με την
εκπαιδευτική
μεταρρύθμισηαναβάθμιση

-

Ανατροφοδοτική
αξιολόγηση
Απομάκρυνση από τις
ποσοστώσεις και
εμβάθυνση στον
βελτιωτικό χαρακτήρα
της εκπαίδευσης μέσα
από την αξιολόγηση

-

-

Οι αλλαγές να
προωθούνται μέσα από
το εργαλείο της
αξιολόγησης με
ανατροφοδοτικό
χαρακτήρα μετά από
συζήτηση με τη βάση της
πυραμίδας της
εκπαίδευσης και τους
ειδικούς

-

Το υπουργείο να
λαμβάνει στοιχεία που
άπτονται στην
πραγματικότητα ώστε να
χαράζει ορθή
εκπαιδευτική πολιτική

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη ως φυσικό επακόλουθο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Η ανατροφοδοτική αξιολόγηση βελτιώνει την ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η
ανατροφοδοτική, βελτιωτική αξιολόγηση. Η δυνατότητα της αξιολόγησης να
παρεμβαίνει και να λειτουργεί βελτιωτικά απέναντι στις ελλείψεις και τις ατέλειες
της εκπαιδευτικής κοινότητας με στόχο τα καλύτερα αποτελέσματα είναι η καλύτερη
μορφή αξιολόγησης. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρεί την αξιολόγηση με
ποσοστώσεις ιδανική για την εκπαιδευτική κοινότητα. Δημιουργεί ανταγωνισμό και
χάνεται η ουσία της αξιολόγησης.
Έννοια: Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η ανατροφοδοτική, βελτιωτική
αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι βασικοί στόχοι ενός συστήματος αξιολόγησης πρέπει να
είναι η δυνατότητα αναβάθμισης των τομέων της εκπαίδευσης που αφορούν κυρίως
τους μαθητές. Να προωθούνται εναλλακτικές δράσεις, να αυξάνονται οι ευκαιρίες
έκφρασης των μαθητών και να δίνεται η δυνατότητα διαφορετική προσέγγισης από
τους εκπαιδευτικούς. Με λίγα λόγια να αυξάνεται η δημιουργικότητα και η
ελευθερία έκφρασης μέσα στον σχολικό χώρο. Να καθίσταται το σχολείο
εξωστρεφές υποκείμενο να συναλλάσσεται με την κοινωνία προς όφελος των
μαθητών. Τονίζει επίσης τη σπουδαιότητα της αρωγής της αξιολόγησης απέναντι
στους αδύναμους μαθητές δημιουργώντας ένα σχολείο αλληλεγγύης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Δεν έχει επιμορφωθεί το υποκείμενο σχετικά με την αξιολόγηση. Ότι γνωρίζει είναι
καθαρά από προσωπική έρευνα και ενδιαφέρον για το θέμα.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο δεν απαντά αν έχει ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152. Η αξιολόγηση
της σχολικής μονάδας θεωρεί ότι έχει θετικό πρόσημο για την εκπαίδευση αλλά
απαιτείται ένας πιο επίσημος προγραμματισμός στο τέλος της σχολικής χρονιάς για
την εφαρμογή της και να εφαρμόζεται σε επίπεδο συλλόγου διδασκόντων. Στα
μειονεκτήματα το υποκείμενο θέτει τον γραφειοκρατικό χαρακτήρα της
αξιολόγησης.
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Η αξιολόγηση πρέπει να περιοριστεί στην ουσία χωρίς επιπτώσεις στον οικονομικό
τομέα.
Έννοια: πλεονέκτημα η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Μειονεκτήματα ο
γραφειοκρατικός χαρακτήρας της αξιολόγησης και οι επιπτώσεις της στα
μισθολογικά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο θεωρεί τη διαδικασία διαβούλευσης ψυχοφθόρα διαδικασία που
έφερε εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Δεν ήταν παραγωγική και δημιούργησε
ανασφάλεια και αναστάτωση.
Έννοια: Αντιπαραγωγική η διαδικασία διαβούλευσης όπως εξελίχτηκε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι δεν συμπεριλήφθησαν οι απόψεις της ομοσπονδίας των
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νόμου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε η αξιολόγηση ήταν
βεβιασμένος, αποσπασματικός χωρίς καλή μεθόδευση και άσκησε μεγάλη
ψυχολογική πίεση στην εκπαιδευτική κοινότητα.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση στρεσάρει τη σχολική
λειτουργία και δημιουργεί δυσλειτουργία λόγω της πολυπλοκότητας της και του
γραφειοκρατικού της χαρακτήρα. Έκτος από ορισμένες περιπτώσεις εκπαιδευτικών
που αδιαφορούν για την δουλειά τους δεν νομίζει ότι θα επιφέρει κάποια περαιτέρω
κινητοποίηση ή βελτίωση.
Έννοια: Η συγκεκριμένη αξιολόγηση στρεσάρει την εκπαιδευτική κοινότητα και
μπλοκάρει την λειτουργία του σχολείου λόγω της γραφειοκρατίας και της
πολυπλοκότητας του θεσμικού πλαισίου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό»
Όπου δεν υπάρχει πρόβλημα δεν θα αλλάξει κάτι, εκεί που υπάρχει πρόβλημα θα
δοθούν λαβές για περαιτέρω παρέμβαση των συλλόγων γονέων στα προβλήματα.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
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Κίνητρο της συμμετοχής στην αξιολόγηση είναι η δυναμική και η ενίσχυση του
συλλόγου διδασκόντων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Θα βελτιώσει το έργο των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται περισσότερο και άρα
θα έχει θετική επίπτωση για τους μαθητές και ίσως κινητοποιήσει και αυτούς που
ενδιαφέρονται λιγότερο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι κάθε είδους αξιολόγηση εντείνει την ανταγωνιστικότητα.
Υπήρξαν αντιπαραθέσεις λόγω της διχογνωμίας και των διαφορετικών συμφερόντων
και βλέψεων που είχε ο καθένας από την αξιολόγηση της σχολική μονάδας. Η
αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο θα έχει ακόμη χειρότερο αντίκτυπο στο σχολικό
κλίμα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Δεν επηρέασε η αξιολόγηση τον τρόπο συμπεριφοράς του υποκειμένου γιατί
λειτουργούσε ευσυνείδητα και απέναντι στον διευθυντή σεβόμενο το θεσμικό του
ρόλο και απέναντι σε μαθητές και γονείς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής
ανέλιξης. Όσοι θέλουν να εξελιχθούν πρέπει να κινηθούν σε άλλο πλαίσιο εντός της
σχολικής κοινότητας.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο απαντά για το στόχο της συγκεκριμένης αξιολόγησης και θεωρεί πως
είναι οι περικοπές στο δημόσιο λόγω της οικονομικής κρίσης και όχι η ουσία της
εκπαίδευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Να εστιάσει η αξιολόγηση στη βασική της αρχή, την ανατροφοδότηση και να
απαγκιστρωθεί από την ποσόστωση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Το υποκείμενο θεωρεί πως για να αξιοποιηθεί σωστά η αξιολόγηση στην χάραξη της
εκπαιδευτικής πολιτικής οι αλλαγές που προωθούνται από το υπουργείο πρέπει να
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προωθούνται μέσα από το εργαλείο της αξιολόγησης με ανατροφοδοτικό χαρακτήρα
μετά από συζήτηση με τη βάση της πυραμίδας της εκπαίδευσης.
Έννοια: η αξιολόγηση δίνει στο υπουργείο τα πραγματικά στοιχεία για την χάραξη
ορθής εκπαιδευτικής πολιτικής εμπνευσμένη από τη βάση της εκπαίδευσης που θα
άπτεται στα πραγματικά προβλήματα.
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-απαραίτητη αξιολόγηση

Δ3
1. Η αξιολόγηση είτε είναι στο δημόσιο είτε στον
ιδιωτικό τομέα είναι απαραίτητη. Εφόσον είναι
δημόσιοι λειτουργοί προσφέρουν κάποιο έργο,
παρέχουν κάποιες υπηρεσίες, οπότε αυτό το πράγμα
πρέπει να ελεγχθεί, να αξιολογηθεί αν υπάρχει
επίτευξη των προβλεπομένων στόχων.
2. Κατά τη γνώμη μου δεν μπορεί να υπάρξει
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση. Οτιδήποτε
κάνει ο εκπαιδευτής μέσα στην τάξη, αξιολογείται όχι
μόνο καθημερινά, αλλά κάθε ώρα και κάθε λεπτό.
Αυτό γίνεται γιατί εγώ ως εκπαιδευτικός έχω θέσει
κάποιους στόχους μορφωτικούς, μαθησιακούς και
μέσα από την αξιολόγηση μπορώ να κρίνω αν οι
στρατηγικές, οι μέθοδοι και τα μέσα που ακολουθώ
είναι τα κατάλληλα ώστε να πλησιάσω, να προσεγγίσω
ή να πετύχω αυτούς τους στόχους. Επίσης να
διαπιστώσω αν υπάρχουν τυχόν αδυναμίες και
αποκλίσεις, να αναλογιστώ ποια είναι τα αίτια και να
πάρω μετά τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμόσω η
δράση μου. Θεωρώ δηλαδή ότι η αξιολόγηση
βελτιώνει την ποιότητα του σχολείου γιατί βελτιώνει
την ποιότητα του έργου που προσφέρω εγώ στο
σχολείο.
3. Είναι η αξιολόγηση του εαυτού μας δηλαδή η
αυτοαξιολόγηση η οποία δεν θα είναι στατική και
περιορισμένη σε μία μόνο χρονική στιγμή. Θα πρέπει
να είναι επαναλαμβανόμενη και σε τακτά χρονικά
διαστήματα, θα εξελίσσεται σε συνάρτηση με την
εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν θα περιορίζεται μόνο
στο
πρόσωπο
του
εκπαιδευτικού
και
να
συμπεριλαμβάνει και άτομα που συμμετέχουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία στο μέτρο και στο βαθμό που
ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει στην αξιολόγηση
δηλαδή και των γονιών και των παιδιών. Μια
περιγραφική αξιολόγηση και θα αναφέρεται όχι σε
πρόσωπα, αλλά σε δράσεις, διαδικασίες και
περιεχόμενα μάθησης.
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-έλεγχος και αξιολόγηση για την
επίτευξη των προβλεπόμενων
στόχων

-δεν
μπορεί
να
υπάρξει
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς
αξιολόγηση

- η αξιολόγηση βοηθά στην
διεξαγωγή
συμπερασμάτων
πάνω
στην
εκπαιδευτική
διαδικασία
-αποτελεί εργαλείο για τον
εκπαιδευτικό για να διαπιστώσει
αν επιτυγχάνει τους στόχους του
μέσα από τις μεθόδους που
χρησιμοποιεί
-διαπιστώνει αδυναμίες
-παρουσιάζει μια γενική εικόνα
του εκπαιδευτικού του έργου και
βοηθά τον εκπαιδευτικό να δει
με κριτική ματιά τον ίδιο του τον
εαυτό

η
αξιολόγηση
εργαλείο
βελτίωσης
του
ίδιου
του
εκπαιδευτικού

-καταλληλότερη
μορφή
αξιολόγησης
είναι
η
αυτοαξιολόγηση
η
επαναλαμβανόμενη και τακτική

-περιγραφική αξιολόγηση που θα
αναφέρεται όχι σε πρόσωπα
αλλά σε δράσεις, διαδικασίες και
περιεχόμενο της μάθησης

4. Είναι οι ίδιοι στόχοι που θα πρέπει να διέπουν και
το εκπαιδευτικό έργο κατά την άποψή μου, θα πρέπει
δηλαδή σε αντίθεση με αυτό που σημαίνει τώρα να
μην απευθύνεται σε έναν μέσο όρο εκπαιδευτικών και
μαθητών, αλλά να διαφοροποιείται και να δίνει
δυνατότητες ανάπτυξης και προόδου, και δικαιωμάτων
επιτυχίας σε κάθε εκπαιδευτικό και μαθητή.
5. Καθημερινά αξιολογούμαι από τους μαθητές μου,
αξιολογώ εγώ τους μαθητές μου, αξιολογούμαι από
τον προϊστάμενό μου άμεσα ή έμμεσα, από τους
συναδέλφους μου και από τους γονείς όποτε έχω
επαφές μαζί τους. Όχι, δεν έχω επιμορφωθεί για
ζητήματα αξιολόγησης.
6. Ως προς τους δείκτες που τέθηκαν και τους
παράγοντες οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην
αξιολόγηση, συμφωνώ. Αυτό που μου δημιουργεί
κάποιο πρόβλημα στο να αποδεχθώ είναι η ποιοτική
κλίμακα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, οι
χαρακτηρισμοί που υπάρχουν, γιατί αναφέρονται σε
δράσεις των προσώπων. Δεν θα’ θελα η αξιολόγηση –
δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει- να πρέπει να είναι μία
ποσόστωση, η οποία αναγκαστικά θα αποκλείσει
κάποιους εκπαιδευτικούς με έναν χαρακτηρισμό, ούτε
επίσης συμφωνώ με το μισθολογικό κλιμάκιο.
7. Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση. Τέθηκε απλώς ο
νόμος και έπρεπε να εφαρμοστεί. Επιβλήθηκε
ουσιαστικά.

-βασικοί στόχοι η πρόοδος και η
αύξηση των πιθανοτήτων
επιτυχίας μαθητικών και
εκπαιδευτικών στόχων
- δεν έχει επιμορφωθεί για
θέματα αξιολόγησης
-αξιολογείται άμεσα ή έμμεσα
καθημερινά από τους μαθητές,
τους συναδέλφους, τους
προϊσταμένους, τους γονείς

-συμφωνεί με τους δείκτες και
τους παράγοντες που θα
συμμετάσχουν στην αξιολόγηση
-διαφωνεί με την ποιοτική
κλίμακα αξιολόγησης
-με τους χαρακτηρισμούς που
αναφέρονται σε δράσεις
προσώπων
-διαφωνεί με τις ποσοστώσεις
και τις επιπτώσεις της
αξιολόγησης στα μισθολογικά
κλιμάκια των εκπαιδευτικών
-δεν υπήρξε διαβούλευση
-επιβλήθηκε ο νόμος
-δεν ακούστηκαν ουσιαστικά οι
απόψεις της εκπαιδευτικής
κοινότητας

8. Θεωρώ πως όχι. Όχι γιατί το αρχικό τους σχέδιο
ήταν να εφαρμοστεί, ακόμα κι αν ακούστηκαν κάποιες
απόψεις αντίθετες, στο τέλος εφαρμόστηκε αυτό που
ήθελαν.

- δεν υπήρχε και αρχικό σχέδιο
διαβούλευσης ουσιαστικά
ήθελαν από την αρχή να
εφαρμόσουν το νόμο όπως τον
ήθελαν

9. Ήταν μία πρόταση η οποία επιβλήθηκε χωρίς
διάλογο γι’ αυτό και δημιούργησε κύμα αντιδράσεων
χαρακτηριζόμενη από ασάφεια. Ανάλογα με τον τρόπο
αντίδρασης των εκπαιδευτικών ήταν και τα μέτρα που

-δεν υπήρξε διάλογος γι’ αυτό
υπήρξαν και αντιδράσεις
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πάρθηκαν. Δεν υπήρχε κατά τη γνώμη μου κάποια
προκαθορισμένη γραμμή.
Έβλεπαν μετά από τη δική τους δράση τι αντιδράσεις
υπήρχαν και ανάλογα κινήθηκαν.
10. Ούτως ή άλλως η αξιολόγηση εφαρμοζόταν
καθημερινά. Δεν περιμέναμε το συγκεκριμένο πλαίσιο
για να την εφαρμόσουμε. Δημιούργησε πρόβλημα στις
σχέσεις μεταξύ των δασκάλων, ανταγωνισμό, κάποια
εχθρότητα. Δεν βελτιώνει γιατί πιστεύω ότι έτσι κι
αλλιώς τα άτομα που έκαναν παλιά την
αυτοαξιολόγησή τους την κάνουν και τώρα, χωρίς να
έχουν το φόβητρο του συγκεκριμένου νομοθετικού
πλαισίου.
11. Η κοινωνία πιστεύω ότι έχει μία αρνητική άποψη
γενικά για τον εκπαιδευτικό. Δεν είναι καθόλου
ενημερωμένη για το πλαίσιο της αξιολόγησης. Το
μόνο που ακούγεται είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν
αν δουλεύουν λίγες ώρες, έχουν πάρα πολύ μεγάλες
άδειες, οπότε με τα κριτήρια που έχουν θα κάνουν και
μία λάθος κρίση. Θα θελήσουν να κρίνουν τα σχολεία
για να στέλνουν τα παιδιά τους με κριτήρια τα οποία
θεωρώ ότι είναι σωστά.
12. Η αυτοαξιολόγηση δεν είναι κάτι που ξεκίνησε
τώρα. Το έκανε ο καθένας καθημερινά. Οπότε για να
συμμετέχει στη διαδικασία το κάνεις για να
συνειδητοποιήσεις κάποιες τυχόν αδυναμίες, για να
συνεργαστείς με τους συναδέλφους σου πάνω σ’ αυτό
και να διαπιστώσεις τρόπους βελτίωσης.
13. Καθόλου, ούτε τον τρόπο διδασκαλίας, ούτε τους
μαθητές μου. Αυτοί αξιολογούνται από μένα
καθημερινά. Το συγκεκριμένο πλαίσιο, οι νόρμες, οι
ρουμπρίκες νομίζω ότι δεν μπορούν να επηρεάσουν τη
διδασκαλία μου.
14. Υπήρχαν συνάδελφοι που ήταν υπέρ και άλλοι που
ήταν κατά της αξιολόγησης. Αυτό την περίοδο που
έπρεπε να μπούμε σε ομάδες εργασίας δημιούργησε
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-η πρόταση αξιολόγησης είναι
ασαφής
-δεν υπήρξε προκαθορισμένη
γραμμή
-ανάλογα με τις αντιδράσεις
κινήθηκαν
-δημιούργησε πρόβλημα στις
σχέσεις μεταξύ των καθηγητών
-δημιούργησε ένα κλίμα εχθρικό
και ανταγωνιστικό
-δεν βελτιώνει
-υπήρχε αυτοαξιολόγηση και πριν
το συγκεκριμένο νόμο
-η κοινωνία έχει αρνητική άποψη
για τον εκπαιδευτικό

-δεν είναι καθόλου
ενημερωμένη σχετικά με την
αξιολόγηση
-κρίνουν με λάθος κριτήρια και
άρα έχουν λανθασμένη γνώμη
-θα θελήσουν να κρίνουν τα
σχολεία για να στείλουν τα
παιδιά τους σε σχολεία με σωστά
κριτήρια

-κίνητρο για τη συμμετοχή στην
αυτοαξιολόγηση είναι η
αυτογνωσία και αυτοβελτίωση

-οι ρουμπρίκες και οι νόρμες δεν
μπορούν να επηρεάσουν τον
τρόπο διδασκαλίας ούτε θα έχει
επιπτώσεις για τους μαθητές

-δημιουργήθηκε εχθρικό κλίμα
γιατί άλλοι ήταν υπέρ και άλλοι
κατά

-η αξιολόγηση δημιούργησε δυο
αντιμαχόμενα στρατόπεδα

δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Αυτό είχε
αποτέλεσμα να υπάρχει μία εχθρική διάθεση.

ως

Σε συγκεκριμένους συναδέλφους διέκρινα μία
προσπάθεια προσέγγισης διευθυντή, στενότερη απ’ ότι
πριν την αξιολόγηση και μία προσπάθεια δημιουργίας
διεξοδικότερων σχέσεων με το διευθυντή. Όλα αυτά
είχαν ως αποτέλεσμα οι σχέσεις με το υπόλοιπο
εκπαιδευτικό προσωπικό να δεχτούν ένα πλήγμα.
Υπήρξε δηλαδή καχυποψία, δυσαρέσκεια, έλλειψη
εμπιστοσύνης που δεν υπήρχε προηγουμένως. Θεωρώ
ότι αυτά τα χαρακτηριστικά έτσι κι αλλιώς υπάρχουν
σε συγκεκριμένα άτομα. Απλά το πλαίσιο αυτής της
αξιολόγησης, διευκόλυνε τις συνθήκες εκδήλωσής
τους.
15. Όχι γιατί αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Όχι
γιατί έτσι κι αλλιώς η αξιολόγηση από τον
προϊστάμενο ή οποιονδήποτε άλλο είναι υποκειμενική.
Αυτό εγώ δεν μπορώ να το επηρεάσω. Είτε θα κάνω
κάποια πράγματα που θα του αρέσουν ή δεν θα του
αρέσουν. Δεν μπορώ ή δεν θέλω να τα αλλάξω γιατί
δεν θα είμαι καλά με τον εαυτό μου μετά.
16. Αν συνδεθεί με την ποσόστωση και τα
μισθολογικά κλιμάκια σαφώς έχει, γιατί σε κάποιον θα
ματαιωθεί η δυνατότητα ανέλιξης. Επίσης όπου είναι
απαραίτητη η συνέντευξη για κάποιες αξιολογήσεις θα
παίξουν ρόλο οι διαπροσωπικές σχέσεις. Εκεί δεν
ξέρω αν υπήρξε αξιοκρατία, αμεροληψία, αυτά τα
χαρακτηριστικά και εφόσον η συνέντευξη αποτελεί
σημαντικό στοιχείο, παίζει ρόλο το συγκεκριμένο
πλαίσιο στην ανέλιξη.
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-υπήρξε καχυποψία,
δυσαρέσκεια έλλειψη
εμπιστοσύνης ζητήματα που δε
υπήρχαν πριν την αξιολόγηση
-βγήκε ο κακός εαυτός κάποιων
συναδέλφων

-δεν παρατηρεί διαφορά γιατί
δεν έχει αλλάξει τη συμπεριφορά
της και τον τρόπο που εργαζόταν
επειδή αξιολογείται

-αν συνδεθεί με τις ποσοστώσεις
και τα μισθολογικά θα ματαιωθεί
για κάποιους η δυνατότητα
ανέλιξης
-δεν θα υπάρξει
αντικειμενικότητα εκεί που θα
διεξαχθούν συνεντεύξεις
-θα υπάρξει ίσως ανέλιξη χωρίς
αξιοκρατία και αμεροληψία λόγω
της υποκειμενικότητας της κρίσης

20. Η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η
αποτίμηση όλης της προσπάθειας που κάνω, η
εκτίμηση γενικά των ενεργειών και η αναδιαμόρφωση
των στόχων.
21. Θα ήθελα να είναι προσανατολισμένη όχι στο μέσο
όρο των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά να
προτείνει διαφορετικούς στόχους αξιολόγησης αλλά
και τρόπους τους οποίους θα τους διαλέγει ο καθένας
προσωπικά.
22. Εγώ θα το έφερνα, προέβαλλα στον εαυτό μου
αυτό και θα έλεγα ότι, αυτό που δεν θέλω να μας
κάνουν οι άνωθέν μας να μην το κάνουμε κι εμείς στα
σχολεία μας. Δηλαδή ας προσανατολιστούμε στη
διαφορετικότητα –καλά θα κάνει να το πράξει και το
υπουργείο αυτό- γνωρίζοντας ότι άλλες είναι οι
ανάγκες ενός σχολείου σ’ ένα χωριό της Κρήτης και
άλλες σ’ ένα χωριό της Θεσσαλονίκης.
Όταν λοιπόν έχεις ένα ισοπεδωτικό σύστημα
αξιολόγησης δεν είσαι δίκαιος και δεν μπορείς να
τεκμηριώσεις σωστές καταγραφές. Θα έπρεπε να είναι
ένα
πιο
αποκεντρωμένο
σύστημα
δίνοντας
αρμοδιότητες στα σχολεία για να μπορεί να
καταγράφει αντικειμενικότερα τις πραγματικές
ανάγκες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης
γενικότερα.

-

-

-

Η αναδιαμόρφωση των
στόχων
της
εκπαιδευτικής
διδασκαλίας

-

Να
προτείνει
διαφορετικούς στόχους
αξιολόγησης και τρόπους
που θα τους θέτει ο
καθένας ανάλογα με τα
χαρακτηριστικάιδιομορφίες της
κάθε
σχολικής τάξης

-

Προσανατολισμός στην
διαφορετικότητα
Μελέτη των ειδικών
χαρακτηριστικών
του
κάθε
σχολικού
περιβάλλοντος(γεωγραφι
κή, πολιτισμικά, δομές κ.
ά)

-

-

Ένα
ισοπεδωτικό
σύστημα δεν είναι δίκαιο
και δεν τεκμηριώνει
σωστές καταγραφές

-

Αποκεντρωμένο σύστημα
Το σχολείο να έχει
αρμοδιότητες
Να
καταγράφει
αντικειμενικά
τις
πραγματικές ανάγκες και
τα προβλήματα

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ3
Φύλο: θήλυ
Ηλικία: 34
Βαθμίδα: ΠΕ

-

Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δασκάλα τάξης περιφερειακό 6/θέσιο
δημ. σχολείο)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: ναι
Άλλο πτυχίο: όχι
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Άμεσος
στόχος
της
αξιολόγησης είναι η
βελτίωση
της
εκπαίδευσης
Η
αποτίμηση
της
προσπάθειας που κάνει ο
εκπαιδευτικός

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για να ελέγχεται η υλοποίηση των στόχων
στο δημόσιο τομέα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του
έργου του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η επαναλαμβανόμενη και τακτική
αυτοαξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Βασικός στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση και η αύξηση των
πιθανοτήτων επιτυχίας των μαθησιακών και εκπαιδευτικών στόχων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εμπεριέχει μια καθημερινής μορφής αξιολόγηση
από τους μαθητές, τους γονείς, τους προϊσταμένους και τους συναδέλφους.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Έχει κάποια ενημέρωση. Πλεονέκτημα του υφιστάμενου πλαισίου είναι οι
παράγοντες οι οποίοι θα αξιολογούνται. Μειονέκτημα είναι η ποιοτική κλίμακα και
οι χαρακτηρισμοί που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί η αξιολόγηση
να αποκλείει εκπαιδευτικούς και να μειώνει μισθούς αλλά να βελτιώνει.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση. Ο νόμος επιβλήθηκε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν υπήρξε καμιά συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νόμου γιατί
το υπουργείο ήθελε να εφαρμοστεί ως είχε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Δεν ήταν οργανωμένος ο τρόπος εφαρμογής του νόμου ανάλογα με τις αντιδράσεις
των εκπαιδευτικών δρούσε το υπουργείο αποσπασματικά πρόχειρα και νευρικά.
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3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Οι επιπτώσεις της αξιολόγησης ήταν κυρίως στο σχολικό κλίμα μεταξύ των
εκπαιδευτικών, δημιούργησε ένα κλίμα εχθρικό και ανταγωνιστικό. Δεν συνέβαλε
στη βελτίωση του σχολείου γιατί δεν άλλαξε κάτι, όσοι αυτοαξιολογούνταν πριν
κάνουν το ίδιο και τώρα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η κοινωνία δεν έχει ιδιαίτερη ενημέρωση για την αξιολόγηση. Έχει λανθασμένα
αρνητική εικόνα για τον εκπαιδευτικό και όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε λάθος
συμπεράσματα. Θα κρίνουν τα σχολεία με λάθος κριτήρια.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Κίνητρο για τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση είναι να θέλει ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός να κάνει αυτοκριτική και να αυτοβελτιωθεί.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Το υποκείμενο δεν άλλαξε σε τίποτε τον τρόπο διδασκαλίας και έτσι δεν υπήρξαν
επιπτώσεις για τους μαθητές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Η αξιολόγηση δημιούργησε δυο αντιμαχόμενα στρατόπεδα, δημιούργησε
καχυποψία, δυσαρέσκεια και έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ των. Έβγαλε στην
επιφάνεια τον κακό εαυτό κάποιων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Δεν μπορεί να κρίνει αν έγινε κάτι τέτοιο. Στο ίδιο το υποκείμενο δεν υπήρξε καμιά
αλλαγή στη συμπεριφορά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Αν η αξιολόγηση συνδεθεί με τις ποσοστώσεις και το μισθολόγιο θα υπάρξουν
συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης αλλά και υποβάθμισης.
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Επίσης σε περίπτωση αξιολόγησης μέσω συνεντεύξεων δεν θα υπάρχει
αντικειμενική αξιολόγηση και έτσι η ανέλιξη θα είναι αναξιοκρατική.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αποτίμηση και βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Η αξιολόγηση να μην αφορά τον μέσο όρο των μαθητών και εκπαιδευτικών. Να
θέτει διαφορετικούς στόχους ανάλογα με τη διαφορετικότητα του περιβάλλοντος της
κάθε σχολικής μονάδας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η αξιολόγηση μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής αν
αξιολογεί και μελετά τα ειδικά χαρακτηριστικά του κάθε σχολικού
περιβάλλοντος(γεωγραφική, πολιτισμικά, δομές κ. ά) και να προτείνει διαφορετικούς
στόχους αξιολόγησης και τρόπους που θα τους θέτει η εκπαιδευτική πολιτική
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά- ιδιομορφίες της κάθε σχολικής μονάδας. Να
προσανατολίζει την εκπαιδευτική πολιτική στην διαφορετικότητα και να προωθήσει
ένα αποκεντρωμένο σύστημα όπου το σχολείο θα έχει αρμοδιότητες. Η αξιολόγηση
πρέπει να καταγράφει αντικειμενικά τις πραγματικές ανάγκες και τα προβλήματα
ώστε η εκπαιδευτική πολιτική να πάψει να είναι ισοπεδωτική και να εφαρμόζει
πολιτικές που θα στηρίζουν η διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία.
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-απαραίτητη η βελτιωτική
αξιολόγηση

Δ4

-να έχει σαφείς στόχους

1. Θεωρώ ότι η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται και είναι
θετική όταν έχει σαφείς στόχους τη βελτίωση των
δημοσίων λειτουργών και όχι την τιμωρία τους.
2. Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι
κάτι που θεωρώ ότι γίνεται καθημερινά, πρέπει να
γίνεται και συστηματικά με σαφείς όρους και κανόνες
και σίγουρα θα μπορούσε να βοηθήσει στη βελτίωση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας εφόσον αποσκοπεί σ’
αυτό το οργανόγραμμα.
3. Θεωρώ ότι η μορφή αξιολόγησης πρέπει να είναι η
ανατροφοδοτική με την έννοια ότι πρέπει να δούμε
που υπάρχουν ελλείψεις ώστε εκεί να στηρίξουμε τη
βοήθεια και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
της σχολικής κοινότητας.
4. Ως βασικούς στόχους θα πρέπει να θέσουμε την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το αναλυτικό
πρόγραμμα, το οπτικοακουστικό υλικό και γενικά ότι
χρειάζεται η εκπαιδευτική διαδικασία και όλα αυτά να
έχουν ως συγκεκριμένο στόχο τη βελτίωση του
παραγόμενου έργου και όχι την τιμωρία ή οτιδήποτε
άλλο φαίνεται έμμεσα.
5. Εμπειρίες αξιολόγησης μόνο τις γνώσεις που έχουμε
αποκτήσει από το Πανεπιστήμιο και κάποια
επιμόρφωση στο Διδασκαλείο, όπως και τυχαία από
διάφορα σεμινάρια.

-να μην είναι τιμωρητική
-θα μπορούσε να βοηθήσει την
εκπαιδευτική κοινότητα εφόσον
διενεργείται συστηματικά με
σαφείς όρους και κανόνες
-καταλληλότερη μορφή
αξιολόγησης η ανατροφοδοτική
- όπου υπάρχουν ελλείψεις να
στηρίζεται η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και της σχολικής
κοινότητας

-

Ενίσχυση των
εκπαιδευτικών μέσων
(οπτικοακουστικό υλικό,
αναλυτικό πρόγραμμα )

-

Βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου
Εμπειρία αξιολόγησης
από το Πανεπιστήμιο, το
Διδασκαλείο και τυχαία
από διάφορα σεμινάρια
Ενημερωμένος σχετικά με
το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο

-

-

-

6. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι είμαι ενημερωμένος
σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η γνώμη
μου γι’ αυτό είναι ότι δεν έχει ως στόχο τη βελτίωση
του εκπαιδευτικού και του έργου του, αλλά μονάχα
την τιμωρία του και την κατηγοριοποίηση των
σχολείων και των δασκάλων. Ως πλεονέκτημα θα
μπορούσα να θεωρήσω ότι γίνεται μια πρώτη
προσπάθεια
να
αξιολογηθεί
η
εκπαίδευση
συστηματικά, αλλά στα γενικά του χαρακτηριστικά
θεωρώ ότι είναι ένα πλαίσιο αρνητικό.
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-

Δεν έχει στόχο τη
βελτίωση
Έχει στόχο την τιμωρία
Την κατηγοριοποίηση των
σχολείων και των
δασκάλων
Γενικά αρνητικό πλαίσιο
Το μόνο θετικό η
προσπάθεια
συστηματικής
αξιολόγησης της
εκπαίδευσης

7. Θεωρώ ότι υπήρχε στα λόγια μόνο γιατί δε λήφθηκε
σοβαρά υπόψη καμία άποψη, ούτε του επίσημα
οργάνου των εκπαιδευτικών, αλλά ούτε και των ίδιων.
Τα σχολεία επίσης δεν ρωτήθηκαν ούτε ζητήθηκε η
γνώμη τους. Δεν υπήρχε ενημέρωση, απλώς υπάρχει
αυτό και πρέπει να το κάνετε.
8. Θεωρώ ότι η συμμετοχή της εκπαιδευτικής
κοινότητας ήταν ανύπαρκτη ή τέλος πάντων ελλιπής
πάρα πολύ. Επίσης οι προτάσεις που κατέθεσε δεν
ήταν πλήρεις. Υπήρχε μία πρόταση της ΔΟΕ εδώ και
πολλά χρόνια, η οποία ούτε έχει ανανεωθεί, ούτε
τεκμηριώθηκε, ούτε έγινε γνωστή στον ευρύτερο
εκπαιδευτικό χώρο. Ακόμα κι αυτές οι απόψεις που
υπήρχαν δεν λήφθηκαν υπόψη απ’ το αρμόδιο
Υπουργείο που συνέταξε το νόμο. Η διαδικασία της
διαβούλευσης ήταν καθαρά τυπική.
9. Όπως και η σύνταξη του νόμου, έτσι και ο τρόπος
εφαρμογής του ήταν προβληματικός. Ο χρόνος
εφαρμογής ήταν επίσης προβληματικός, γιατί δεν
υπήρξε ένα πειραματικό στάδιο για να δούμε πως
λειτουργεί. Συνεχώς υπήρχαν αναβολές στην έναρξη
εφαρμογής της αξιολόγησης, εγκύκλιοι που η μια
αναιρούσε την άλλη. Γενικά υπήρχε ένα κλίμα θολό,
που γινόταν ολοένα πιο δύσκολο, δυσνόητο και
ανεφάρμοστο.
10. Θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση για
τους εξής λόγους. Θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία,
θα θέσει τους συλλόγους διδασκόντων σε διχόνοια και
συνεχή αντιπαράθεση, και όχι μόνο δεν θα βελτιώσει
την ποιότητα του σχολείου, αλλά θα δημιουργήσει ένα
κλίμα που μόνο παιδαγωγικό δεν θα μπορεί να
ειπωθεί.
11. Στην κοινωνία έχει καλλιεργηθεί η απαίτηση ότι ο
εκπαιδευτικός πρέπει να αξιολογηθεί. Και βέβαια
πρέπει, αλλά με στόχο τη βελτίωσή του και όχι την
τιμωρία του. Η εικόνα δεν νομίζω να αλλάξει, γιατί
μάλλον θα βρεθούν τα εξιλαστήρια θύματα για την
αποτυχία του εκπαιδευτικού συστήματος. Να δείξουν
ότι τελικά έφταιγε ο εκπαιδευτικός και όχι η
χρηματοδότηση, η έλλειψη σωστών αναλυτικών
προγραμμάτων και όλα τα άλλα προβλήματα που
υπάρχουν.
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-

Τύποις η διαβούλευση
Δεν λήφθηκαν υπόψη
ούτε οι απόψεις των
επίσημων οργάνων της
εκπαιδευτικής
κοινότητας

-

Δεν υπήρξε και καμία
ενημέρωση
Έφεραν έναν νόμο και
τον εφάρμοσαν
Τυπική η διαδικασία της
διαβούλευσης
Οι απόψεις της ΔΟΕ που
υπήρχαν για την
αξιολόγηση εδώ και
χρόνια δεν λήφθηκαν
υπόψη

-

-

-

-

-

-

-

-

Προβληματικός ο νόμος
και ως προς το
περιεχόμενο και ως προς
την εφαρμογή
Ο χρόνος εφαρμογής
προβληματικός
Δεν υπήρξε πιλοτικό
στάδιο
Συνεχείς αναβολές και
εγκύκλιοι που η μια
αναιρούσε την άλλη
Κλίμα θολό
Καμία ενημέρωση
Δυσνόητο περιεχόμενο
Θα έχει δυσμενείς
επιπτώσεις στην
εκπαίδευση
Θα διχάσει τους
συλλόγους
Θα κατηγοριοποιήσει τα
σχολεία
Δεν θα βελτιώσει την
ποιότητα του σχολείου
Θα δημιουργήσει
αντιπαιδαγωγικό κλίμα
Η κοινωνία έχει την
απαίτηση ο
εκπαιδευτικός να
αξιολογηθεί
Και βέβαια πρέπει να
αξιολογηθεί όμως όχι
τιμωρητικά
Να αξιολογηθεί με στόχο
τη βελτίωσή του

12. Τα πιο σημαντικά κίνητρα κατά τη γνώμη μου θα
ήταν η δυνατότητα βελτίωσης του έργου του
εκπαιδευτικού. Δηλαδή να εντοπίζονται οι δυσκολίες,
οι αδυναμίες και εκεί πάνω να δούλευαν και ο
εκπαιδευτικός και το σύστημα της επιμόρφωσης και
της μετεκπαίδευσης. Αλλά αυτά σ’ αυτό το
συγκεκριμένο πλαίσιο αξιολόγησης δεν προβλέπονται.
13. Πιστεύω ότι φυσικά θα επηρεάσει τον τρόπο
διδασκαλίας, γιατί αν τελικά εφαρμοστεί αυτό το
πλαίσιο αξιολόγησης, ο εκπαιδευτικός θα αναγκαστεί
να κάνει συγκεκριμένα πράγματα, έτσι ώστε να
προετοιμάζει όλο το χρόνο τους μαθητές για τις δύοτρεις συναντήσεις με τους αξιολογητές του, έχοντας
ως αποτέλεσμα και καλή διδασκαλία να μην γίνεται
και οι επιπτώσεις της όλης αυτής κατάστασης να
μεταφερθούν άμεσα στους μαθητές και στην
παρεχόμενη εκπαίδευσή τους.
14.Ήδη επηρέασε το κλίμα στα σχολεία πριν καν
εφαρμοστεί. Επέτεινε τον ανταγωνισμό, τον ανέδειξε
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Κάποιοι που το
θεώρησαν ως ευκαιρία για μισθολογική ανέλιξη,
άρχισαν να ανταγωνίζονται τους συναδέλφους τους,
διαταράσσοντας το κλίμα και τις σχέσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών σε πολλά σχολεία. Ακόμη πιστεύω ότι
υπάρχει μια μικρή μειοψηφία που στηρίζει την
αξιολόγηση με οποιονδήποτε τρόπο και να γίνει αυτή.
15. Προσωπικά αλλαγές στη λειτουργία μου ως
εκπαιδευτικός δεν έχω παρατηρήσει. Πιστεύω ότι
πάντοτε έκανα αυτό που θεωρούσα πιο σωστό και ως
προς τους προϊσταμένους αλλά και ως προς τους
μαθητές και τους γονείς. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι
κάποιοι συνάδελφοι δεν άλλαξαν τον τρόπο και τη
σκέψη λειτουργίας τους, αλλάζοντας και τους
συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα σ’ αυτούς τους
τρεις κύριους άξονες της εκπαιδευτικής λειτουργίας,
δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους
γονείς.
16. Επιπτώσεις θα έχει κυρίως οικονομικές και ίσως
απ’ ότι διαφαίνεται έμμεσα και τιμωρητικές. Δηλαδή
τη στιγμή που κάποιος θα μένει στον ίδιο βαθμό ή
κάποιος που δύο φορές θα κριθεί ανεπαρκής, βλέπει
και την απειλή της εξόδου από το δημόσιο τομέα.
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-

Η εικόνα του σχολείου
δεν θα αλλάξει απλά θα
βρεθούν εξιλαστήρια
θύματα για τη αποτυχία
του εκπαιδευτικού
συστήματος

-

Θα στοχοποιηθεί ο
εκπαιδευτικός ως
πρόβλημα και όχι οι
ελλείψεις πόρων και
κακής εκπαιδευτικής
πολιτικής, οι πολιτικές
δηλ. ευθύνες

-

Τα πιο σημαντικά κίνητρα
θα ήταν αυτά της
βελτίωσης του
εκπαιδευτικού έργου
όμως αυτά δεν
προβλέπονται από το
συγκεκριμένο πλαίσιο
αξιολόγησης

-

Θα επηρεάσει τον τρόπο
διδασκαλίας γιατί ο
εκπαιδευτικός θα μπει
στη διαδικασία της
προετοιμασίας για την
αξιολόγηση χάνοντας τον
στόχο τον μαθητή

-

Επηρέασε το κλίμα
ενέτεινε τον ανταγωνισμό
και διατάραξε το κλίμα
και τις σχέσεις των
εκπαιδευτικών σε πολλά
σχολεία
Δεν έχει αλλάξει τον
τρόπο που λειτουργούσε
στο σχολικό περιβάλλον
κάνει αυτό που θεωρεί
σωστό
Κάποιοι συνάδελφοί του
άλλαξαν απέναντι και
στους εκπαιδευτικούς και
τους γονείς και τους
μαθητές

-

-

Στην επαγγελματική ανέλιξη στο μόνο που βοηθάει
και ίσως βοηθήσει είναι η οικονομική εξέλιξη,
πράγμα το οποίο όμως θα έπρεπε να είναι άσχετο με
την αξιολόγηση. Ιδιαίτερη ανέλιξη δε νομίζω να
προσφέρει το συγκεκριμένο πλαίσιο.
20. Ο άμεσος στόχος θα πρέπει να είναι η βελτίωση
της εκπαίδευσης. Η βελτίωσή της θα πρέπει να αφορά
και τον τρόπο, δηλαδή τις συνθήκες μέσα στις οποίες
λειτουργεί και εργάζεται ο εκπαιδευτικός. Επίσης στο
παρεχόμενο έργο, αλλά κυρίως και στο αποτέλεσμα
που θα φέρει πάνω στην εκπαίδευση γενικώς. Το
συγκεκριμένο πλαίσιο μόνο σ’ αυτό δε στοχεύει.
21. Θα έπρεπε να καταργηθεί όλο το πλαίσιο και να
πάμε από την αρχή σε μία συζήτηση σοβαρή και
τεκμηριωμένη. Αν όμως θα έπρεπε να ισχύσει αυτό με
κάποιες βελτιώσεις, το σίγουρο είναι ότι από τη μια θα
πρέπει
να
εκλείψουν
οι
τιμωρητικές
διατάξεις(κλιμακίων,
μισθολογικής
ωρίμανσης,
ποσοστώσεις) και από την άλλη να προβλεφθούν
σαφείς επιμορφωτικές δράσεις, έτσι ώστε να
καλυφτούν τα τυχόν κενά που υπάρχουν στους
εκπαιδευτικούς.
22. Η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να έχει ως έναν
από τους βασικούς της άξονες την αξιολόγηση. Αυτή
η αξιολόγηση θα πρέπει να συνδιαμορφωθεί απ’ όλους
τους παράγοντες που συμμετέχουν σ’ αυτήν, έτσι ώστε
η διαδικασία της αξιολόγησης να δώσει τα μέγιστα
που μπορεί στο χώρο της εκπαίδευσης. Να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο όπως το χρησιμοποιούμε
καθημερινά και εμείς οι εκπαιδευτικοί. Δεν μπορείς να
δουλεύεις χωρίς να αξιολογείς αυτά που κάνεις, αλλά
πρέπει αυτό το εργαλείο να είναι σαφές, να έχει
στόχους και σκοπούς που να είναι κοινά αποδεκτοί απ’
όλους τους εμπλεκόμενους στο χώρο της εκπαίδευσης.

-Οι επιπτώσεις της αξιολόγησης
θα είναι κυρίως οικονομικές και
ίσως έμμεσα τιμωρητικές
-Τίθεται έμμεσα και το ζήτημα
της άρσης της μονιμότητας
-Ίσως βοηθήσει στην οικονομική
ανέλιξη πράγμα που θα έπρεπε
να είναι άσχετο με την
αξιολόγηση
-δεν θα προσφέρει ιδιαίτερη
ανέλιξη
-άμεσος στόχος πρέπει να είναι η
βελτίωση της εκπαίδευσης
- βελτίωση των συνθηκών μέσα
στις οποίες λειτουργεί και
εργάζεται ο εκπαιδευτικός
-βελτίωση του έργου της
διδασκαλίας
- ο συγκεκριμένος νόμος μόνο
αυτά δεν στοχεύει
-θα πρέπει να καταργηθεί το
συγκεκριμένο πλαίσιο
- να ξεκινήσει από τη αρχή μια
σοβαρή συζήτηση και
τεκμηριωμένη πάνω στην
αξιολόγηση
-αν πάση θυσία ισχύσει αυτό θα
πρέπει να καταργηθούν οι
τιμωρητικές διατάξεις
(κλιμακίων, μισθολογικής
ωρίμανσης, ποσοστώσεις)
-να προβλεφτούν σαφείς
επιμορφωτικές δράσεις ώστε να
καλυφτούν κενά
-η αξιολόγηση πρέπει να
αποτελεί βάση της εκπαιδευτικής
πολιτικής
-να συνδιαμορφωθεί ο τρόπος
αξιολόγησης απ’ όλους τους
παράγοντες που συμμετέχουν σε
σ’ αυτήν ώστε να δώσει τα
μέγιστα
- να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
-εργαλείο με σαφείς στόχους και
σκοπούς κοινώς αποδεκτούς από
όλους εμπλεκόμενους στο χώρο
της εκπαίδευσης
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Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ4

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 38
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δάσκαλος τάξης 6 / θ δημ. περιφερειακό σχολείο)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι

Σημείωση: Το συγκεκριμένο άτομο έχει και την ιδιότητα του συνδικαλιστή και μέλους του
ΔΣ του συλλόγου δασκάλων.
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: η αξιολόγηση που είναι βελτιωτική και θέτει σαφείς στόχους χωρίς να είναι
τιμωρητική είναι απαραίτητη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: η αξιολόγηση βοηθά το εκπαιδευτικό έργο εφόσον είναι συστηματική με
σαφείς όρους και κανόνες.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η ανατροφοδοτική, γιατί βελτιώνει τον
εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτική κοινότητα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»
Στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού, η ενίσχυση των εκπαιδευτικών μέσων και η βελτίωση του
παραγόμενου έργου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Έχει εμπειρία από το Πανεπιστήμιο και το Διδασκαλείο.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Ενημερωμένος σχετικά με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο.
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει στόχο την τιμωρία και την κατηγοριοποίηση των
σχολείων και των δασκάλων . Το μόνο θετικό που παρουσιάζει είναι η προσπάθεια
συστηματικής αξιολόγησης της εκπαίδευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν υπήρξε ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Οι πάγιες θέσεις της ΔΟΕ για την αξιολόγηση δεν λήφθηκαν υπόψη από το
υπουργείο για τη διαμόρφωση του νόμου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Δεν υπήρξε ένα πειραματικό στάδιο, εφαρμόστηκε ο νόμος μετά από αναβολές, με
εγκύκλιους που η μια αναιρούσε την άλλη, υπό ένα πλαίσιο θολό, που γινόταν
ολοένα πιο δύσκολο, δυσνόητο και ανεφάρμοστο.
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3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου»
Θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα του
σχολειού. Θα κατηγοριοποιήσει τα σχολεία και θα εισάγει ένα ανταγωνιστικό και
αντιπαιδαγωγικό κλίμα στην εκπαίδευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η κοινωνία θέλει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Ωστόσο με τον τρόπο αυτό στα
μάτια της ο εκπαιδευτικός θα είναι αυτός που φταίει για την αποτυχία του
εκπαιδευτικού συστήματος και όχι οι λανθασμένες πολιτικές.
Η αξιολόγηση θα κάνει τον εκπαιδευτικό εξιλαστήριο θύμα για την αποτυχία της
εκπαιδευτικής πολιτικής.

4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Κίνητρο για τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση θα ήταν η βελτίωση του
εκπαιδευτικού μέσα από την παροχή επιμόρφωσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Θα επηρεάσει η αξιολόγηση τον τρόπο διδασκαλίας και θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις για τους μαθητές. Η διδασκαλία αντί να έχει στόχο τη βελτίωση του
μαθητή θα έχει στόχο την καλή εικόνα της τάξης για την αξιολόγηση.
Έννοια: Μετατοπίζεται ο μαθητής από στόχο της διδασκαλίας για να πάρει τη θέση
του η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Εντάθηκε η ανταγωνιστικότητα και διαταράχθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των
εκπαιδευτικών εξ’ αιτίας της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Υπήρξαν εκπαιδευτικοί που άλλαξαν τον τρόπο και τη σκέψη λειτουργίας τους,
αλλάζοντας και τους συσχετισμούς που υπάρχουν ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις
305

κύριους άξονες της εκπαιδευτικής λειτουργίας, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, τους
μαθητές και τους γονείς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Δεν προσφέρει ιδιαίτερες δυνατότητες ανέλιξης το συγκεκριμένο σύστημα
περισσότερο πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εξόδου από το δημόσιο τομέα αν
αξιολογηθεί κανείς ως ανεπαρκής αρκετές φορές.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης»
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση του παρεχόμενου έργου
και της εκπαίδευσης συνολικά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Βασική βελτίωση για το υπάρχον νομικό πλαίσιο θα ήταν η απόσυρση των
τιμωρητικών διατάξεων (κλιμακίων, μισθολογικής ωρίμανσης, ποσοστώσεις) και
από την άλλη να προβλεφθούν σαφείς επιμορφωτικές δράσεις για τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει εργαλείο χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής
να προσδιορίζει του στόχους και τους σκοπούς της εκπαίδευσης.
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-αρνητική με οποιαδήποτε
μορφή αξιολόγησης

Δ5
1. Δεν συμφωνώ με τον όρο αξιολόγηση. Είμαι
γενικά αρνητική με οτιδήποτε αφορά αξιολόγηση.
Είμαι υπέρ μόνο σε ότι αφορά επιμόρφωση, να
δώσουμε δηλαδή περισσότερα προσόντα στους
δημοσίους υπαλλήλους.
2. Επιμένω σ’ αυτό που είπα πριν ότι δεν συμφωνώ
με την αξιολόγηση. Θεωρώ ότι μία αξιολόγηση δεν
θα βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου,
απεναντίας θα δημιουργήσει εντάσεις. Πιθανόν
επειδή κάποιοι που ξέρουν ότι θα αξιολογηθούν, θα
κάνουν μονόπλευρα μόνο αυτό που θα αξιολογηθεί,
πράγμα το οποίο δεν είναι υπέρ της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Άρα η ποιότητα του έργου θα είναι
στην ουσία μονόπλευρη, αλλά και από την άλλη η
ποιότητα στις σχέσεις του σχολείου θα διαταραχτεί
και ανάμεσα στους συναδέλφους θα υπάρξει
μεγάλη ανταγωνιστικότητα.
3. Προείπα ότι καμία μορφή αξιολόγησης δεν
βοηθάει. Βοηθάει μόνο το να δώσουμε
περισσότερα προσόντα στους εκπαιδευτικούς. Άρα
καμία αξιολόγηση και περισσότερη επιμόρφωση.
4. Ουσιαστικά ο γνήσιος στόχος θα έπρεπε να ήταν
ο εμπλουτισμός της διαδικασίας μόρφωσης των
παιδιών, δηλαδή να δοθούν περισσότερα προσόντα
στα παιδιά. Θεωρώ όμως ότι η αξιολόγηση δεν
κάνει κάτι τέτοιο, οπότε νομίζω ότι ο στόχος της
συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι καθαρά η
προσπάθεια να συνδέσει το έργο του εκπαιδευτικού
με την ανέλιξή του, τη μισθοδοσία του και τους
βαθμούς του.
5. Δεν έχω εμπειρία από αξιολόγηση τυπική.
Νομίζω ότι ουσιαστικά αξιολόγηση μου έχει γίνει
από τη στιγμή που δουλεύω οχτώ χρόνια. Αυτό
σημαίνει ότι η πορεία μου έχει αξιολογηθεί ή
τουλάχιστον αξιολογείται καθημερινά μέσα στο
σχολικό περιβάλλον. Σε σχέση με την επιμόρφωση
απλώς έχουμε κουβεντιάσει αρκετές φορές στο
γραφείο των δασκάλων για το υπάρχον νομικό
πλαίσιο.
307

-αρνητική και με τον όρο
-υπέρ σε ό,τι αφορά την
επιμόρφωση και την αύξηση των
προσόντων των Δ.Υ
-δεν συμφωνεί με την
αξιολόγηση
-δεν βελτιώνει την ποιότητα του
σχολείου
-δημιουργεί εντάσεις
-όσοι ξέρουν ότι θα
αξιολογηθούν πιθανόν κάνουν
μονόπλευρα μόνο αυτά για τα
οποία θα αξιολογηθούν
-θα αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς

-κάθετη, καμία αξιολόγηση μόνο
επιμόρφωση

-ο στόχος θα έπρεπε να είναι ο
εμπλουτισμός της διαδικασίας
της μόρφωσης των παιδιών
-η αξιολόγηση δεν εμπλουτίζει τις
γνώσεις των παιδιών
-η συγκεκριμένη αξιολόγηση
συνδέει τον εκπαιδευτικό με τη
μισθοδοσία του, την ανέλιξή του
και τις δικές του επιδόσεις, δεν
ωφελεί δηλ. τον μαθητή
-δεν έχει εμπειρία από τυπική
αξιολόγηση
-θεωρεί ότι για να εργάζεται
ακόμη έχει αξιολογηθεί θετικά

6. Κατά καιρούς έχει έρθει στο σύλλογο
διδασκόντων το θέμα της αξιολόγησης. Δεν έδωσα
και μεγάλη σημασία από τη στιγμή που είμαι
αρνητική γενικώς με την αξιολόγηση. Έχουν
ακουστεί κατά καιρούς οι απόψεις του τοπικού
συλλόγου και της ΔΟΕ, αλλά δεν έδωσα μεγάλη
σημασία με το να είμαι αρνητική. Δεν θεωρώ ότι
έχει πλεονεκτήματα, ούτε ένα. Θαρρώ ότι έχει
πάρα πολλά μειονεκτήματα, γιατί θα δημιουργήσει
εντάσεις ανάμεσα στους συναδέλφους και μια
δουλοπρέπεια απέναντι στο διευθυντή ή τον
προϊστάμενο. Για μένα το σχολείο είναι παραπάνω
και από το σπίτι μου και όταν μπαίνω μέσα στην
τάξη θέλω να νιώθω καλά. Γιατί όταν νιώθω καλά
εγώ, αποδίδω και καλά στη δουλειά μου. Όταν
λοιπόν θα τεθεί θέμα αξιολόγησης θα είμαι
σφιγμένη, κουμπωμένη, θα βλέπω στραβά το
συνάδελφό μου, άρα δεν θα περνάω καλά και οπότε
δεν θα δίνω και αυτό που πρέπει στη δουλειά μου.
7. Δε νομίζω να υπήρξε διαδικασία διαβούλευσης.
Θυμάμαι ότι το θέμα το κουβεντιάσαμε μία-δύο
φορές στο γραφείο, αλλά συνέχεια κουβεντιάζαμε
τα ίδια και τα ίδια.
8. Νομίζω, γιατί δεν είμαι και πολύ γνώστης του
θέματος, ότι δεν έλαβαν υπόψη την άποψη των
εκπαιδευτικών και της ΔΟΕ. Θεωρώ ότι ήθελαν να
φτιάξουν ένα νόμο, ένα πλαίσιο μόνοι τους, με μία
διαβούλευση απλώς τυπική για το θεαθήναι.
9.
Κάναμε
πολλές
φορές
συνεδριάσεις,
αναφέροντας τα ίδια και τα ίδια, χωρίς να αλλάζει
ουσιαστικά κάτι.. ουσιαστική ενημέρωση δεν
είχαμε και αυτό που επικρατούσε ήταν ένα γενικό
κλίμα ανασφάλειας. Ναι μεν είχαμε παράταση,
αλλά η απόφαση που είχε πάρει ο καθένας μας από
την αρχή, αυτή και ακολούθησε. Οι συνεχόμενες
αναβολές και οι συζητήσεις επέτειναν την ένταση
στο κλίμα του συλλόγου διδασκόντων.
10. Η ποιότητα του σχολείου δε νομίζω ότι θα
πάει προς το καλύτερο. Θεωρώ πως οτιδήποτε
καταδικάζει και στην ουσία δίνει ποινές,
περισσότερο αρνητικές μάλιστα όπως κάνει αυτή η
αξιολόγηση, δεν βελτιώνει την ποιότητα του
σχολείου. Για μένα η ποιότητα του σχολείου
αλλάζει μόνο εάν επιμορφώσεις τον εκπαιδευτικό,
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-γενικά αρνητική με την
αξιολόγηση άρα δεν έχει δώσει
μεγάλη σημασία
-ούτε ένα πλεονέκτημα η
αξιολόγηση
-δημιουργεί εντάσεις
-δουλοπρεπή στάση απέναντι στο
διευθυντή ή τον προϊστάμενο
- λειτουργεί με άνεση και
ελευθερία μέσα στον εργασιακό
χώρο αν αξιολογείται θα
«κουμπωθεί» δεν θα νιώθει
ελευθερία και δεν θα είναι
παραγωγική
-δεν υπήρξε διαδικασία
διαβούλευσης
-κουβέντα άτυπη στο γραφείο
των δασκάλων
-με επαναλήψεις και καμία
ουσιαστική πρόταση
-δεν είναι γνώστης του θέματος
-θωρεί ότι η διαβούλευση ήταν
για το θεαθήναι ήταν ένας νόμος
πλαίσιο
-Δεν
υπήρξε
ουσιαστική
ενημέρωση
-γενικό κλίμα ανασφάλειας
- πολλές συνεδριάσεις χωρίς
ουσία
- οι συνεχόμενες αναβολές
επέτειναν τις εντάσεις μεταξύ
των συναδέλφων
-δεν θα βελτιωθεί η ποιότητα
του σχολείου
- Οι
ποινές
και
ο
τιμωρητικός χαρακτήρας
της αξιολόγησης δεν έχει
τίποτα να δώσει στο
σχολείο
- Μόνο η επιμόρφωση
βελτιώνει την ποιότητα
του σχολείου ουσιαστικά

τον κάνεις πιο σίγουρο για τις δυνατότητές του και
με περισσότερες γνώσεις. Οτιδήποτε αφορά στην
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού στο επίπεδο του δεν
αποδίδεις δεν βαθμολογείσαι επαρκώς, δε
βελτιώνει την ποιότητα, αλλά και ούτε βελτιώνει
τις σχέσεις των συναδέλφων.
11. Επιφανειακά ναι, γιατί η κοινωνία θεωρεί ότι
επιτέλους ο εκπαιδευτικός θα μπει σε ένα πλαίσιο
που θα ελέγχεται και θα φοβάται. Νομίζω ότι αυτό
ήθελε πάντα ο γονιός, θεωρώντας ότι δεν
αξιολογούμαστε, ενώ μ’ αυτόν τον τρόπο τώρα θα
μπορεί να παίρνει μέρος στην τιμωρία κατ’ ουσία
του εκπαιδευτικού και όχι τόσο στην εξέλιξή του
και στην επιμόρφωσή του. Ο τρόπος που η
κοινωνία βλέπει τον εκπαιδευτικό θα αλλάξει
επιφανειακά, κάνοντάς τον εχθρό της στην ουσία.
12. Πολλοί που έχουν τη θέληση να ξεχωρίσουν
από το περιβάλλον, να φανούν περισσότερο, ναι
αυτός θα είναι ένας τρόπος. Να μπουν στη
διαδικασία αυτή, να βαθμολογηθούν, να
προβληθούν, να ξεχωρίσουν για να πάρουν μία
θέση διευθυντή ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό συνδέεται
με την ανασφάλεια και το φόβο του καθενός, όπως
και με την ανάγκη για εξουσία. Το μοναδικό
κίνητρο που θα έπρεπε να υπάρχει είναι η
επιμόρφωση, η οποία μέσω της αυτοαξιολόγησης
θα είναι στοχευμένη εκεί που υπάρχουν
προβλήματα ώστε να διορθωθούν. Αντιθέτως τα
κίνητρα που χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα ήταν
χρηματικά ή βαθμολογικά.
13. Ναι θα επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας, γιατί
από τη στιγμή που ο νόμος θα θέλει κάτι
συγκεκριμένο να παρουσιάζω και να κάνω, μόνο
αυτό θα κάνω στο τέλος για να πάρω βαθμό και να
ανελιχτώ. Άρα βεβαίως θα έχει επιπτώσεις στο
μάθημα, διότι θα είναι μονόπλευρη η διδασκαλία, η
οποία τελικά δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι
παιδαγωγικά ορθή, ηθική και υγιής.
14. Στο δικό μας σχολείο υπήρξε στην αρχή
ένταση, η οποία στη συνέχεις μειώθηκε αφού
αποφασίσαμε να μην συμμετάσχουμε στην
αξιολόγηση. Νομίζω όμως ότι πάντα όπου υπάρχει
αξιολόγηση, υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας.
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-η βελτίωση του εκπαιδευτικού
με επιμόρφωση βελτιώνει το
σχολείο όχι η κριτική και η
αξιολόγηση

-η αξιολόγηση θα δημιουργήσει
εχθρική σχέση μεταξύ των
εκπαιδευτικών και της κοινωνίας
- θα δώσει την εντύπωση ότι
επιτέλους ο εκπαιδευτικός θα
μπει σε ένα πλαίσιο φόβου και
τιμωρίας στην τιμωρία του
οποίου θα συμμετέχει και ο
γονιός
-θα αλλάξει επιφανειακά η
εικόνα του εκπαιδευτικού στην
κοινωνία
-το μοναδικό κίνητρο που θα
πρέπει να υπάρχει είναι η
επιμόρφωση και η βελτίωση και
όχι η επαγγελματική ανέλιξη
-τα κίνητρα ωστόσο είναι
χρηματικά
-θα επηρεαστεί ο τρόπος
διδασκαλίας γιατί πλέον στόχος
θα είναι η ανέλιξη
-η διδασκαλία θα είναι
μονόπλευρη και μάλλον όχι και
τόσο παιδαγωγικά ορθή ηθική
και υγιής
-όπου υπάρχει αξιολόγηση
υπάρχει θέμα
ανταγωνιστικότητας
-δυναμιτίζεται το καλό
συναδελφικό κλίμα

Δυναμιτίζεται το καλό κλίμα και η σχέση μεταξύ
των συναδέλφων και κάτι τέτοιο έχω ακούσει ότι
έγινε και σε άλλα σχολεία.
15. Επειδή δεν έδωσα σημασία λόγω της
αρνητικότητάς μου στην αξιολόγηση, δεν άλλαξα τη
σχέση μου με κανέναν. Όμως ομολογώ ότι εάν μπει
μέσα στο παιχνίδι η πλήρης αξιολόγηση όπως
προβλέπεται, θεωρώ ότι θα πέσω κι εγώ σ’ αυτήν
την παγίδα και θα βλέπω διαφορετικά, θα αντιδρώ
διαφορετικά με όλους. Θα φέρομαι διαφορετικά, πιο
προσεχτικά ίσως, στο διευθυντή μου, στους μαθητές
και στους γονείς, έχοντας ως στόχο την εναρμόνισή
μου με τις παραμέτρους της αξιολόγησης.
16. Ναι θα δημιουργήσει επαγγελματική ανέλιξη,
αλλά με βάση τα υποκειμενικά στοιχεία αυτής της
αξιολόγησης. Θα βοηθήσει στην ανέλιξή μου, αλλά
νομίζω με λάθος τρόπο. Το ίδιο γίνεται και για τον
υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Αυτό δεν είναι τίμιο, δεν
είναι ουσιαστικό και νομίζω ότι μ’ αυτό το πλαίσιο
τα αντικειμενικά προσόντα δεν αξιολογούνται
σωστά.
20. Ο άμεσος στόχος είναι να συνδεθεί νομίζω η
αξιολόγηση με το βαθμό και τα χρήματα. Θα έπρεπε
όμως ο άμεσος στόχος να ήταν η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών και η βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας.
21. Επιμόρφωση και μόνο επιμόρφωση. Όσο
περισσότερη γνώση παρέχεις τόσο καλύτερα γίνεται
η δουλειά.
22. Από τη στιγμή που η αξιολόγηση δεν είναι
αντικειμενική αλλά υποκειμενική, τότε δεν μπορεί
να βοηθήσει την κυβέρνηση να έχει σφαιρική και
σωστή εικόνα για το τι συμβαίνει στην παιδεία.
Έτσι δεν θα μπορεί να νομοθετήσει προς τη σωστή
κατεύθυνση. Στοιχεία μπορεί να δώσει η
αξιολόγηση αυτή, δεν ξέρω όμως αν μπορούν αν
αξιοποιηθούν προς το συμφέρον πραγματικά της
εκπαίδευσης και ειδικότερα της εκάστοτε
εκπαιδευτικής πολιτικής.
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-ήταν αρνητική απέναντι στην
αξιολόγηση οπότε δεν άλλαξε
εξαιτίας της η σχέση της με
κανέναν
- αν ισχύσει η πλήρης αξιολόγηση
πιστεύει ότι θα λειτουργεί
διαφορετικά ίσως πιο προσεχτικά
σύμφωνα με τους κανόνες της
αξιολόγησης
-θα έχει επαγγελματική ανέλιξη
με βάση τα υποκειμενικά
κριτήρια
-θα βοηθήσει την ανέλιξη αλλά
με λάθος τρόπο
-από τη στιγμή που δεν
αξιολογούνται αντικειμενικά
σωστά τα προσόντα η ανέλιξη
είναι άδικη και καθόλου τίμια
-

Ο άμεσος στόχος της
αξιολόγησης αυτή τη
στιγμή είναι τα χρήματα
και ο βαθμός όχι η
βελτίωση του
εκπαιδευτικού και του
έργου του όπως θα
έπρεπε

-η επιμόρφωση το α και το ω όσο
περισσότερη γνώση παρέχεται
στους μαθητές τόσο καλύτερο το
εκπαιδευτικό έργο
-είναι υποκειμενική άρα δεν
μπορεί να βοηθήσει να
δημιουργηθεί μια σωστή εικόνα
για την παιδεία
-στοιχεία μπορεί να δώσει που
δεν είναι σίγουρο αν μπορούν να
αξιοποιηθούν προς τη σωστή
κατεύθυνση, προς της συμφέρον
της εκπαιδευτικής πολιτικής

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ5

Φύλο: θήλυ
Ηλικία: 28
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δασκάλα τάξης 18/θέσιου ημιαστικού δημ. σχολείου ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Δεν συμφωνεί με την αξιολόγηση δεν μπορεί να βελτιώσει το εκπαιδευτικό έργο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Καμία μορφή αξιολόγησης δεν είναι κατάλληλη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Στόχος θα έπρεπε να είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των μαθητών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Δεν έχει εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Δεν έχει ασχοληθεί πολύ γιατί διαφωνεί με την αξιολόγηση.
Δεν έχει θετικά στοιχεία η αξιολόγηση.
Θα δημιουργήσει εντάσεις ανάμεσα στους συναδέλφους και μια δουλοπρέπεια
απέναντι στο διευθυντή ή τον προϊστάμενο. Θα χαθεί η όρεξη για δουλειά και θα
αντικατασταθεί από την ανασφάλεια και την επιφυλακτικότητα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν έγινε καμία διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών και της ΔΟΕ.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε μέσα σε ένα κλίμα ανασφάλειας, μετά από διαρκείς
αναβολές και παρατάσεις που ενέτειναν τις εντάσεις στα σχολεία.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
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Έννοια: Η αξιολόγηση αυτή καταδικάζει και δίνει ποινές, η τιμωρία δεν βελτιώνει
την ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Ο τρόπος που βλέπει η κοινωνία τον εκπαιδευτικό θα αλλάξει επιφανειακά. Η
κοινωνία θέλει την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού σαν τιμωρία η κοινωνία θεωρεί
ότι ο εκπαιδευτικός θα μπει σε ένα πλαίσιο που θα ελέγχεται και θα φοβάται.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Το μοναδικό κίνητρο που θα έπρεπε να υπάρχει είναι η επιμόρφωση, ώστε να
διορθωθούν τα προβλήματα όπου υπάρχουν. Αντιθέτως τα κίνητρα που
χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα ήταν χρηματικά ή βαθμολογικά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Η αξιολόγηση θα έχει επιπτώσεις στο μάθημα, διότι θα είναι μονόπλευρη η
διδασκαλία, θα αφορά κυρίως τους στόχους της αξιολόγησης και όχι της βελτίωσης
των μαθητών δεν θα είναι παιδαγωγικά ορθή, ηθική και υγιής.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Όπου υπάρχει αξιολόγηση, υπάρχει θέμα ανταγωνιστικότητας. Δυναμιτίζεται το
καλό κλίμα και η σχέση μεταξύ των συναδέλφων.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Εάν εφαρμοστεί η πλήρης αξιολόγηση και το υποκείμενο θα μπει στη διαδικασία να
φέρεται διαφορετικά, πιο προσεχτικά απέναντι στο διευθυντή, στους μαθητές και
στους γονείς, έχοντας ως στόχο την εναρμόνισή του με τις παραμέτρους της
αξιολόγησης. Τώρα δεν έχει αλλάξει κάτι γιατί δεν συμμετέχει στην αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Θα δημιουργήσει συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης με υποκειμενικά κριτήρια
πράγμα που είναι ανήθικο.
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5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης θα έπρεπε να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού
και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τώρα οι στόχοι είναι ωφελιμιστικοί.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Να εισαχθεί η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Όταν μια αξιολόγηση δεν είναι αντικειμενική δεν μπορεί να βοηθήσει στην χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής.
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Δ6
1. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αρνητική με την έννοια
ή το θεσμό της αξιολόγησης, όπως πιστεύω ότι δεν
είναι αρνητικός και κανείς που επιτελεί ένα δημόσιο
λειτούργημα. Πιστεύω ότι ακόμα και αυτοί που
αντιτίθενται πολύ δυναμικά στην αξιολόγηση και
αναφέρομαι στους εκπαιδευτικούς, εάν τους κάνεις
μια γενική ερώτηση θα πουν ότι δεν είναι αρνητικοί.
Από κει και πέρα πρέπει να υπάρξουν παράμετροι,
κάποιες διασφαλίσεις ως προς την αξιοκρατία και τη
δικαιοσύνη που θα διέπει την αξιολόγηση, έτσι ώστε
να γίνει γενικότερα αποδεκτή.
2. Εάν ο στόχος μιας αξιολόγησης είναι όχι μία
επιφύλαξη ή μία στείρα κριτική, που ενδεχομένως θα
καταλήξει σε μία πιθανή απόλυση του εκπαιδευτικού
και αποσυνδέσουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης
από τις ποινές και αν ο τελικός στόχος είναι μία
εποικοδομητική κριτική, τότε ναι υπάρχει. Επίσης η
αυτοαξιολόγηση του ίδιου του εκπαιδευτικού για το
έργο του πρέπει να τον βοηθά να βελτιωθεί. Με αυτόν
τον τρόπο η αξιολόγηση δεν θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις στην ποιότητα του σχολείου, γιατί από τη
στιγμή που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός βελτιώνει την
ποιότητα της δουλειάς του, κατ' επέκταση βελτιώνει
και την ποιότητα της εκπαίδευσης.
3. Κατ' αρχήν θεωρώ ότι ο ενεργός εκπαιδευτικός
αξιολογείται καθημερινά από τον πιο αυστηρό κριτή
που είναι οι μαθητές του. Θεωρώ ότι αυτή είναι η πιο
ουσιαστική αξιολόγηση, η πιο ηθική. Εν προκειμένω
νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι ένας συνδυασμός και
του φακέλου του εκπαιδευτικού-προϋπηρεσία,
συμμετοχή σε προγράμματα, εξειδικευμένες γνώσεις,
πτυχία- μαζί με μια αξιολόγηση, όχι τόσο από το
διοικητικό προϊστάμενο ο οποίος δεν γνωρίζει
επαρκώς τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειάς του,
αλλά μιας εισήγησης από τον άμεσα ανώτερο του
εκπαιδευτικού, το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του,
όπως επίσης και από το σύλλογο διδασκόντων. Ο
συνδυασμός αυτών των δύο πραγμάτων είναι το
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-Θετική
απέναντι
αξιολόγηση

στην

-Ακόμη και αυτοί που δηλώνουν
αντίθετη με το συγκεκριμένο
θεσμικό πλαίσιο σε μια γενική
ερώτηση περί αξιολόγησης θα
ήταν θετικοί
-Απαραίτητοι οι παράμετροι που
θα διασφαλίζουν την αξιοκρατία
και τη δικαιοσύνη
-Βασικός στόχος να είναι η
εποικοδομητική
κριτική
και
βελτίωση .
-Όχι η στείρα κριτική
-Οι απολύσεις,, η τιμωρητική
διάθεση
-Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα
θετικό βήμα για την ποιότητα της
εκπαίδευσης

-ο εκπαιδευτικός αξιολογείται
καθημερινά και αυστηρά από τον
μαθητή του, αυτή είναι η πιο
ηθική και ουσιαστική αξιολόγηση
συνδυαστική
μορφή
αξιολόγησης(
προϋπηρεσία,
επιμόρφωση,
εξειδικευμένες
γνώσεις,
κατάρτιση)
και
αξιολόγηση από τον διευθυντή ή
τον
υποδιευθυντή
του
εκπαιδευτικού
-ο προϊστάμενος ή ο σχολικός
σύμβουλος δεν μπορεί να έχουν
προσωπική γνώμη γι’ αυτούς

καλύτερο σύστημα για μένα. Δεν θεωρώ ότι ένας
προϊστάμενος εκπαίδευσης ή ακόμη και ο σχολικός
σύμβουλος ως ένα σημείο, έχοντας μεγάλο αριθμό
εκπαιδευτικών στην αρμοδιότητά τους, δεν μπορούν
να έχουν προσωπική γνώμη γι' αυτούς.
4. Ο τελικός στόχος θα όφειλε να είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού και της ποιότητας της δουλειά ς του,
έτσι ώστε να βελτιωθεί και το εκπαιδευτικό έργο στις
σχολικές μονάδες, δηλαδή στα παιδιά. Αυτό θα πρέπει
να έχει ως στόχο η οποιαδήποτε κυβέρνηση μέσω της
εκπαιδευτικής της πολιτικής.
5. Δεν μπορώ να πω ότι έχω επιμορφωθεί για
ζητήματα αξιολόγησης πέρα των γνώσεων που έχω
εγώ ατομικά, μέσα από έρευνα που έχω κάνει η ίδια.
Εμπειρία από αξιολόγηση με την έννοια του
συγκεκριμένου νομικού πλαισίου που ακούγεται τα
τελευταία χρόνια δεν έχω. Κάτι οργανωμένο σε
επίπεδο Πανεπιστημίου, αλλά και τώρα ως ενεργή
εκπαιδευτικός, όχι δεν έχω κάνει, δεν έχει γίνει κάτι.
6. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ενημερωμένη σε βάθος
για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Η εικόνα που έχω
αποκομίσει είναι ότι θα υπάρχει μία ομάδα
αξιολογητών, η οποία θα αποτελείται από το
διευθυντή του σχολείου, το σύμβουλο και ίσως τον
προϊστάμενο. Αυτό που θεωρώ εγώ θετικό,
τουλάχιστον ως προς τη δική μου ειδικότητα επειδή
είμαι καθηγήτρια αγγλικών, είναι ότι η αξιολόγηση θα
γίνει από σύμβουλο της ειδικότητάς μου. Αυτό το
θεωρώ ως ένα θετικό στοιχείο. Επειδή δεν έχω
ασχοληθεί σε βάθος με το νομικό θεσμικό πλαίσιο,
αλλά από ότι έχω ακούσει και τα λίγα που γνωρίζω,
θεωρώ ως μειονέκτημα, ως κάτι σκληρό, το γεγονός
της σύνδεσης της αξιολόγησης με το μισθό και τις
ποινές. Μ' αυτόν τον τρόπο ο στόχος της αξιολόγησης
μετατρέπεται σε τιμωρητικό, επιφέροντας ένα άγχος
και μια αρνητική εικόνα.
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-

-

-

-

Βασικός
στόχος
της
αξιολόγησης η βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου
- ο μαθητής το κέντρο της
εκπαιδευτικής πολιτικής

Δεν έχει επιμορφωθεί
για
ζητήματα
αξιολόγησης πέρα των
προσωπικών γνώσεων
Εμπειρία με βάση το
συγκεκριμένο
νομικό
πλαίσιο
δεν
έχει
εμπειρία

-δεν
είναι
σε
βάθος
ενημερωμένη για το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο
-ότι έχει ακούσει και λίγα
πράγματα που γνωρίζει από
προσωπικό ενδιαφέρον
-μια ομάδα αξιολογητών που θα
αποτελείται από τον διευθυντή
του σχολείου, το σύμβουλο και
τον προϊστάμενο
- το θετικό είναι ότι στην
περίπτωση της (καθηγήτρια
αγγλικών) θα αξιολογηθεί από
σύμβουλο της ειδικότητάς της
- μειονέκτημα η σύνδεση της
αξιολόγησης με το μισθό και τις
ποινές και σκληρό
-τιμωρητικός χαρακτήρας που
δημιουργεί άγχος και αρνητική
εικόνα

Επίσης αυτό θα μπορούσαμε να το εκλάβουμε και ως
θετικό τουλάχιστον γι' αυτούς που θα αξιολογούνταν
θετικά παίρνοντας αύξηση, όμως αυτό το γεγονός στο
τέλος θα επιφέρει πάλι αρνητικές συνέπειες
ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.
7. Θεωρώ ότι δεν ζητήθηκε η γνώμη της βάσης ούτε
έγινε συζήτηση. Μας επιβλήθηκε από πάνω χωρίς
ιδιαίτερη ενημέρωση. Δεν έλαβαν υπόψη τις
αντιδράσεις μας, ούτε τροποποίησαν στην πορεία κάτι.
Δεν έγιναν συντονισμένες ενέργειες για να
δημιουργηθούν ίσως κάποιες ομάδες, οι οποίες θα
πρότειναν
εναλλακτικές
προσεγγίσεις
του
υφιστάμενου πλαισίου ή ακόμη και τροποποιήσεις.
8. Θεωρώ ότι δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη οι
απόψεις μας. Αυτό νομίζω ότι είναι και η πολιτική
στρατηγική της εκάστοτε κυβέρνησης και του
υπουργείου. Ακόμα και όταν αντιδράσαμε δεν άλλαξε
κάτι. Σε όλο αυτό νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η
πολιτική κατάσταση που ζούμε τα τελευταία χρόνια,
γιατί η κυβέρνηση μέσω των επιταγών της τρόικα
επεδίωκε τη μείωση των εκπαιδευτικών και άρα και
του δημοσιονομικού κόστους. Μέσα από την
αξιολόγηση έβλεπαν μια χοάνη φιλτραρίσματος των
εκπαιδευτικών, βοηθώντας τους να απολύσουν ένα
συγκεκριμένο αριθμό υπαλλήλων και εκπαιδευτικών.
9. Το τοπίο θα το χαρακτήριζα ασαφές πολύ. Πολλή
αστάθεια και ασάφεια. Ναι μεν το ακούσαμε, έσκασε
σαν βόμβα, αλλά υπήρχε αβεβαιότητα. Συνεχείς
αναβολές, απροσδιόριστος χρονικός ορίζοντας ως
προς την εφαρμογή του νόμου, γεγονός που ενίσχυε τη
γκρίνια και τον εκνευρισμό. Το κλίμα θα έλεγα ότι σε
κάποιες περιπτώσεις ήταν ακόμη και εκρηκτικό.
Υπήρχε ένας έντονος προβληματισμός, άγχος,
αβεβαιότητα, θυμός. Φτάναμε σε συγκρούσεις με τους
συναδέλφους και τους προϊσταμένους μας για όλη
αυτή την κατάσταση. Τώρα θεωρώ ότι υπάρχει μία
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-θα μπορούσε να είναι θετική η
αύξηση μισθών μέσα από την
αξιολόγηση ωστόσο και αυτό θα
έχει αρνητικές συνέπειες αφού
θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό
- δεν ζητήθηκε ουσιαστικά η
γνώμη μας
-δεν έγινε συζήτηση επί της
ουσίας
-επιβλήθηκε και μάλιστα χωρίς
ενημέρωση
-δεν ελήφθησαν υπόψη
οι
αντιδράσεις ούτε τροποποιήθηκε
στη πορεία κάτι άρα τύποις η
διαβούλευση
-δεν έγιναν
συντονισμένες
ενέργειες για να δημιουργηθούν
ομάδες οι οποίες θα εισηγούνταν
τροποποιήσεις ή προτάσεις
-δεν ελήφθησαν υπόψη οι
απόψεις των οργάνων των
εκπαιδευτικών
-αυτή είναι η στρατηγική της
εκάστοτε κυβέρνησης και του
υπουργείου
-ο νόμος που εφαρμόστηκε εν
όψει της πολιτικής κατάστασης
που υφίσταται
-θεσπίστηκε
η
αξιολόγηση
προκειμένου να μειωθούν οι
εκπαιδευτικοί όπως επέβαλε η
τρόικα
- μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν
στη μείωση του δημοσιονομικού
κόστους
-η αξιολόγηση θεσπίστηκε για να
απολυθεί συγκεκριμένος αριθμός
υπαλλήλων και εκπαιδευτικών
-αστάθεια και ασάφεια ως προς
το νόμο
-αναβολές,
απροσδιόριστος
χρονικός ορίζοντας, γκρίνια και
εκνευρισμός
-εκρηκτικό κλίμα

στάση αναμονής περιμένοντας να δούμε τι θα γίνει με
τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει.
10. Σίγουρα θα φέρει περισσότερο άγχος και αγωνία
στον εκπαιδευτικό. Αυτό ίσως να έχει αρνητική
επίδραση. Σε ένα πρώτο επίπεδο θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η αγωνία και η ανασφάλεια που θα επέλθει
στον εκπαιδευτικό, θα επηρεάσει αρνητικά το έργο
του. Από την άλλη όμως εάν ο τελικός στόχος θα ήταν
η βελτίωση του παρεχόμενου έργου του
εκπαιδευτικού, της δικής του κατάστασης, μέσα απ'
αυτήν τη διαδικασία θα βελτιωνόταν και τα σχολεία
άρα και η εκπαίδευση. Θεωρώ όμως ότι το
συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ξεκάθαρο
στόχο αυτό το πράγμα, όντας συνδεδεμένο με ποινές
και τιμωρίες, το μόνο που θα φέρει θα είναι ένα
αρνητικό πρόσημο για την εκπαίδευση γενικότερα.
11. Η κοινωνία αποτελείται από άτομα παραγωγικά
που εργάζονται και αξιολογούνται. Θεωρώ ότι μάλλον
θα υπάρχει μια συμπάθεια προς εμάς, γιατί πλέον όλοι
θα υφιστάμεθα το ίδιο πράγμα, δηλαδή αξιολόγηση.
Από την άλλη πλευρά ο πολίτης, ο γονιός που δεν έχει
επαφή με το τι γίνεται στο δημοτικό σχολείο και το
έργο που παράγεται, ίσως σε ένα πρώτο επίπεδο να
θεωρήσουν ότι καλά μας κάνουν και πρέπει να
αξιολογούμαστε αυστηρά.
12. Θα έπρεπε ο στόχος και τα κίνητρα να είναι μια
πιο ριζική και εκ βάθρων αλλαγή της παιδείας μας.
Δηλαδή εάν το υπουργείο είχε ως στόχο μέσα από την
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του
εκπαιδευτικού, να βελτιώσει ουσιαστικά την
παρεχόμενη εκπαίδευση, με καίριες αλλαγές στα
βιβλία, στα προγράμματα σπουδών και στην ευρύτερη
εκπαιδευτική πολιτική, θα ήταν ένα κίνητρο για τους
εκπαιδευτικούς. Θα τους έπειθε νομίζω να
συμμετέχουν σ' αυτή. Προσωπικά έχοντας αρκετά
χρόνια εμπειρίας, νοιώθω την ανάγκη να βελτιωθώ,
θέλω να βελτιώνομαι και θα έβλεπα θετικά μια τέτοια
ουσιαστική παρέμβαση, που θα με βοηθούσε να
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-συγκρούσεις προβληματισμοί
-υπάρχει στάση αναμονής μήπως
αλλάξει κάτι η νέα κυβέρνηση
- το νέο πλαίσιο είναι αγχωτικό
και
αγωνιώδες
για
τον
εκπαιδευτικό
- η αγωνία και η ανασφάλεια θα
επηρεάσει αρνητικά το έργο του
-το συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο δεν έχει ξεκάθαρο στόχο
-το μόνο που θα φέρει είναι ένα
αρνητικό πρόσημο, συνδεδεμένο
με ποινές και τιμωρίες
-θα βελτιώσει την εικόνα που
έχουν οι πολίτες για τους
εκπαιδευτικούς
λόγω
της
αξιολόγησης
-ίσως οι γονείς που δεν έχουν
επαφή με το έργο που γίνεται
στο σχολείο θεωρήσουν ότι
πρέπει οι εκπαιδευτικοί να
αξιολογηθούν αυστηρά

εξελιχτώ, χωρίς ποινές και διάθεση τιμωρίας. Ακόμη
για πολλούς συναδέλφους μου ένα σημαντικό κίνητρο
είναι και η οικονομική αναβάθμιση που ίσως να
εμπεριέχεται μέσα σ' αυτή τη διαδικασία.

13. Ο εκπαιδευτικός θα επηρεαστεί σίγουρα. Θα
επιβαρυνθεί με επιπλέον άγχος, με ανασφάλεια και
όλο αυτό θα μεταφερθεί και στην τάξη, στη
συμπεριφορά του και στη διδασκαλία του. Αυτό δεν
είναι τελείως απόλυτο γιατί έχει να κάνει και με την
ιδιοσυγκρασία του καθενός. Επειδή το συγκεκριμένο
θεσμικό πλαίσιο έχει τιμωρητική διάθεση, αυτό
μεταφέρει και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι με τη
σειρά τους επηρεάζονται σε όλες τις παραμέτρους που
αφορούν στη σχέση τους με την εκπαιδευτική
διαδικασία.
14. Σίγουρα υπήρξε εκνευρισμός και ανασφάλεια
μεταξύ των συναδέλφων. Πέρα από τις διαφορετικές
απόψεις που ενδεχομένως είχαμε, αρχίσαμε να
βλέπουμε πιο ανταγωνιστικά ο ένας τον άλλο, να
σκεφτόμαστε πιο ατομιστικά. Πολλές φορές υπήρξε
έντονη λεκτική αντιπαράθεση και μια προσπάθεια
συμμετοχής
των
εκπαιδευτικών
σε
πολλά
προγράμματα και δράσεις, για να ισχυροποιήσουν τα
προσόντα τους, γεγονός το οποίο δεν υπήρχε πριν την
αξιολόγηση, τουλάχιστον όχι σε τόσο έντονο βαθμό.
Γενικά θεωρώ ότι η αξιολόγηση εντείνει τον
ανταγωνισμό με αρνητικές αλλά και με θετικές
συνέπειες.
15. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν έχω επηρεαστεί γιατί
λειτουργώ όπως και πριν, με μία αίσθηση καθήκοντος
η οποία δεν χρειάζεται να μου επιβάλλεται από κάποιο
θεσμικό πλαίσιο. Η αλήθεια είναι ότι γενικότερα
υπάρχει ένας επιπλέον φόβος, όχι τόσο με τους
μαθητές ή τους προϊσταμένους μας, όσο με τους
γονείς. Έχουν αλλάξει λίγο οι σχέσεις με τους γονείς,
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τους κηδεμόνες των μαθητών μας, με την έννοια ότι
μέσω του συγκεκριμένου πλαισίου έχουν μεγαλύτερη
ευκολία και δυνατότητα να παρεμβαίνουν ή να μας
καταγγέλλουν. Υπάρχει ένα κλίμα επιφυλακτικότητας
που δεν υπήρχε πριν. Σε σχέση με τους προϊσταμένους
μου δεν έχω βιώσει κάποια αλλαγή, ίσως γιατί δεν με
έχει αγχώσει ιδιαίτερα το θέμα της αξιολόγησης.
ενδεχομένως
κάποιοι
συνάδελφοί
μου
να
επηρεαστούν, θεωρώντας ότι θα έπρεπε να έχουν με
τον προϊστάμενό τους μια άριστη σχέση, επιδιώκοντάς
το πάση θυσία για να έχουν ευνοϊκότερη
αντιμετώπιση.
16. Το ισχύον πλαίσιο συνδέει τη θετική αξιολόγηση
με την αναβάθμιση, την ανέλιξη σε βαθμό και
μισθολογικό κλιμάκιο, άρα αν κάποιος έχει βλέψεις,
υπάρχει η δυνατότητα και είναι ένα θετικό σημείο γι'
αυτόν. Σε προσωπικό επίπεδο επειδή δεν έχω κάποια
κίνητρα τέτοια, θεωρώ ότι θα με βοηθήσει να
ανελιχτώ μόνο στον οικονομικό τομέα. Κάτι ανάλογο
νομίζω ότι συμβαίνει και στον υπόλοιπο δημόσιο
τομέα. Η αξιολόγηση θέτοντας κάποια κριτήρια και
βάσεις θα βοηθήσει κάποιους να προχωρήσουν, ενώ
άλλοι θα παραμείνουν στάσιμοι.
20. Επειδή συνδέθηκε με τιμωρητική πολιτική, ο
στόχος ήταν όπως το είδαμε όλοι, να απομακρυνθούν,
να απολυθούν κάποια άτομα από τη θέση τους. Αυτός
που όφειλε να είναι ο στόχος, είναι η βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, μια εκ βάθρων αλλαγή
στην εκπαίδευση στην Ελλάδα, που νοσεί δυστυχώς.
Ενώ υπάρχουν εκπαιδευτικοί προικισμένοι και
καταρτισμένοι, με ικανότητες και πτυχία, τα παιδιά
δεν παίρνουν αυτό που πρέπει, γιατί δεν είναι σωστά
διαμορφωμένη και αποκεντρωμένη η εκπαιδευτική
πολιτική και η νομολογία στη χώρα μας.
21. Θα έπρεπε να ζητηθεί η γνώμη της βάσης πολύ
περισσότερο στη διαμόρφωση της πολιτικής του
υπουργείου παιδείας. Δηλαδή να συγκροτηθούν
κάποιες ομάδες, ανά σχολείο ή ίσως ανά περιφέρεια
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-είναι τιμωρητικός. Να απολυθεί
κόσμος για να εξοικονομηθεί
δημόσιο χρήμα
-αυτό που θα όφειλε να είναι
βελτιωτικός
-να εξυγιάνει το Ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα που νοσεί
-υπάρχει ικανό προσωπικό άλλα
η επιμόρφωση που αντλούν οι
μαθητές από αυτό δεν είναι
επαρκής
-δεν είναι σωστά διαμορφωμένη
και
αποκεντρωμένη
η
εκπαιδευτική
πολιτική
και
νομολογία
-να ζητηθεί η γνώμη της βάσης
για τη διαμόρφωση της πολιτικής
του υπουργείου
-να συγκροτηθούν ομάδες ανά
σχολείο ή περιφέρεια και να
συζητήσουν σε επιστημονική
βάση για το πώς θα μπορούσε να
λειτουργήσει
αποδοτικά
η
αξιολόγηση
-οι απόψεις αυτές φτάσουν στο
υπουργείο

και μέσα από ενδελεχείς και επιστημονικές
συζητήσεις, να συγκεντρωθούν οι απόψεις για το πως
θα μπορούσε η αξιολόγηση να λειτουργήσει σε σωστή
βάση. Να φτάσουν αυτές οι απόψεις στο υπουργείο
έτσι ώστε οι τελικές αποφάσεις και οι νόμοι που θα
ψηφιστούν, να έχουν ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και
την αποδοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
22. Να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η αξιολόγηση
ώστε να εκσυγχρονιστεί το εκπαιδευτικό σύστημα και
αυτό θα είναι ένα κέρδος για όλη την κοινωνία. Να
χρησιμοποιηθεί για να βελτιωθούν μέσω των νόμων
για την εκπαίδευση μελλοντικά όλοι οι μαθητές, να
γίνουν σωστοί και συνειδητοποιημένοι
πολίτες,
προωθώντας νόμους σχετικούς με την πρόοδο και την
αξιοκρατία, τόσο μέσα στην εκπαίδευση, όσο και στην
κοινωνία γενικότερα. Εάν ο σχεδιασμός της
αξιολόγησης γίνει σωστά, θα μπορεί να βοηθήσει στην
πρόβλεψη αδυναμιών και αντιξοοτήτων, στη
συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με την κατάσταση
των σχολείων και της εκπαίδευσης και όλα αυτά να
χρησιμοποιηθούν για μελλοντική νομοθέτηση,
βοηθώντας την κυβέρνηση να προχωρήσει προς τη
διαμόρφωση μιας πιο αντικειμενικής και ουσιαστικής
εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Μιας
εκπαιδευτικής
πολιτικής που να έχει σχέση με τα πραγματικά
προβλήματα της εκπαίδευσης και αν είναι αποδεκτή
από όλους.
Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ6
Φύλο: θήλυ
Ηλικία: 40
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 06 (καθηγήτρια Αγγλικών 10/θέσιο αστικό
δημ. σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-ώστε το απόσταγμα αυτών των
συζητήσεων να αποτελέσουν ένα
νομοθετικό πλαίσιο ευρέως
αποδεκτό από τα συλλογικά
όργανα
-να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για
να
εκσυγχρονίσει
το
εκπαιδευτικό σύστημα. Θα είχε
θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία
-να εμφυσήσει τέτοια κουλτούρα
στους μαθητές ώστε να βγουν
στην κοινωνία σωστοί πολίτες
πρωτίστως
-να προωθήσει
προόδου

αρχές

της

-της αξιοκρατίας
-μέσω της αξιολόγησης να
προβλεφτούν και αποφευχθούν
αδυναμίες και αντιξοότητες
-να συγκεντρωθούν στοιχεία για
την κατάσταση του σχολείου και
της εκπαίδευσης και όλα αυτά να
αποτελέσουν
εργαλεία
για
μελλοντική νομοθέτηση
-να αποτελέσει εργαλείο χάραξης
μιας εκπαιδευτικής
πολιτικής
αντικειμενικής, ουσιαστικής που
να σχετίζεται με τα πραγματικά
προβλήματα της εκπαίδευσης

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: θετική η αξιολόγηση αρκεί να είναι δίκαιη και αξιοκρατική.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: Η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση του εκπαιδευτικού μπορούν να
βελτιώσουν το εκπαιδευτικό έργο, η τιμωρητική αξιολόγηση όχι.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Μια συνδυαστική μορφή αξιολόγησης( προϋπηρεσία, επιμόρφωση, εξειδικευμένες
γνώσεις, κατάρτιση) που θα εφαρμόζεται από τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή του
εκπαιδευτικού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου και του μαθητή.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Δεν έχει επιμορφωθεί για ζητήματα αξιολόγησης πέρα των προσωπικών γνώσεων
ούτε έχει εμπειρία πάνω στην αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο δεν έχει ενημέρωση σε βάθος. Σαν πλεονέκτημα θεωρεί ότι θα
αξιολογηθεί από εκπαιδευτικό της ειδικότητας του μιας και είναι δασκάλα
αγγλικών. Μειονέκτημα είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με ποινές γιατί έτσι χάνει
το στόχο της και γίνεται τιμωρητική. Παρότι δίνει τη δυνατότητα μισθολογικής
αναβάθμισης αυτό θα επιδράσει αρνητικά εντείνοντας τον ανταγωνισμό.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν έγινε καμία διαβούλευση με τη βάση ο νόμος επιβλήθηκε ως είχε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Παρά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις τους και
αυτό γιατί η αξιολόγηση εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Γίνεται για να
απολύσει υπαλλήλους και εκπαιδευτικούς λόγω της οικονομικής κρίσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
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Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε μέσα σε ένα κλίμα συνεχών αναβολών, ο χρονικός
ορίζοντας ως προς την εφαρμογή του νόμου ήταν εντελώς απροσδιόριστος,
προκάλεσε εκνευρισμό και συγκρούσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει ξεκάθαρο στόχο, όντας συνδεδεμένο
με ποινές και τιμωρίες το μόνο που θα φέρει θα είναι ένα αρνητικό πρόσημο για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η αξιολόγηση θα βελτιώσει την εικόνα που έχουν οι πολίτες για τους εκπαιδευτικούς
από την άλλη ίσως οι γονείς θελήσουν να αξιολογηθούν οι εκπαιδευτικοί αυστηρά.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Αν η αξιολόγηση αποτελούσε την αρχή για μια ριζική αλλαγή στην
εκπαίδευση(προγράμματα σπουδών, βιβλία, εκπαιδευτική πολιτική) θα ήταν ένα
σημαντικό κίνητρο για τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση ακόμα σημαντικό
κίνητρο αποτελεί και η μισθολογική αναβάθμιση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Η τιμωρητική διάθεση της αξιολόγησης θα επιβαρύνει με άγχος και ανασφάλεια τον
εκπαιδευτικό και όλο αυτό θα μεταφερθεί και στην τάξη, στη συμπεριφορά του και
στη διδασκαλία του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Γενικότερα υπάρχει ένας επιπλέον φόβος, όχι τόσο με τους μαθητές ή τους
προϊσταμένους μας, όσο με τους γονείς. Έχουν αλλάξει οι σχέσεις με τους γονείς, με
την έννοια ότι μέσω του συγκεκριμένου πλαισίου έχουν μεγαλύτερη ευκολία και
δυνατότητα να παρεμβαίνουν ή να μας καταγγέλλουν. Υπάρχει ένα κλίμα
επιφυλακτικότητας που δεν υπήρχε πριν.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Μέσα από το συγκεκριμένο πλαίσιο κάποιοι θα μείνουν στάσιμοι και κάποιοι θα
προωθηθούν. Το ισχύον πλαίσιο συνδέει τη θετική αξιολόγηση με την αναβάθμιση,
την ανέλιξη σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, άρα αν κάποιος έχει βλέψεις,
υπάρχει η δυνατότητα.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης θα έπρεπε να είναι η βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, και η εκ βάθρων αλλαγή στην εκπαίδευση. Αντίθετα το συγκεκριμένο
πλαίσιο στοχεύει στις απολύσεις.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Να συμμετέχει ενεργά η βάση (εκπαιδευτικοί) στη διαμόρφωση των μέτρων που
τους αφορούν. Να μαζευτούν προτάσεις και μέτρα για την αξιολόγηση που να
προέρχονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η αξιολόγηση μπορεί να αποτελέσει εργαλείο συλλογής δεδομένων για την
κατάσταση στην εκπαίδευση και να βοηθήσει το υπουργείο να χαράξει μια
εκπαιδευτική πολιτική που θα άπτεται στα πραγματικά προβλήματα των σχολείων
και θα βελτιώσει επί της ουσίας τους μαθητές προωθώντας την πρόοδο και την
αξιοκρατία, τόσο μέσα στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνία.

324

Δ7
1. Καταρχήν θεωρώ ότι η έννοια του δημόσιου
λειτουργού είναι γενική και δεν μπορούμε να
πούμε ότι ο ανώτερος δημόσιος υπάλληλος είναι
ίδιος με τον κατώτερο. Άρα η ερώτηση έχει δύο
κριτήρια, αλλά επειδή η αξιολόγηση ανοίγει το
θέμα κυρίως για τους κατώτερους δημοσίους
υπαλλήλους θα επικεντρωθώ σε αυτό το
κομμάτι. Είμαι κατά γιατί στη πραγματικότητα
είναι ένα μέτρο το οποίο ακριβώς λόγω του ότι
σε μια περίοδο κρίσης σαν τη σημερινή ο
δημόσιος τομέας, ιδιαίτερα αυτό το οποίο λέμε
κράτος πρόνοιας, οι υπηρεσίες και οι
εργαζόμενοι σε αυτές και αφορά τη μεγάλη
πλειοψηφία των δημόσιων υπαλλήλων που είναι
στη υγεία και στην παιδεία κοστίζει πολύ σ’ αυτό
που λέμε αστικό κράτος δέχονται πιέσεις. Η μία
είναι να περικοπεί το κόστος του δημοσίου τομέα
και ένα κομμάτι αυτού είναι οι μισθοί. Το
δεύτερο είναι οι ίδιες οι υπηρεσίες και το τρίτο
κομμάτι είναι το πώς μπαίνει η πίεση στους
δημόσιους
υπαλλήλους
να
δουλεύουν
παραγωγικότερα. Σ΄ αυτό το κομμάτι η
αξιολόγηση κατά κύριο λόγο έρχεται να δέσει σ’
αυτό. Είναι μια προσπάθεια να δουλεύει το
δημόσιο όπως οι πιο κερδοφόρες μεγάλες
ιδιωτικές επιχειρήσεις.
2. Όχι γιατί όταν μιλάμε για αξιολόγηση,
εννοούμε την αξιολόγηση η οποία αποξενώνει
όλους
τους παράγοντες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και στρέφεται αποκλειστικά σε έναν
τομέα, στον εκπαιδευτικό. Με αυτή την έννοια
είναι και επιστημονικά κατά τη γνώμη μου
λανθασμένη ως εργαλείο. Το δεύτερο είναι ότι το
εκπαιδευτικό έργο και η
εκπαιδευτική
διαδικασία
δεν υπήρξε. Η αξιολόγηση
εμπεριέχει την έννοια της ποσοτικοποίησης και
μ’ αυτή την έννοια δεν μπορεί το εκπαιδευτικό
έργο να ποσοστικοποιηθεί και δεν είναι κάτι το
οποίο μετριέται. Είναι κάτι που μπορεί να
αποδώσει σε βάθος χρόνου, όλοι οι
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-κάνει διαχωρισμό στους δημόσιους
λειτουργούς (ανώτεροι- κατώτεροι στην
βαθμίδα)
-Είναι αντίθετος με την αξιολόγηση
-μέτρο που λαμβάνεται σε μια περίοδο
κρίσης
-αυτή η αξιολόγηση έχει στόχο
- 1. την μείωση του κόστους του
δημόσιου τομέα με την μείωση των
μισθών
-2. Οι υπηρεσίες
-3. Πίεση προς τους δημόσιους
υπαλλήλους να είναι πιο παραγωγικοί
-η αξιολόγηση είναι μια προσπάθεια να
γίνει το δημόσιο όπως μια ιδιωτική
μεγάλη κερδοφόρα επιχείρηση
-δεν βελτιώνει την εκπαιδευτική
διαδικασία η αξιολόγηση
-η αξιολόγηση αποξενώνει όλους τους
παράγοντες της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
-η αξιολόγηση στρέφεται αποκλειστικά
στον εκπαιδευτικό τομέα
-είναι λανθασμένη ως εργαλείο
-η ποσοτικοποίηση που εμπεριέχει η
αξιολόγηση είναι κάτι ασύμβατο με το
εκπαιδευτικό έργο γιατί δεν μπορεί να
μετρηθεί
-το εκπαιδευτικό έργο δεν μπορεί να
αξιολογηθεί σε μια στιγμή βλέπεις αν
αποδίδει σε βάθος χρόνου

εκπαιδευτικοί το ξέρουμε αυτό και δεν μπορείς να
το αξιολογήσεις ευκαιριακά και στιγμιαία.
3. Η μόνη μορφή αξιολόγησης που μπορεί να
υπάρχει, αλλά κι αυτό ξεπερνά τον όρο με τον
οποίο γνωρίζουμε την αξιολόγηση σήμερα, είναι η
δημοκρατική συζήτηση μεταξύ δασκάλου και
μαθητών, μεταξύ δασκάλων και γονιών για το τι
παράγουμε, για το τι έχουν διδαχθεί και το τι
θέλουν να διδαχθούν. Αυτό όμως προϋποθέτει μια
διαφορετική δομημένη εκπαίδευση με συμμετοχή
μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Έτσι με
αυτή τη μορφή δεν τη θεωρώ καν αξιολόγηση.

-η μόνη αξιολόγηση που μπορεί να
υπάρξει αν θεωρείται αξιολόγηση
είναι η επικοινωνία σε βάθος μεταξύ
δασκάλου
και
μαθητή
μεταξύ
δασκάλου και γονιού για το τι θέλει το
παιδί να διδαχθεί, αυτό προϋποθέτει
άλλη δομή στην εκπαίδευση
-αντίθετος στην αξιολόγηση και σε
κάθε μορφή της

4. Είμαι κάθετα αντίθετος στην αξιολόγηση και σε
κάθε μορφή αξιολόγησης. Άρα με αυτή την έννοια
θεωρώ ότι αυτή η ερώτηση δεν με εκφράζει και
δεν μπορεί να απαντηθεί.
5. Όχι δεν έχω επιμορφωθεί. Οι εμπειρίες που έχω
για την αξιολόγηση είναι από την παιδική μου
ηλικία όταν ο δάσκαλος περίμενε τον επιθεωρητή,
έβγαζε από την τάξη τους κακούς μαθητές στην
δεκαετία του 70, άφηνε τους καλούς, μας δίδασκε
το μάθημα την προηγούμενη μέρα. Νομίζω ότι
ξέρουμε όλοι τι εστί ο επιθεωρητισμός.
6. Βεβαίως και είμαι ενημερωμένος. Η γνώμη μου
είναι κάθετα αρνητική σε σχέση με το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο. Θεωρώ ότι δεν έχει
πλεονεκτήματα, αντίθετα μετατρέπει
τους
εκπαιδευτικούς σε ομήρους. Τους αναγκάζει να
υποταχθούν στην πραγματικότητα στο ασφυκτικό
πλαίσιο που βάζει το Υπουργείο Παιδείας,
μορφωτικό, διοικητικό και λειτουργικό. Επίσης
εξαρτάται η μισθολογική και διοικητική τους
εξέλιξη από αυτό. Μ’ αυτή την έννοια νομίζω ότι
δεν έχει να προσφέρει τίποτα.
7. Δεν υπήρχε στην πραγματικότητα καμιά
διαβούλευση οπότε δεν μπορούμε να μιλάμε γι’
αυτό
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-δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά
-η εμπειρία που έχει από την
αξιολόγηση είναι από τη δεκαετία του
70 που ήταν μαθητής
-εμπειρία κακού επιθεωρητισμού
-είναι ενημερωμένος σχετικά με το νέο
θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης
-μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε
ομήρους
-τους υποτάσσει σε ένα ασφυκτικό
πλαίσιο που θέτει το Υπουργείο σε
μορφωτικό, διοικητικό και λειτουργικό
επίπεδο
-αρνητικό
το
γεγονός
ότι
η
μισθολογική και διοικητική τους
εξέλιξη εξαρτάται από την αξιολόγηση

-δεν υπήρξε καμία διαβούλευση

8. Υπάρχει ένα ζήτημα σ’ αυτή τη ερώτηση γιατί δεν
έχει υπάρξει μια σε βάθος ουσιαστική συζήτηση
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γι’ αυτό το θέμα και μ’
αυτή την έννοια κρίνω ότι οι θέσεις της ομοσπονδίας
δεν ταυτίζονται με την άποψη της συντηρητικής
πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών. Παρόλο αυτή όμως
δεν ελήφθησαν υπόψη καθόλου, αυτό είναι
σαφέστατο. Απλώς θέλω να ξεκαθαρίσω ότι οι θέσεις
της ομοσπονδίας πολλές φορές δεν ταυτίζονται με
αυτές των εκπαιδευτικών της βάσης.

-επισημαίνει ότι πολλές φορές οι
θέσεις της ομοσπονδίας δεν
ταυτίζονται με αυτές των
εκπαιδευτικών της βάσης
-δεν ελήφθησαν υπόψη οι
συζητήσεις και οι θέσεις των
εκπαιδευτικών

-η αξιολόγηση δεν εφαρμόστηκε
ποτέ ουσιαστικά

9. Η αξιολόγηση αυτή στην ουσία δεν εφαρμόστηκε
ποτέ. Εν μέρει εφαρμόστηκε και θεωρώ ότι ο τρόπος
εφαρμογής την έχει να κάνει και με το ίδιο το πλαίσιο,
το πνεύμα το οποίο την διακατέχει. Ο τρόπος
καθορίστηκε, όσο εφαρμόστηκε και από τις
αντιστάσεις των εκπαιδευτικών σ’ αυτό το πράγμα.
Άρα και οι ελιγμοί του Υπουργείου για να την
εφαρμόσει καθορίστηκε περισσότερο απ’ αυτόν τον
παράγοντα. Η αξιολόγηση ήταν ένα από τα βασικά
μέτρα εφαρμογής μνημονιακών πολιτικών στη
εκπαίδευση ενώ από την άλλη πλευρά υπήρχε η
αντίσταση των εκπαιδευτικών. Υπήρχε δηλαδή μια
αμφίδρομη δυναμική τα αποτελέσματα της οποίας
βιώσαμε στα σχολεία κατά τη διαδικασία και την
προσπάθεια εφαρμογής της αξιολόγησης.

-εφαρμόστηκε εν μέρει

10. Προφανώς και δεν θα τη βελτιώνει αλλά θα τη
χειροτερέψει. Νομίζω ότι σε βαθμό που η αξιολόγηση
προσπαθήθηκε να εφαρμοστεί τη τελευταία χρονιά
είχαμε μια κατά τη γνώμη μου αλλαγή στο κλίμα των
σχέσεων των εκπαιδευτικών. Αυτά είναι καθοριστικό
γιατί ένας σύλλογος διδασκόντων οι οποίες έχει κακές
σχέσεις μεταξύ των μελών του, δεν υπάρχει κλίμα
συνεργασίας στο σχολείο και αυτό το πράγμα
μεταφέρεται στη παιδία. Ένας δεύτερος παράγοντας
είναι οι σχέσεις γονιών – εκπαιδευτικών. Είναι ένα
ιδεολόγημα η αξιολόγηση η οποία θέτει από θέση
αρχής τους εκπαιδευτικούς ως κακούς και μ’ αυτή την
έννοια δίνει τη δυνατότητα – όχι με επιστημονικούς
όρους αλλά με τελείως διαφορετικούς- στον κάθε
γονιό να αξιολογεί, να ελέγχει εχθρικά οτιδήποτε δεν
του ταιριάζει με την δικιά του κοσμοθεωρία ή τις
δικές του προκαταλήψεις.

-δεν
την
χειροτερεύει
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-το υπουργείο ελισσόταν λόγω
των αντιδράσεων
-βιαστικό μνημονιακό μέτρο
-αμφίδρομη δυναμική ασκήθηκε
σε αυτόν τον νόμο από την μια η
αντίσταση των εκπαιδευτικών
από την άλλη η επιμονή της
κυβέρνησης υπήρξε έντονο κλίμα
στα σχολεία

βελτιώνει

τη

-αλλαγή στη σχέση μεταξύ των
συναδέλφων
-όταν υπάρχει ρήξη στο σύλλογο
διδασκόντων
δεν
υπάρχει
παραγωγικό κλίμα στο σχολείο
και αυτό μεταφέρεται στα παιδιά
-οι σχέσεις γονιών εκπαιδευτικών
δημιουργεί μια αρνητική εικόνα
για τον εκπαιδευτικό
-δίνει τη δυνατότητα με μη
επιστημονικό τρόπο στο γονιό να
κρίνει τον εκπαιδευτικό με
εχθρικά ενίοτε κριτήρια που
ταιριάζουν στις δικές του
προκαταλήψεις και τις δικές του
ιδεοληψίες

11. Μάλλον προς το αρνητικό. Θέτει τον εκπαιδευτικό
αυτή η αξιολόγηση στην αρχή ότι είναι άχρηστος
12. Νομίζω ότι η οποία συμμετοχή στη
αυτοαξιολόγηση σε μεγαλύτερο βαθμό έχει να κάνει
με την υποχρέωση και με το φόβο και όχι με κάποια
κίνητρα τα οποία παρέχει. Αυτό νομίζω ότι είναι το
πρώτο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Το δεύτερο
νομίζω είναι ότι, αν ψάξουμε να βρούμε κάποια
κίνητρα αυτό είναι μια αυταπάτη για κάποιους
εκπαιδευτικούς ότι με αυτόν τον τρόπο πιθανόν να
βοηθήσουν σε κάποια
βελτίωση της σχολικής
μονάδας. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η ίδια η
σχολική μονάδα και οι υποδομές της δεν εξαρτώνται
από αυτή την οικονομική ενίσχυση της εκπαίδευση,
την υλικοτεχνική υποδομή, το κτηριακό. κλπ.
13. Σαφέστατα η μέτρηση της αξιολόγησης θα φέρει
μεγάλη πίεση στους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα αν η
αξιολόγηση γίνει όπως είχε αναφερθεί από τον
υπουργό με βάση τις επιδόσεις των μαθητών. Μ’ αυτή
την έννοια θεωρώ ότι κατεξοχήν αυτό είναι μια λογική
και ένα μέτρο που σπρώχνει τους εκπαιδευτικούς να
δημιουργήσουν πλαστές εικόνες μέσα στην τάξη με
ότι συνέπεια θα έχει αυτό. Η μεγαλύτερη συνέπεια θα
είναι να διογκωθούν οι ταξικές διαφορές μέσα στην
εκπαίδευση και πολύ περισσότερο να δημιουργήσει
κατηγορίες μαθητών και σχολείων, αποκόβοντας τους
αδύναμους μαθητές από οποιαδήποτε δίοδο εξέλιξης.
Είναι κατά βάθος ένα ελιτιστικό μέτρο και για τους
μαθητές και για το μάθημα
14. Βέβαια εντείνει την ανταγωνιστικότητα,
δημιουργεί κακές σχέσεις, όχι συνεργατικές αλλά
υπονόμευση των εκπαιδευτικών μεταξύ τους. Η έως
τώρα εφαρμογή επηρέασε από εμπειρίες και από
σχολεία που έχω επισκεφτεί. Υπήρχε ένα κλίμα
έντασης όλη τη χρονιά στα σχολεία. Η ένταση αυτή
εκφράστηκε κυρίως μεταξύ του διευθυντή και των
υπολοίπων εκπαιδευτικών, αλλά νομίζω ότι δεν θα
έμενε εκεί όπως
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-προς την αρνητική κατεύθυνση
οδηγεί
την
εικόνα
του
εκπαιδευτικού
-δημιουργεί την εντύπωση ότι
αξιολογείται επειδή είναι κακός
-η
αξιολόγηση
περισσότερο
φόβητρο και υποχρέωση εμπνέει
παρά προσδίδει κίνητρα
-όσοι ελπίζουν σε θετικά κίνητρα
αυταπατώνται
-οι υποδομές, η οικονομική
ενίσχυση στην παιδεία, η
υλικοτεχνική
υποδομή
δεν
εξαρτώνται από την αξιολόγηση

-αν η αξιολόγηση γίνει με βάση
τις επιδόσεις των μαθητών θα
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην
διδασκαλία αλλά και στους
μαθητές
-θα δημιουργηθούν πλαστές
εικόνες μέσα στην τάξη
-θα διογκωθούν
διαφορές

οι

ταξικές

-θα δημιουργηθούν σχολεία δυο
ταχυτήτων
-αν εφαρμοστεί έτσι θα είναι
καθαρά ελιτιστικό μέτρο που θα
πλήξει τους αδύναμους μαθητές
-η αξιολόγηση εντείνει την
ανταγωνιστικότητα, δημιουργεί
κακές σχέσεις
-χάνεται η συνεργασία και
εγκαθίσταται η υπονόμευση
-υπήρχε κλίμα έντασης εξ’ αιτίας
της αξιολόγησης κυρίως μεταξύ
του
διευθυντή
και
των
εκπαιδευτικών

και δεν έμεινε σύμφωνα με κάποια στοιχεία που
υπάρχουν. Μπορούμε να φανταστούμε ότι η
περαιτέρω εφαρμογή της αξιολόγησης θα μετακυλύει
αυτές τις σχέσεις έντασης και ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς.
15. Όταν ο εκπαιδευτικός λειτουργεί σε καθεστώς
φόβου για την εργασιακή του ασφάλεια και σε
συνδυασμό με το πειθαρχικό πλαίσιο προφανώς και θα
επηρεαστεί ακόμα και αν ο ίδιος έχει μια τεράστια
αυτοπεποίθηση ακόμα και αν υπάρχουν δυνατές
συλλογικότητες που έχουν τη δύναμη να αποκρούσουν
το οτιδήποτε. Σε όλους ενυπήρχε ο φόβος στο πίσω
μέρος του μυαλού τους και αυτό δημιουργεί
διαφορετικές σχέσεις και με τους εκπαιδευτικούς και
με τους μαθητές και σαφέστατα και με τους
προϊσταμένους. Εκεί βέβαια πάντοτε το τι υπερισχύει,
αν δηλαδή υπερισχύει η αυτοπεποίθηση ή ο φόβος έχει
να κάνει με το κατά πόσο τα συνδικάτα ή οι
συλλογικές δράσεις επιβάλλον αυτή τη αισιοδοξία και
τη αυτοπεποίθηση στους εκπαιδευτικούς και δεν θα
αφήσουμε κανένα να μας επηρεάσει και να μας
τρομοκρατήσει. Αυτό πάντοτε είναι ένα εκκρεμές το
οποίο ως προς τα πού θα κλίνει έχει να κάνει με τις
δράσεις των ανθρώπων.
16. Πολύ περιορισμένες. Ήδη βάζει πολλούς
περιορισμούς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο της
αξιολόγησης στην εξέλιξη. Ακόμη και σε αυτούς που
θα αξιολογηθούν με θετικό βαθμό ξέρουμε ότι υπάρχει
η ποσόστωση και ένα μικρό ποσοστό θα αναλυθεί ενώ
τελικά ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό θα φτάσει στο
βαθμό Α. Άρα οι δυνατότητες
που δίνει για
επαγγελματική εξέλιξη
αφορούν μια μικρή
μειοψηφία. Από κει και πέρα ας μην ξεχνάμε ότι η
αξιολόγηση δεν είναι άσχετη με το τελευταίο
μισθολόγιο που από μόνο του έχει μειώσει δραματικά
τις απολαβές των δημόσιων υπαλλήλων. Εφόσον η
αξιολόγηση συνδέεται με αυτή νομίζω ότι ήδη έχει
αρχίσει να επηρεάζει ακόμη και αν εφαρμόστηκε
πλήρως μόνο το μισθολόγιο και όχι η αξιολόγηση σε
όλη την έκτασή της.
329

-οι
σχέσεις
έντασης
αν
εφαρμοζόταν αυτό το θεσμικό
πλαίσιο
θα
μετακυλύονταν
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς
- όταν επικρατεί ο φόβος και η
εργασιακή
ανασφάλεια
επηρεάζεται η συμπεριφορά σε
σχέση με όλους

-η συγκεκριμένη αξιολόγηση
δίνει περιορισμένες δυνατότητες
επαγγελματικής εξέλιξης αφού
αυτές αφορούν μια μικρή
μειοψηφία
-έχει πολλούς περιορισμούς στην
εξέλιξη
-πιο εύκολο είναι να μειώσει τις
απολαβές των εκπαιδευτικών
παρά να έχει επαγγελματική
ανέλιξη
-η αξιολόγηση επηρέασε ακόμη
κι αν δεν εφαρμόστηκε πλήρως
το
μισθολόγιο
των
εκπαιδευτικών προς τα κάτω

20. Έχουν υπάρξει πολλές προσπάθειες
αξιολόγησης. Η τελευταία ήταν και η πιο
επιθετική η οποία έφτασε στο παρά πέντε να
εφαρμοστεί. Νομίζω ότι η αξιολόγηση έτσι όπως
έχει εφαρμοστεί
έχει ταυτιστεί με την
νεοφιλελεύθερη διαχείρισης της οικονομίας τα
τελευταία 40 χρόνια με σημείο εκκίνησης τις
Αγγλοσαξονικές χώρες ( Αγγλία – ΗΠΑ). Αυτό
κατά τη γνώμη μου είχε καταστροφικά
αποτελέσματα σ’ αυτό που ονομάζουμε
δημοκρατική παιδεία, παιδεία ως δημόσιο αγαθό.
Έκανε τους εκπαιδευτικού στόχο και συνέβαλε
στην ιδιωτικοποίηση των εκπαιδεύσεων και στο
κλείσιμο των μη κερδοφόρων τομέων εισαγόντων
την έννοια του κέρδους στη εκπαίδευση. Αύξησε
τι περικοπές και μ’ αυτή την έννοια θεωρώ ότι
είναι μια πολιτική που στοχεύει σ’ ένα
συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας των σχολείων
προσαρμοσμένων στους κανόνες της αγοράς
21. Η κατάργηση του και τίποτε άλλο.
22. Νομίζω ότι η αξιολόγηση είναι μια λέξη κατ’
ευφημισμών. Θεωρώ ότι η λέξη που ταιριάζει σ’
αυτό που μας έχουν συνηθίσει να ονομάζουμε
αξιολόγηση είναι ποσοτικοποίηση. Βάζει την
έννοια του άξιου χωρίς όμως να έχει να κάνει μ’
αυτό. Με αυτήν την έννοια η αξιολόγηση δεν
μπορεί να είναι ένα εργαλείο. Το επάγγελμα μας
δεν ποσοστικοποιείται. Έχει να κάνει με
αφηρημένες έννοιες , μη μετρήσιμες και το αν
έχεις
κάνει σωστό έργο ή όχι δεν είναι
απαραίτητο ότι μπορεί να μετρηθεί στα χρόνια
της Π.Ε. Προφανώς και η αξιολόγηση αυτή δεν
μπορεί να ποσοστικοποιηθεί τουλάχιστον στο
ανθρώπινο δυναμικό και στις επιδόσεις. Κατά την
άποψη μου βρισκόμαστε σε μια υποτιθέμενη
εκπαίδευση ίσων ευκαιριών αλλά το σύστημα
παραγνωρίζει ότι όλα τα παιδιά δεν έχουν τις ίδιες
αφετηρίες. Άρα η έννοια της αξιολόγησης έχει κι
ένα ισοπεδωτικό χαρακτήρα που προσπερνάει
αυτά τα πράγματα, τα κουκουλώνει. Στο επίπεδο
συλλογής στοιχείων νομίζω ότι υπάρχουν και
άλλοι τρόποι εκτός της αξιολόγησης. Τα
συνδικάτα είναι το ένα. Οι σύλλογοι γονέων, οι
ίδιοι οι μαθητές , η ίδια η κοινωνία μπορεί να
εκφράσει το τι θέλει και να τι ζητήσει από την
κεντρική εξουσία.
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-η τελευταία μορφή αξιολόγησης είναι
η πιο επιθετική που έχει θεσμοθετηθεί
ποτέ
-η αξιολόγηση είναι ξεκάθαρα
νεοφιλελεύθερη
διαχείριση
της
οικονομίας
με καταστροφικές
συνέπειες
-η
αξιολόγηση
συμβάλλει
στη
υποβάθμιση
της
δημόσιας
δημοκρατικής παιδείας και οδηγεί
προς την ιδιωτικοποίηση της
-βοηθά στη αύξηση των περικοπών
-να καταργηθεί η αξιολόγηση
-δεν
είναι
αξιολόγηση
είναι
ποσοτικοποίηση η αξιολόγηση είναι
παραπλανητική έννοια
-θέτει την έννοια του άξιου χωρίς να
έχει να κάνει με αυτήν

-η αξιολόγηση δεν μπορεί να είναι
εργαλείο γιατί
καλείται να
ποσοτικοποιήσει με υποκειμενικά
κριτήρια μη μετρήσιμα γιατί το
εκπαιδευτικό έργο στηρίζεται
σε
αφηρημένες έννοιες
-η αξιολόγηση έχει ισοπεδωτικό
χαρακτήρα δεν λαμβάνει υπόψη της
ότι όλοι οι μαθητές π.χ δεν έχουν την
ίδια αφετηρία
-υπάρχει και άλλος τρόπος συλλογής
στοιχείων πέραν της αξιολόγησης οι
σύλλογοι γονέων τα συνδικάτα οι
μαθητές αλλά και η ίδια η κοινωνία
που μπορεί να εκφράσει αυτό που
προσδοκά για την παιδεία

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου:
Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 40
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δάσκαλος τάξης αστικού 12/θέσιου δημ σχολείου ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
Υποσημείωση. Ο συγκεκριμένος ερωτώμενος είναι μέλος του Δ.Σ του συλλόγου δασκάλων
Ν. Χανίων και χρόνια συνδικαλιστικό στέλεχος παράταξης.
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo) : «για την αξιολόγηση γενικότερα»
Έννοια: η αξιολόγηση είναι μια προσπάθεια να δουλέψει ο δημόσιος τομέας τις πιο
κερδοφόρες ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διαφωνεί το υποκείμενο με την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας»
Δεν μπορεί να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό έργο γιατί η αξιολόγηση αφορά τον
εκπαιδευτικό. Είναι ένα οικονομικό μέτρο που στόχο δεν έχει τη βελτίωση αλλά τη
μείωση των εκπαιδευτικών, τη μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών και την πίεση
να είναι πιο παραγωγικός ο δημόσιος τομέας. Αυτά δεν αφορούν την βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης»
Καμία είναι αντίθετος με την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»
Δεν απαντά γιατί είναι αντίθετος με την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση»
Δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με την αξιολόγηση. Η μόνη εμπειρία που ‘έχει από
την αξιολόγηση είναι τα χρόνια του επιθεωρητισμού.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου»
Το υποκείμενο είναι ενημερωμένο και είναι αρνητικό απέναντι στο ΠΔ 152. Θεωρεί
ότι έχει κυρίως μειονεκτήματα και ότι μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε ομήρους
του πολιτικής που προωθεί το υπουργείο και αυτό έχει ταυτόχρονα μισθολογικές
επιπτώσεις.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση»
Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση»
Δεν ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του νόμου
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης»
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Η αξιολόγηση ήταν ένα βιαστικό μνημονιακό μέτρο. Ο τρόπος εφαρμογής του
καθορίστηκε από την αντίσταση των εκπαιδευτικών σε αυτήν και από την εμμονή
για υλοποίησή της από την κυβέρνηση.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου»
Η αξιολόγηση θα χειροτερέψει την ποιότητα του σχολείου. Διαταράσσει το κλίμα
μεταξύ των εκπαιδευτικών και αυτό έχει άμεση συνέπειες για τους

μαθητές.

Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να διαμορφώνουν εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης στρεβλή εικόνα για τους εκπαιδευτικούς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό»
η στάση της κοινωνίας απέναντι στον εκπαιδευτικό θα μεταβληθεί αρνητικά εξ’
αιτίας της αξιολόγησης. Θα σχηματιστεί η εικόνα ότι ο εκπαιδευτικός είναι ανίκανος.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης»
Η αξιολόγηση περισσότερο φόβητρο και υποχρέωση εμπνέει παρά προσδίδει
κίνητρα, όσοι ελπίζουν σε θετικά κίνητρα αυταπατώνται.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές»
Αν η αξιολόγηση γίνει με βάση τις επιδόσεις των μαθητών θα έχει μεγάλο αντίκτυπο
στην διδασκαλία αλλά και στους μαθητές. Θα δημιουργηθούν πλαστές εικόνες μέσα
στην τάξη, θα διογκωθούν οι ταξικές διαφορές και θα δημιουργηθούν σχολεία δυο
ταχυτήτων, αν εφαρμοστεί έτσι θα είναι καθαρά ελιτιστικό μέτρο που θα πλήξει τους
αδύναμους μαθητές
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος»
Η αξιολόγηση εντείνει την ανταγωνιστικότητα και επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ
συναδέλφων, χάνεται η συνεργασία και εγκαθίσταται η υπονόμευση
333

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης»
Όταν επικρατεί ο φόβος και η εργασιακή ανασφάλεια επηρεάζεται η συμπεριφορά σε
σχέση με όλους
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης»
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει πολλούς περιορισμούς στην εξέλιξη, δίνει
περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης και κυρίως για μια μικρή
μειοψηφία. Πιο εύκολο είναι να μειώσει τις απολαβές των εκπαιδευτικών. Η
αξιολόγηση επηρέασε ακόμη κι αν δεν εφαρμόστηκε πλήρως το μισθολόγιο των
εκπαιδευτικών προς τα κάτω.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης»
Η αξιολόγηση θέτει την έννοια του άξιου χωρίς να έχει να έχει καμία σχέση με αυτό.
Η αξιολόγηση είναι ξεκάθαρα νεοφιλελεύθερη διαχείριση της οικονομίας

και

στόχος της είναι η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο»
Να καταργηθεί.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής»
Η αξιολόγηση έχει ισοπεδωτικό χαρακτήρα δεν λαμβάνει υπόψη της ότι όλοι οι
μαθητές π.χ. δεν έχουν την ίδια αφετηρία. Για τη συλλογή δεδομένων για την
εκπαιδευτική πολιτική η αξιολόγηση δεν ενδείκνυται, γιατί είναι υποκειμενική.
Υπάρχει και άλλος τρόπος συλλογής στοιχείων πέραν της αξιολόγησης, οι σύλλογοι
γονέων τα συνδικάτα οι μαθητές αλλά και η ίδια η κοινωνία που μπορεί να εκφράσει
αυτό που προσδοκά για την παιδεία
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Δ8
1.Είμαι
θετικός απέναντι στην έννοια της
αξιολόγησης. Με λίγα λόγια ναι, πιστεύω ότι πρέπει
να υπάρχει αξιολόγηση.
2. Φυσικά η αξιολόγηση θα βελτιώσει την ποιότητα
του σχολείου όταν το έμψυχο υλικό, όταν οι άνθρωποι
που δουλεύουν σ’ αυτό, όταν οι εκπαιδευτικοί
φροντίζουν να γίνονται καλύτεροι να είναι οι
καλύτεροι.
3. Η διαμορφωτική αξιολόγηση νομίζω ότι είναι αυτή
η οποία μπορεί να φέρει πολύ καλύτερα αποτελέσματα
όσον αφορά στην ποιότητα της εκπαίδευσης που
παρέχεται στα παιδιά. Τώρα όσον αφορά κάποιους
ανθρώπους, κάποια άτομα τους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι θέλουν να ανελιχθούν στο χώρο , ίσως και η
τελική αξιολόγηση να ήταν ένα καλό μέτρο.
4. Την αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του. Τι θέλω
να πω μ’ αυτό. Οι στόχοι που θα πρέπει να έχει το
σύστημα αξιολόγησης είναι αν διαμορφώνει ή αν
παρέχει στις σχολικές μονάδες τους καλύτερους
δυνατόν εκπαιδευτικούς. Κακά τα ψέματα μέσα στο
σύνολό των εκπαιδευτικών υπάρχουν διαβαθμισμένοι
εκπαιδευτικοί ανάλογα με τις σπουδές που έχει κάνει ο
καθένας, ανάλογα με τη φιλοσοφία του καθένα, την
προσωπική του θεωρία και μ’ αυτά διδάσκει ο
καθένας, με βάση τα βιώματά του. Εκεί θα ήτανε καλό
ένα σύστημα αξιολόγησης χωρίς να απορρίπτει και
χωρίς να τιμωρεί, να μπορεί να προάγει αυτούς που
έχουν τη λαχτάρα και τη φιλοδοξία να γίνονται
καλύτεροι ή να είναι καλύτεροι.
5. Έχω αξιολογηθεί πολλές φορές. Από που να
ξεκινήσω. Από τις εξετάσεις του Γυμνασίου, τις
εξετάσεις του Πανεπιστημίου, της σχολής, τα
μεταπτυχιακά. έχω αξιολογηθεί πάρα πολλές φορές.
Ως εργαζόμενος νομίζω ότι αξιολογούμαι σε πολύ
τακτική βάση από τα αποτελέσματα της διδασκαλίας
μου, τα αποτελέσματα δηλαδή στα παιδιά που έχω
αναλάβει. Αξιολογούμαι από τα ίδια τα παιδιά, τους
γονείς, αλλά και από τους συναδέλφους. Δηλαδή η
καλή γνώμη που διαμορφώνουν οι συνάδελφοι για
μένα είναι μια μορφή αξιολόγησης. Το ευχαριστώ των
γονιών και το ότι το παιδί μου πηγαίνει καλύτερα,
είναι επίσης για μένα μια ακόμη μορφή αξιολόγησης
και ταυτόχρονα ηθικής επιβράβευσης για μένα. Ο
καθένας από εμάς ξέρει όταν φεύγει από την τάξη του,
αισθάνεται αν σήμερα έκανε καλή δουλειά ή αν ήταν
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-Θετικός απέναντι στην
αξιολόγηση
-Θα βελτιώσει την ποιότητα του
σχολείου η αξιολόγηση
-Θα αποτελέσει κίνητρο για
βελτίωση των εκπαιδευτικών
- η διαμορφωτική είναι η
καλύτερη μορφή αξιολόγησης
μπορεί να δώσει περισσότερα
στην ποιότητα της εκπαίδευσης
-όσοι θέλουν να ανελιχθούν η
τελική αξιολόγηση ίσως είναι
καλύτερη
-οι στόχοι που θα πρέπει να έχει
ένα σύστημα αξιολόγησης είναι
να παρέχει όσο το δυνατόν
καλύτερους εκπαιδευτικούς στα
σχολεία
-χωρίς να είναι τιμωρητικό να
δίνει την ευκαιρία στους πιο
φιλόδοξους και αυτούς που
έχουν υψηλού επιπέδου
κατάρτιση να προάγονται και να
γίνονται καλύτεροι
-έχει αξιολογηθεί πολλές φορές
-σχολικές εξετάσεις, ακαδημαϊκές
-ως εργαζόμενος αξιολογείται
καθημερινά βάση των
αποτελεσμάτων της διδασκαλίας
του(επιδόσεις μαθητών)
-η καλή γνώμη που
διαμορφώνουν οι συνάδελφοι, οι
γονείς, οι μαθητές είναι μια
μορφή αξιολόγησης
-δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με
την αξιολόγηση

μια άδεια μέρα. Επιμόρφωση για ζητήματα
αξιολόγησης δεν έχω κάνει ποτέ.
6. Για να είμαι ειλικρινής έχω κοιτάξει τη διαδικασία
της αξιολόγησης και τα κριτήρια τα οποία θα ληφθούν
υπόψη. Όσον αφορά τα σημεία που με αφορούν,
νομίζω ότι αυτό που δεν μου αρέσει στην αξιολόγηση
μ’ αυτή την μορφή, είναι ο χαρακτήρας ο τιμωρητικός
που φαίνεται ότι έχει. Σε ότι αφορά πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα θα προτιμούσα μια αξιολόγηση η
οποία να γίνεται σε εθελοντική βάση γι’ αυτούς οι
οποίοι, είτε έχουν τα φόντα, είτε τη φιλοδοξία, να
προχωρήσουν και να ανελιχθούν γρηγορότερα από
τους άλλους συναδέλφους. Γι’ αυτούς που δεν
επιθυμούν να μπουν στη διαδικασία της αξιολόγησης
να μην μπαίνουν, να παραμένουν εκεί που είναι με μία
βαθμολογική εξέλιξη πολύ αργή, η οποία να είναι ένα
κίνητρο για τους άλλους ή και για τους ίδιους κάποια
στιγμή. Αυτό που με λυπεί αφορά όλους τους
συναδέλφους οι οποίοι έχουν προσφέρει πάρα πολλά
χρόνια στη διαδικασία της εκπαίδευσης, έχουν κάνει
πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα αναγνωριστούν
ποτέ, για τι δεν έχουν βεβαιωθεί από κανέναν, δεν
έχουν υπογραφεί, δεν έχουν μοριοδοτηθεί. Για να
είμαι πιο συγκεκριμένος και σαφής, όλα αυτά τα
χρόνια που περάσαμε στα χωριά τα απομακρυσμένα,
που εκτός από τη μοριοδότηση των μεταθέσεων δεν
λήφθηκε υπόψη το τι δουλειά έχει γίνει εκεί πέρα με
τα παιδιά αυτά.
7. Υπήρχε ένα κλίμα ότι οτιδήποτε έρθει στη
διαβούλευση, αυτό θα είναι και το τελικό. Δεν ξέρω αν
θα μπορούσε να αλλάξει κάτι μέσα από τη
διαβούλευση. Δεν υπήρχε καμία διαβούλευση, τίποτα.
Μπορείς να έχεις αντιρρήσεις, κράτησέ τες για τον
εαυτό σου. Αυτή θεωρώ ότι ήταν η στάση του
Υπουργείου.
8. Απ’ όσο μπορώ να ξέρω και απ’ όσα παρατηρούσα
από αυτά που συνέβαιναν, ναι, υπήρχε μια αντίδραση
και μια συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση, η οποία όμως τελικά δε λήφθηκε υπόψη
. Ανοίχθηκε ένα πολεμικό μέτωπο που ο καθένας
ταμπουρώθηκε στη δική του πλευρά και ο καθένας
επέμενε στη δική του στρατηγική. Δε νομίζω ότι
μπόρεσε να βρεθεί μια χρυσή τομή ή ότι κάποια από
τις δύο πλευρές έκανε υποχώρηση. Ούτε οι θέσεις της
ομοσπονδίας νομίζω ότι ελήφθησαν υπόψη, ούτε οι
θέσεις των εκπαιδευτικών.
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-έχει μελετήσει τη διαδικασία της
αξιολόγησης
-στα σημεία που τον αφορούν
δεν συμφωνεί με τη τιμωρητική
χροιά του συστήματος
-θα προτιμούσε να ήταν
εθελοντική για όσους θέλουν να
ανελιχθούν
-όσοι δεν θέλουν να
αξιολογηθούν να μην
αξιολογούνται
-να παραμένουν εκεί που είναι
με αργή βαθμολογική εξέλιξη

-δεν μπορεί μέσω της
αξιολόγησης αυτής να
αναγνωριστεί η προσφορά
εκπαιδευτικών οι οποίοι έχουν
προσφέρει σημαντικά π.χ. στην
ποιότητα της εκπαίδευσης που
έχουν δημιουργήσει οι
εκπαιδευτικοί σε παραμεθόριες
περιοχές που εκτός των
μεταθέσεων δεν μοριοδοτείται
καμία προσπάθεια και προσφορά

-υπήρξε ένα κλίμα ότι οτιδήποτε
θα ερχόταν στη διαβούλευση δεν
άλλαζε ούτε μετά από αυτήν
-Υπήρξε αντίδραση από τη
εκπαιδευτική κοινότητα αλλά και
αντιπροτάσεις οι οποίες δεν
λήφθηκαν υπόψη

-δεν έκανε καμία από τις δύο
πλευρές υποχωρήσεις δεν
υπήρξε αποτέλεσμα

-η κάθε πλευρά έμενε
αδιάλλακτη στις θέσεις τις
-οι πολλές αναβολές μείωσαν το
κύρος της διαβούλευσης
-ασαφής και ο χρονικός ορίζοντας

9. Πολλές αναβολές οι οποίες μείωσαν κατά πολύ το
κύρος της αξιολόγησης. Επίσης ο χρονικός ορίζοντας
ήταν ασαφής λόγω των αναβολών. Το πεδίο
εφαρμογής επίσης, ναι μεν είχε ανακοινωθεί, αλλά όχι
με ημερομηνίες σταθερές. Μου φάνηκε σαν ένα πολύ
πρόχειρο σχέδιο του τύπου, ότι αν ξαναβγεί η
κυβέρνηση θα δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή υπήρχε
μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, ναι μεν το κάνουμε
νόμο, αλλά δεν ξέρουμε πόσο ακόμα θα ‘μαστε στην
κυβέρνηση για να το εφαρμόσουμε.
10. Θα μπορούσε να τη βελτιώσει αν γινόταν μέσα σ’
ένα πλαίσιο πραγματικά συναδελφικότητας, μέσα σ’
ένα πλαίσιο επιμορφωτικό, μέσα σ’ ένα πλαίσιο που
να φαίνεται ότι πραγματικά νοιαζόμαστε για την
εκπαίδευση. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αυτό που
παρατηρήθηκε τουλάχιστον στις πρώτες μέρες, ήταν
ένα στρεσάρισμα των εκπαιδευτικών, μία εντύπωση
ότι το κράτος είναι εναντίον μας, ότι θέλει το κακό
μας, θέλει την τιμωρία μας. Μία εντύπωση ότι αν δεν
τα καταφέρω θα απολυθώ. Μόνο αρνητικά
συναισθήματα δημιούργησε στους εκπαιδευτικούς και
μάλιστα αυτό μεταφέρθηκε στην τάξη και στους
γονείς. Έτσι όπως εφαρμόστηκε τις πρώτες ημέρες
νομίζω ότι επέδρασε αρνητικά στην εκπαίδευση.
11. Όχι, νομίζω ότι δεν θα την αλλάξει. Ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει την κοινωνία να τον
βλέπει με τον τρόπο που η κοινωνία θέλει. Μπορεί να
είναι αξιοπρεπής ή όχι, να είναι ότι θέλει, αλλά αυτό
εκλαμβάνει τελικά η κοινωνία για το μέσο
εκπαιδευτικό. Σίγουρα υπάρχουν περιπτώσεις όπου η
κοινωνία κατακρίνει, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις
που η κοινωνία ηρωοποιεί τους εκπαιδευτικούς.
12. Δε γνωρίζω να υπάρχει κανένα σημαντικό κίνητρο
παρά μόνο η απειλή της τιμωρίας ή η αποφυγή της.
Υποθετικά τα κίνητρα θα πρέπει να ήταν η γρήγορη
ανέλιξη στις βαθμίδες και στο μισθολόγιο, κάτι το
οποίο δεν προβλέπεται στο συγκεκριμένο νομοθετικό
πλαίσιο. 13. Επαναλαμβάνω ότι αν η διαδικασία της
αξιολόγησης είχε ως στόχο τη διαμορφωτική
αξιολόγηση και την πραγματική βελτίωση των
υφισταμένων εκπαιδευτικών, νομίζω ότι, ναι, θα
επηρέαζε τον τρόπο διδασκαλίας. Με βάση το
υφιστάμενο πλαίσιο και υπ’ αυτό το πρίσμα, θα
δημιουργούνταν δύο διαφορετικοί δρόμοι. Θα ήταν οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν επαυξημένα προσόντα,
δηλαδή γνωρίζουν υπολογιστές, έχουν μερικά πτυχία
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-προχειρότητα, αβεβαιότητα,
έλλειψη αποφασιστικότητας από
την κυβέρνηση
-η αξιολόγηση θα μπορούσε να
βοηθήσει αν γινόταν μέσα σε ένα
πνεύμα επιμορφωτικό,
συναδελφικότητας και
πραγματικού ενδιαφέροντος για
την εκπαίδευση
-το συγκεκριμένο πλαίσιο
αξιολόγησης δημιούργησε στρες
στους εκπαιδευτικούς την
εντύπωση ότι το κράτος είναι
εναντίων τους και ότι θέλει να
τους τιμωρήσει
-δημιούργησε κλίμα
αβεβαιότητας, ότι αν δεν τα
καταφέρουν θα απολυθούν
-αρνητικά συναισθήματα και
εξαιτίας της συμπεριφοράς των
γονιών απέναντι στους
εκπαιδευτικούς
-δημιούργησε αρνητικό κλίμα δεν
βοήθησε
-δεν θα αλλάξει η εικόνα που έχει
η κοινωνία για το σχολείο
-η εικόνα που έχει η κοινωνία για
το σχολείο είναι αυτή που ο
εκπαιδευτικός δημιουργεί γι’
αυτό μέσω της δουλειάς του
-δεν υπάρχει σημαντικό κίνητρο
για την αξιολόγηση μόνο η
απειλή της τιμωρίας ή η αποφυγή
της
-υπάρχει το κίνητρο της τιμωρίας
ή της αποφυγής της
-υποθετικά κίνητρα θα
μπορούσαν να ήταν η ανέλιξη
στις βαθμίδες και το μισθολόγιο
-αν η διαδικασία της αξιολόγησης
είχε ως στόχο τη βελτίωση των
εκπαιδευτικών θα επηρεαζόταν ο
τρόπος διδασκαλίας
-από τη στιγμή που η αξιολόγηση
δεν επιδρά βελτιωτικά στην
διδασκαλία τα πράγματα θα

παραπάνω, οι οποίοι στο τέλος θα προχωρούσαν
ακόμη πιο μπροστά. Τέλος θα υπήρχαν οι
εκπαιδευτικοί οι παραδοσιακοί, οι οποίοι φοβούμενοι
την τιμωρία και μη δεχόμενοι να καινοτομήσουν, να
επιμορφωθούν θα έμεναν πίσω και ίσως να γίνονταν
χειρότεροι. Με βάση αυτούς τους δύο άξονες σίγουρα
θα επηρέαζε.
14. Νομίζω ότι η μέχρι τώρα εφαρμογή έφερε σε ρήξη
τα στελέχη της εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς.
Η ύπαρξη ενός συστήματος αξιολόγησης και οι μέχρι
τώρα ανακοινώσεις, δεν έφεραν τόσο ανταγωνισμό,
παρά μια συσπείρωση σε πρώτη φάση. Αργότερα δεν
ξέρω τι θα μπορούσε να φέρει. Προς το παρόν έφερε
μια συσπείρωση στους εκπαιδευτικούς γιατί
δημιούργησε έναν άλλο εχθρό, τους ανωτέρους και τα
στελέχη της εκπαίδευσης δηλαδή τους διευθυντές και
τους σχολικούς συμβούλους, βάζοντάς τους απέναντι
από τους εκπαιδευτικούς. Απ’ ότι γνωρίζω και έχω
ακούσει ήταν μια πολύ μικρή μειονότητα οι
περιπτώσεις σχολείων στα οποία οι εκπαιδευτικοί
ήρθαν σε ρήξη για το θέμα της αξιολόγησης.
15. Εμένα προσωπικά όχι. Δεν ξέρω αν είμαι καλό
δείγμα, αλλά εμένα δεν με επηρέασε με την έννοια ότι
έτσι κι αλλιώς θα ήμουν από τους επωφελούμενους
της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση όπως ανακοινώθηκε
εμένα προσωπικά δεν μου δημιούργησε κάποιο άγχος.
Επηρεαζόμουν όμως από τις αντιδράσεις των
συναδέλφων που τους έβλεπα, να στενοχωριούνται και
να ανησυχούν για τη θέση τους , την ενδεχόμενη
μείωση των μισθών τους, τις μετατάξεις ή για
οτιδήποτε άλλο. Προσωπικά εγώ στη σχέση με τους
μαθητές μου ή τους γονείς δεν άλλαξε τίποτα. Όσον
αφορά τα στελέχη ένοιωσα να αυξάνεται το κενό της
εξουσίας, δηλαδή αντί να συγκλίνουμε στον κοινό
αγώνα μας, μάλλον αρχίσαμε να διαχωριζόμαστε κι
αυτό δεν έχει να κάνει άμεσα με μένα, αλλά μάλλον με
την άλλη πλευρά, με την έννοια ότι η άλλη πλευρά
αισθάνεται τους εκπαιδευτικούς ως επιτιθέμενους.
16. Σκέφτομαι για μένα ότι η εξέλιξη που θα είχα θα
ήταν η ίδια όπως και αν δεν υπήρχε η αξιολόγηση,
οπότε θεωρώ ότι δεν δίνει επιπλέον κίνητρα
τουλάχιστον σε όλους. Θα ήθελα να υπάρχει ο θεσμός
της αξιολόγησης εθελοντικά. Όποιος θα ήθελε δηλαδή
να προχωρήσει βαθμολογικά, να μην χρειάζεται να
περιμένει τα χρόνια για να εξελιχθεί, αλλά να
μπορούσε να αιτηθεί να περνάει από αξιολόγηση ώστε
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-επήλθε ρήξη μεταξύ των
στελεχών της εκπαίδευσης και
των εκπαιδευτικών
-σε πρώτο στάδιο η αξιολόγηση
δεν έφερε ανταγωνισμό αλλά
συσπείρωση προς τη μια ή την
άλλη τάση
-σε πολύ λίγα σχολεία υπήρξε
ρήξη και μεταξύ του συλλόγου
διδασκόντων

-δεν τον επηρέασε η αξιολόγηση
γιατί έτσι κι αλλιώς θα ήταν σε
πλεονεκτική θέση
-επηρεάστηκε από τη
συμπεριφορά των συναδέλφων
του που τους έβλεπε
αγχωμένους, φοβισμένους για το
μισθό τη θέση τους…
-δεν άλλαξε η συμπεριφορά του
ούτε με τους μαθητές ούτε με
τους γονείς
-άλλαξε η συμπεριφορά των
προϊσταμένων σα να υπήρξε κενό
εξουσίας.
-οι προϊστάμενοι έβλεπαν τους
υφισταμένους τους να τους
επιτίθενται
-η εξέλιξη που θα είχε χωρίς την
αξιολόγηση είναι η ίδια με αυτή
που μπορεί να έχει με αυτή άρα
δεν υπάρχει σημαντικό κίνητρο
-καλό κίνητρο επαγγελματικής
ανέλιξης θα ήταν να υπάρχει ο
θεσμός της αξιολόγησης
εθελοντικά, να δίνει τη
δυνατότητα ανέλιξης όποτε
αιτείται ο εκπαιδευτικός, να
περιλαμβάνει βαθμολογικές
κλίμακες και όχι μισθολογικές

να καταλαμβάνει κάποια καλύτερη θέση και πιο
γρήγορα. Αυτό δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει
και τις μισθολογικές κλίμακες, αλλά μόνο τις
βαθμολογικές.

-η αξιολόγηση αυτή είναι
αποτελεσματική και όχι
διαμορφωτική θέλει να
δημιουργήσει κάστες μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα

20. Επειδή πιστεύω ότι παρά τις ανακοινώσεις η
αξιολόγηση αυτή είναι αποτελεσματική και όχι
διαμορφωτική, νομίζω ότι θέλει να δημιουργήσει
τάξεις μέσα στο σώμα των εκπαιδευτικών, δηλαδή
κάστες βαθμολογικές. Με λίγα λόγια οι άπειροι
εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ίσως δεν
έχουν τα προσόντα τα τυπικά, να μένουν περισσότερα
χρόνια στο βαθμό. Οι παλαιότεροι επίσης να μένουν
εκεί που βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί που έχουν
μια μέση εμπειρία και έχουν κάποιες επιπλέον γνώσεις
και σπουδές, να μπορούν ενδεχομένως να ανελιχθούν
λίγο γρηγορότερα σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή
βλέπω ότι ο στόχος είναι να υπάρξει μειωμένη εξέλιξη
βαθμολογική και ενδεχομένως μισθολογική αφού
συνοδεύει την υφιστάμενη κατάσταση.
21. Η εθελοντική αξιολόγηση και η διαμορφωτική
αξιολόγηση θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν στο
συγκεκριμένο πλαίσιο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που
θα ήθελα είναι η εθελοντική βάση της αξιολόγησης για
γρήγορη ανέλιξη και η παροχή κάποιων επιπλέον
κινήτρων. Επίσης παροχή επιμορφώσεων και πάλι σε
όσους θέλουν, όχι με μορφή αναγκαστική αλλά με
προαιρετικότητα. Αυτοί λοιπόν που ενδιαφέρονται και
είναι φιλόδοξοι να αξιολογούνται.
22. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που πάνω κάτω
όλοι ξέρουμε ποια θα είναι νομίζω ότι θα πρέπει να
γίνει βάσει αυτών παρέμβαση στο εκπαιδευτικό
σύστημα ώστε να έχουμε καλύτερος εκπαιδευτικούς,
ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο, πηγαίνοντας στο
Λύκειο και ενδεχομένως και στο Δημοτικό. Δηλαδή
δεν μπορείς να πάρεις έναν εκπαιδευτικό ο οποίος έχει
παγιωμένες αντιλήψεις, μεθοδολογία και να του
αλλάξεις στάσεις και αντιλήψεις. Είναι ευκολότερο να
τις διαμορφώσεις όσο είναι ακόμη στο Πανεπιστήμιο
ή όσο είναι ακόμη στο Λύκειο ή στο Γυμνάσιο. Αφού
πάρεις τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση και δεις
τι υπάρχει, θα πρέπει η προσοχή να επικεντρωθεί στο
Πανεπιστήμιο πρώτα απ’ όλα η αξιολόγηση είναι ένα
εργαλείο συλλογής πληροφοριών, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε τις πληροφορίες
αυτές με άλλον τρόπο, αλλά είναι ένα εργαλείο. Θα

-στόχος είναι η μειωμένη
μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη
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-εθελοντική βάση αξιολόγησης
για γρήγορη ανέλιξη και παροχή
επιπλέον κινήτρων
-προαιρετική παροχή
επιμόρφωσης
-να αξιολογούνται όσοι είναι
φιλόδοξοι και θέλουν να
αξιολογηθούν

-τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης θα πρέπει να
επιδιώκουν αλλαγές από τα
φοιτητικά ακόμα χρόνια των
επίδοξων εκπαιδευτικών

μπορείς με αυτόν τον τρόπο να έχεις μία άποψη για το
τι υπάρχει στα σχολεία σου σήμερα. Ύστερα όμως δεν
θα πρέπει να επιρρίψεις ευθύνες γι’ αυτά που
υπάρχουν σήμερα στα σχολεία. Θεωρώ ότι η
αξιολόγηση θα δείξει ότι οι καλοί εκπαιδευτικοί. Από
προσωπική φιλοδοξία προσπάθησαν να κάνουν κάτι
περισσότερο και όχι επειδή τους το επέβαλλε ή το
προσέφερε έστω εθελοντικά το σύστημα. Όλοι αυτοί
οι καλοί εκπαιδευτικοί έχουν ξοδέψει ένα σωρό
χρήματα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην
προσωπική τους φιλοδοξία για ανέλιξη.

340

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ8

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 40
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δάσκαλος τμήματος ένταξης, ημιαστικό 12/θέσιο σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: ναι
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1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: Η αξιολόγηση θα βελτιώσει τους εκπαιδευτικούς και άρα θα βελτιώσει και
την ποιότητα του σχολείου. Θετικός.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η διαμορφωτική είναι η καλύτερη μορφή αξιολόγησης μπορεί να δώσει περισσότερα
στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Για όσους θέλουν να ανελιχθούν μπορεί η τελική
αξιολόγηση να είναι καταλληλότερη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Οι στόχοι που θα πρέπει να έχει ένα σύστημα αξιολόγησης είναι χωρίς να είναι
τιμωρητικό να δίνει την ευκαιρία στους πιο φιλόδοξους και αυτούς που έχουν
υψηλού επιπέδου κατάρτιση να προάγονται και να γίνονται καλύτεροι και να παρέχει
όσο το δυνατόν καλύτερους εκπαιδευτικούς στα σχολεία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Έχει αξιολογηθεί πολλές φορές επιμόρφωση όμως δεν έχει σχετικά με την
αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Έχει μελετήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης, στα σημεία που τον αφορούν δεν
συμφωνεί με τη τιμωρητική χροιά του συστήματος. Θα προτιμούσε η αξιολόγηση να
ήταν εθελοντική για όσους θέλουν να ανελιχθούν. Μειονέκτημα είναι επίσης ότι η
αξιολόγηση δεν μπορεί να αξιολογήσει την προσωπική δουλειά ή το κάτι παραπάνω
που έχει προσφέρει κάθε εκπαιδευτικός οικιοθελώς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν υπήρξε καμία διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Υπήρξε μια αντίδραση και μια συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση, η οποία όμως τελικά δε λήφθηκε υπόψη, ούτε οι θέσεις της
ομοσπονδίας ελήφθησαν υπόψη, ούτε οι θέσεις των εκπαιδευτικών.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε σε έναν ασαφή χρονικός ορίζοντας με πολλές
αναβολές. Η κυβέρνηση ήταν ανέτοιμη λειτούργησε με προχειρότητα, αβεβαιότητα
και έλλειψη αποφασιστικότητας. Οι πολλές αναβολές μείωσαν το κύρος της.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Μόνο αρνητικές συνθήκες δημιούργησε και αυτό μεταφέρθηκε στην τάξη και
στους γονείς. Έτσι όπως εφαρμόστηκε επέδρασε αρνητικά στην εκπαίδευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Δεν θα αλλάξει η εικόνα που έχει η κοινωνία για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό. Η
εικόνα που έχει η κοινωνία για το σχολείο είναι αυτή που ο εκπαιδευτικός
δημιουργεί γι’ αυτό μέσω της δουλειάς του και αυτό δεν μπορεί να το επηρεάσει η
αξιολόγηση.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Τα μόνα κίνητρα που παρουσιάζει το συγκεκριμένο πλαίσιο είναι η απειλή της
τιμωρίας ή η αποφυγή της.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Αν η διαδικασία της αξιολόγησης είχε ως στόχο τη βελτίωση των εκπαιδευτικών θα
επηρεαζόταν ο τρόπος διδασκαλίας, τώρα που η αξιολόγηση δεν επιδρά βελτιωτικά
στην διδασκαλία τα πράγματα θα μείνουν ως έχουν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Η αξιολόγηση επέφερε ρήξη μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών.
Η αξιολόγηση δεν έφερε ανταγωνισμό αλλά συσπείρωση προς τη μια ή την άλλη
τάση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
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Δεν άλλαξε η συμπεριφορά του ούτε με τους μαθητές ούτε με τους γονείς,
άλλαξε η συμπεριφορά των προϊσταμένων σαν να υπήρξε κενό εξουσίας.
Οι προϊστάμενοι ήταν σε άμυνα σαν να ένοιωθαν επιθετικότητα από τη μεριά των
υφισταμένων τους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Δεν παρέχει ιδιαίτερες συνθήκες ανέλιξης κυρίως επιπτώσεις προς τα κάτω
παρουσιάζει.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση αυτή είναι αποτελεσματική και όχι διαμορφωτική θέλει να
δημιουργήσει κάστες μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα, στόχος της είναι η
μειωμένη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Μια πρόταση είναι ο θεσμός της αξιολόγησης να εφαρμόζεται εθελοντικά, να δίνει
τη δυνατότητα ανέλιξης
όποτε αιτείται ο εκπαιδευτικός, να περιλαμβάνει
βαθμολογικές κλίμακες και όχι μισθολογικές. Επίσης να έχει προαιρετική παροχή
επιμόρφωσης για όσους θέλουν να βελτιωθούν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να επιδιώκουν αλλαγές από τα
φοιτητικά ακόμα χρόνια των επίδοξων εκπαιδευτικών αλλά και να δημιουργούν την
πραγματική εικόνα της εκπαίδευσης.
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-οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει
να αξιολογούνται

Δ9
1. Η αξιολόγηση πιστεύω ότι είναι ένα αγκάθι το
οποίο δεν λειτουργούσε υπέρ μιας επένδυσης πάνω
στην εκπαιδευτική πολιτική και στο εκπαιδευτικό
έργο γενικότερα. Οι δημόσιοι λειτουργοί πρέπει να
αξιολογούνται. Πάνω σε αυτό το σημείο είμαι
θετικός, αλλά η αξιολόγηση δεν βασίστηκε πάνω σε
κάποια κριτήρια τα οποία ενδεχομένως είχαν βάλει
αυτής καθ’ αυτής της διαδικασίας. Δεν πιστεύω ότι η
αξιολόγηση η σημερινή είναι μία αξιολόγηση, αυτή
η οποία τουλάχιστον πάνε να περάσουν, ικανή να
οδηγήσει
να βρούμε στελέχη ή δημόσιους
λειτουργούς που να πληρούν τις προϋποθέσεις για να
βρίσκονται σε αυτή τη θέση.
2.Οπωσδήποτε ναι, βελτιώνει την ποιότητα του
σχολείου, αλλά η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας δεν είναι σε σωστή βάση.
3.Ανάλογα ποιάς μορφής αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού
έργου.
Η
αξιολόγηση
του
εκπαιδευτικού έργου είναι ένα πολύπλοκο θέμα το
οποίο σ' αυτή την ερώτηση αν δεν έχω τις μορφές της
αξιολόγησης δεν μπορώ να απαντήσω. Θεωρώ ότι η
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι η
καταλληλότερη, αλλά πρέπει να υπάρχουν και άλλες,
όχι μόνο αυτή: π.χ. η ατομική αξιολόγηση παίζει
μεγάλο ρόλο ανάλογα με το φάκελό του, το τι έχει
κάνει ο καθένας.
4. Αναμφίβολα να έχουμε άνοδο του εκπαιδευτικού
συστήματος. Δηλαδή η σχολική μονάδα με την
αξιολόγηση να δει τα υπέρ και τα κατά, να κρατήσει
τα υπέρ και να διορθώσει τα κατά και να δώσει με
την αξιολόγηση αυτή μία βάση για τους επόμενους.
5. Επιμόρφωσης για ζητήματα αξιολόγησης όχι, δεν
έχω επιμορφωθεί. Εμπειρίες αυτού καθ’ εαυτού, όχι,
δεν έχω.
6. Ενημερωμένος όχι πλήρως για το υφιστάμενο
πλαίσιο της αξιολόγησης και δεν οφείλεται σε
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-το ισχύον σύστημα αξιολόγησης
δεν λειτουργεί υπέρ της
εκπαιδευτικής πολιτικής και του
εκπαιδευτικού έργου
-δεν βασίζεται στα σωστά
κριτήρια
-η αξιολόγηση βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου
-η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας δεν είναι όμως σε
σωστή βάση
-η αξιολόγηση της σχολικής
μονάδας είναι η καταλληλότερη
-και μετά η ατομική με βάση το
φάκελο του κάθε εκπαιδευτικού
και το έργο που έχει παράξει
μέσα στην σχολική κοινότητα

-η αξιολόγηση μπορεί να
λειτουργήσει βελτιωτικά να δει
τα υπέρ και τα κατά και να τα
διορθώσει αλλά να αποτελέσει
και βάση για το μέλλον
-δεν έχει επιμορφωθεί και δεν
έχει εμπειρία αξιολόγησης
-δεν έχει πλήρη ενημέρωση για
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο

μένα. Υπάρχουν πολλά και διάφορα στο θέμα αυτό
που είναι μπερδεμένα. Για τα σημεία που με
αφορούν πιστεύω ότι έχουν κάποια μειονεκτήματα,
τα οποία δεν μου δίνουν τη δυνατότητα αν θέλω να
αξιολογηθώ, όλα αυτά που έχω κάνει να μου τα
μετρήσουν. Το μόνο πλεονέκτημα που έχει είναι το
ότι αναφέρεται βάσει φακέλου και έχει διάφορα
πράγματα, αφορούν δηλαδή πτυχία και ότι έχει
γίνει για την εκπαιδευτική διαδικασία, όμως δεν
αναφέρεται τόσο πολύ.

-τα σημεία που τον αφορούν
έχουν μειονεκτήματα(δεν του
αναγνωρίζουν σημαντικό
εκπαιδευτικό έργο) και τον
απομακρύνουν από το να
αξιολογηθεί

7 . Η διαδικασία της διαβούλευσης όχι μόνο εδώ,
αλλά παντού, είναι εφαλτήριο για να περάσουν
οποιαδήποτε μορφή αξιολόγησης θέλουν. Για μένα
είναι κερασάκι στην τούρτα, δεν υπάρχει
διαβούλευση γενικά.

-η διαβούλευση είναι εφαλτήριο
για να περνά ένα νομοσχέδιο
όπως θέλει το υπουργείο

8 . Θα μου επιτρέψεις να πω ότι η εκπαιδευτική
κοινότητα στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου
νόμου δεν είχε απόψεις με την έννοια των
συγκεκριμένων προτάσεων. Οι θέσεις της
ομοσπονδίας και οι απόψεις των εκπαιδευτικών
είναι κατά βάση αρνητικές και επηρεάζονται από
κάποιες μειοψηφίες, οι οποίες δεν θέλουν καν να
βρίσκονται ούτε σε μία διαδικασία, η οποία έτσι
και αλλιώς δεν υπάρχει.

9 . Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης ήταν
γρήγορα να κάνουμε κάτι για να την περάσουμε.
Τα χρονικά περιθώρια σε μία αξιολόγηση δεν
μπορεί να είναι βραχύβια, πρέπει να δίνεται ένας
χρονικός ορίζοντας, να δίνεται κάποιος χρόνος έτσι
ώστε να μπορέσουν όλοι να μπουν στο κλίμα. Εδώ
δεν υπήρχε στην συγκεκριμένη φάση. Οι εγκύκλιοι
αναιρούσαν πράγματα τα οποία άλλοι εγκύκλιοι τα
έριχναν στο τραπέζι. Δεν πιστεύω ότι γίνεται
τίποτα με τον συγκεκριμένο τρόπο της
αξιολόγησης. Ήταν ένα μηδενικό.
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-το μόνο πλεονέκτημα είναι ότι
αφορά τον φάκελο του
εκπαιδευτικού(προϋπηρεσία
επιμόρφωση κ.λπ.) όμως δεν
προσμετρείται το εκπαιδευτικό
έργο τόσο πολύ

-δεν υπάρχει ουσιαστική
διαβούλευση γενικά
-η εκπαιδευτική κοινότητα δεν
είχε συγκεκριμένες επίσημες
προτάσεις
-οι θέσεις της ομοσπονδίας και
των εκπαιδευτικών ήταν
αρνητικές ως προς την
αξιολόγηση και επηρεάζονταν
από μειοψηφίες
-υπάρχουν μειοψηφίες μέσα
στην ομοσπονδία που ούτε καν
θέλουν να συζητήσουν
-ο τρόπος εφαρμογής της
αξιολόγησης ήταν βιαστικός
-δεν υπήρξε προπαρασκευαστικό
στάδιο και προετοιμασία
-στενά χρονικά περιθώρια
-εγκύκλιοι που αναιρούσαν
πράγματα τα οποία επόμενοι
ξαναέφερναν στο προσκήνιο
-ήταν ένα μηδενικό η
συγκεκριμένη αξιολόγηση
-η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν
θα βελτιώσει την ποιότητα του
σχολείου

10. Δεν θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα
βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου. Το μόνο που
θα κάνει ή έκανε, είναι γενικότερες συζητήσεις
μεταξύ συλλόγων και διδασκόντων για το αν θα
λάβουμε μέρος ή όχι σε μία συγκεκριμένη
αξιολόγηση. Αν συμφωνήσουμε ουσιαστικά
βελτιώνουμε την ποιότητα του σχολείου, αλλά
μπορεί να υπάρχουν όμως και μετά την αξιολόγηση
πράγματα που θα γυρίσουν το σχολείο πάρα πολύ
πίσω.
11. H αξιολόγηση ως λέξη χρησιμοποιείται από την
κοινωνία και θέλει η κοινωνία, αλλά δεν γνωρίζει
τι αξιολόγηση είναι αυτή των εκπαιδευτικών. Αν
και αλλάζει τον τρόπο αυτό δεν το ξέρω, διότι ο
εκπαιδευτικός δε βασίζεται στη λέξη αξιολόγηση
για να δώσει αυτά που πρέπει στην ευρύτερη
κοινωνία.
12 . Αυτά που είναι τα κίνητρα και αυτά που έζησα
εγώ, ήταν για να υπάρξει ατομική αξιολόγηση και
ο φόβος για να πάρουν βαθμό ή οικονομικές
παροχές και κυρίως ο φόβος στην περίπτωση που
μπαίνει η δαμόκλειος σπάθη της τιμωρίας από τη
διεύθυνση.
13. Οπωσδήποτε θα έχουμε επηρεασμό του τρόπου
διδασκαλίας, αλλά δεν είναι μόνο η διαδικασία της
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση είναι κάτι το οποίο θα
πρέπει ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει κάποιες
μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες
θεωρούνται
σύγχρονες έτσι ώστε να αξιολογηθεί καλά. Αν και
πιστεύω ότι ήδη κάποιοι εκπαιδευτικοί το κάνουν
αυτό, κάποιοι άλλοι όμως όχι. Αν όμως θα έχει
επιπτώσεις στους μαθητές, πάντα οποιαδήποτε
αλλαγή στο σχολείο θα έχει επιπτώσεις καλές ή
κακές. Αυτό θα φανεί στο χρόνο.
14. Η απάντηση είναι είναι βέβαια, ότι επηρεάζει
τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Μόνο οι
συζητήσεις μεταξύ τους ότι δεν θέλω αξιολόγηση,
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-δεν δημιούργησε συγκεκριμένο
πλαίσιο συζητήσεων μόνο αν
συμφωνούσαν οι εκπαιδευτικοί
να λάβουν μέρος ή όχι
-δεν είναι σίγουρος ότι αν
καταλήξουμε σε μια
συγκεκριμένη μορφή
αξιολόγησης από κοινού θα
βελτιωθεί το σχολείο ή θα πάει
πάρα πολύ πίσω
-η κοινωνία θέλει να γνωρίζει
ποία είναι η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών
-αν αλλάζει τον τρόπο που βλέπει
η κοινωνία τον εκπαιδευτικό δεν
το ξέρει
-ο εκπαιδευτικός δεν δίνει στην
κοινωνία γενικότερα αυτά που
πρέπει χάρη στην αξιολόγηση
-επηρεάζει τη διδασκαλία η
αξιολόγηση αλλά και οι μέθοδοι
διδασκαλίας που αυτή προτείνει
για να αξιολογηθούν καλά οι
εκπαιδευτικοί επηρεάζουν
-ο χρόνος θα δείξει αν έχει
θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις
για τους μαθητές

-η αξιολόγηση επηρεάζει τις
σχέσεις μεταξύ συναδέλφων
-ακόμα και οι απλές συζητήσεις
όπου τίθενται υπέρ και κατά
αυτής επηρεάζουν
-ο αρνητισμός κάποιον
εκπαιδευτικών δημιουργεί
εντάσεις μέσα στο σχολείο που
δύσκολα μπορούν να
αμβλυνθούν

με ποιόν τρόπο τη θέλω, γιατί τη θέλω επηρεάζουν.
Τα ερωτήματα αυτά ίσως να βάζουν κάποιες βάσεις
για την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας.
Πιστεύω όμως ότι ο
αρνητισμός ορισμένων
συναδέλφων δημιουργεί εντάσεις στο σχολείο και
οι οποίες δύσκολα μπορούν να αμβλυνθούν.
Πάντως η ύπαρξη της ανταγωνιστικότητας μέσα
στον εργασιακό χώρο υπήρχε, υπάρχει και θα
υπάρχει και ίσως να υπάρχει ακόμη περισσότερο.
Το πώς γίνεται αντιληπτό είναι ότι με την
αξιολόγηση οι συνάδελφοι, προσπαθούν να κάνουν
πράγματα για το θεαθήναι και όχι για την ουσία.
15 . Συγκεκριμένα δεν είδα καμία ιδιαίτερη
αλλαγή. Μπορεί να υπήρχε κάποια και να την
καταλαβαίνουν άλλοι ως προς εμένα, αλλά
πιστεύω ότι θα υπάρξει αλλαγή όταν η αξιολόγηση
τεθεί στο τραπέζι. Δηλαδή οι κινήσεις προς τους
προϊστάμενους, γονείς και μαθητές, πρέπει να είναι
πολύ πιο προσεκτικές αν και θα έπρεπε να είναι και
πιο πριν.
16 . Στο δημόσιο τομέα γενικότερα δεν μπορώ να
γνωρίζω, πάντως στην εκπαίδευση οπωσδήποτε.
Οι συνθήκες επαγγελματικής εξέλιξης άμα θέλεις
να γίνεις διευθυντής ή να πάρεις μία άλλη θέση
οπωσδήποτε χωρίς αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει.
Έτσι κι αλλιώς υπήρχε αξιολόγηση παλαιότερα,
αλλά με άλλον τρόπο. Οι επιπτώσεις στην
επαγγελματική
διαδρομή
θα
υπάρχουν
οπωσδήποτε, δεν μπορεί να μην έχει επιπτώσεις.
20. Ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης στην
εκπαίδευση είναι η καλύτερη ποιότητα της
εκπαίδευσης. Ένας άλλος στόχος είναι η καθ’
εαυτού
έννοια της αξιολόγησης, ο οποίος
υφίσταται και δεν μπορούμε να τον βγάλουμε έξω.
Άλλος
άμεσος στόχος είναι αυτός που
ενδεχομένως να θέλει η εκάστοτε πολιτική εξουσία.
Εγώ θα μείνω στο ότι ο άμεσος στόχος είναι η
ποιότητα της εκπαίδευσης.
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-ανταγωνιστικότητα πάντα
υπήρχε και θα υπάρχει μέσα στο
σχολικό χώρο ίσως τώρα αυξηθεί
-με την αξιολόγηση οι
εκπαιδευτικοί προσπαθούν να
κάνουν πράγματα γιατί πρέπει
και όχι επί της ουσίας
-δεν έχει παρατηρήσει καμιά
αλλαγή στη συμπεριφορά του
-αν εφαρμοστεί η αξιολόγηση
σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές
γιατί θα είναι πιο προσεκτικός
απέναντι στους προϊσταμένους
του, τους μαθητές και τους γονείς
-η αξιολόγηση δημιουργεί
συνθήκες επαγγελματικής
ανέλιξης δεν μπορείς να
ανελιχθείς χωρίς να αξιολογηθείς
-θα έχει επιπτώσεις. Δεν θα
μπορεί να υπάρξει ανέλιξη χωρίς
αξιολόγηση
-άμεσος στόχος της αξιολόγησης
στην εκπαίδευση είναι η
καλύτερη ποιότητα της
παρεχόμενης εκπαίδευσης

-να καταργηθεί ο τιμωρητικός
χαρακτήρας, οι απολύσεις και οι
μισθολογικές επιπτώσεις
-να είναι η αξιολόγηση
βελτιωτική, να εξελίσσει το
σχολείο και τον εκπαιδευτικό

21. Η αξιολόγηση να μην εμπεριέχει στοιχεία τα
οποία είναι τιμωρητικά, όπως ακούγεται δηλαδή
ότι θα έχουμε απολύσεις ή οτιδήποτε άλλο. Να
υπάρχουν, να γίνουν βελτιώσεις ως προς το θέμα
ότι η αξιολόγηση θα βοηθήσει στην εξέλιξη την
ατομική και σε επίπεδο σχολείου. Υπάρχουν πολλά
θέματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν και δεν
μπορώ να πω εγώ αυτό κι αυτό. Πρέπει να
συζητηθεί μόνο με την εκπαιδευτική κοινότητα,
γιατί χωρίς αυτή δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξουν
αλλαγές πάνω σ’ αυτό το σημείο.
22. Η εκπαιδευτική πολιτική κρίνεται από πολλούς
παράγοντες, επηρεασμένη περισσότερο από το
υπάρχουν θεωρητικό πλαίσιο που υπάρχει τη
δεδομένη χρονική στιγμή. Διαμορφώνεται η
εκάστοτε εκπαιδευτική πολιτική
και από τα
οικονομικά στοιχεία μίας χώρας τα οποία έχουν
συνάφεια. Η αξιολόγηση γενικά και το πώς θα
έχουμε μια στροφή της εκπαιδευτικής πολιτικής με
βάση τη διαδικασία της αξιολόγησης δεν θεωρώ
ότι μπορεί να έχουμε πολλά πράγματα πάνω σ’
αυτό το σημείο. Για να έχουμε θα πρέπει η
αξιολόγηση να είναι σωστή. Για να απαντηθεί
αυτή η ερώτηση πρέπει να έχουμε μία βάση
σωστής αξιολόγησης και να τη δέχονται όλοι οι
εμπλεκόμενοι φορείς. Τότε διαμορφώνει μια
εκπαιδευτική πολιτική για συμφέρον της
εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου.
Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: Δ9
Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 36
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δάσκαλος τάξης, 12/θέσιο περιφερειακό
σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-να συζητηθεί με την
εκπαιδευτική κοινότητα γιατί
χωρίς αυτήν δεν γίνεται

-πρέπει να υπάρχει διάλογος με
την εκπαιδευτική κοινότητα

-για να έχει αποτέλεσμα η
αξιολόγηση θα πρέπει να είναι
ουσιαστική και να είναι αποδεκτή
από όλους τους φορείς

-μόνο τότε μπορεί να δράσει
υπέρ του σχολείου και του
εκπαιδευτικού

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
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Δ10
1. Η αξιολόγηση θεωρώ ότι σε οποιοδήποτε
πλάνο της δημόσιας
εκπαίδευσης
και
διοίκησης είναι απαραίτητη και επιτακτική.
2. Η αξιολόγηση γενικά είναι απαραίτητη. Είμαι
θετική στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας . Νομίζω όμως πως αυτό που έχω
ζήσει τον τελευταίο χρόνο, την προσπάθεια
υλοποίησης της αξιολόγησης, αυτή η μορφή
που υιοθετείται και
προσπαθούν να την
περάσουν στην εκπαίδευση, δεν βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου. Αντίθετα δημιουργεί
ανταγωνισμό, κυνήγι βεβαιώσεων και χαρτιών
πιστοποίησης σε συμμετοχή προγραμμάτων,
όπου οι μαθητές πολλές φορές κατά την
υλοποίησή τους ασφυκτιούν μέσα από την πίεση
που τους ασκούν οι διδάσκοντες. Πέρα από
αυτά υπάρχει και το πρόβλημα της κάλυψης
της διδακτέας ύλης.
3. Πιστεύω ότι η αξιολόγηση που θα συμβάλλει
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει
να είναι ανατροφοδοτική και όχι τιμωρητική.
4. Ως σημαντικούς στόχους θεωρώ τη βελτίωση
του εκπαιδευτικού έργου, την επιμόρφωση και
ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού
και
οπωσδήποτε τη δημιουργία ενός κλίματος
συνεργασίας
και εμπιστοσύνης
στην
εκπαιδευτική
μονάδα,
στο
σύλλογο
διδασκόντων και στην εκπαίδευση γενικότερα
και όχι ανταγωνισμού και καχυποψίας και
φόβου. Την επίτευξη του σωστού καλού
κλίματος ανάμεσα στους μαθητές και την
επιτυχία της διδασκαλίας ανάμεσα σε δάσκαλο
με μαθητές, δάσκαλο με δάσκαλο και ανάμεσα
σε δάσκαλο με γονείς, δηλαδή όλο το πλέγμα
των σχέσεων που κινούνται μέσα στο πλαίσιο
της εκπαίδευσης.
5. Οι εμπειρίες μου για την αξιολόγηση ξεκινούν
από τα γυμνασιακά μου χρόνια όπου
352

-

Απαραίτητη και
επιτακτική η αξιολόγηση
της δημόσιας
εκπαίδευσης και
διοίκησης

-

Θετική ως προς την
αξιολόγηση είναι
απαραίτητη

-

Η αξιολόγηση που
εφαρμόζεται τον
τελευταίο χρόνο δεν
βελτιώνει την ποιότητα
του σχολείου

-

Επιπτώσεις της
αξιολόγησης στην
εκπαιδευτική διαδικασία

-

Γραφειοκρατική
ασφυκτική διαδικασία

-

Ανατροφοδοτική και όχι
τιμωρητική η αξιολόγηση

-

Βασικοί στόχοι:
η βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου
επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού
Δημιουργία κλίματος
συνεργασίας και
εμπιστοσύνης εντός της
εκπαιδευτικής
κοινότητας, στο σύλλογο
διδασκόντων
Εξάλειψη της
ανασφάλειας και της
καχυποψίας που
δημιουργεί η αξιολόγηση
Εξυγίανση του πλέγματος
των διαπροσωπικών
σχέσεων που
αναπτύσσεται μέσα στον
σχολικό χώρο

-

-

-

αξιολογούμουν για το θέμα της επίδοσης
γνωστικά κυρίως. Επίσης ως εκπαιδευτικός στο
ιδιωτικό σχολείο όπου δούλεψα έχω περάσει
από την αξιολόγηση του ΑΣΕΠ , κατά τη
φοίτηση μου στην μετεκπαίδευση και επίσης η
συμμετοχή μου στο πρόγραμμα πιστοποίησης
ΤΠΕ Β! επιπέδου. Θεωρώ ότι έχω ας πούμε
κάποια εμπειρία αξιολόγησης, κάποιας μορφής
τέλος πάντων.
6. Θεωρώ ότι δεν έχω ενημερωθεί ιδιαίτερα απ'
όσο θα μπορούσα να πω. Μπορώ να πω όμως
ότι έχω ενημερωθεί αρκετά στο κομμάτι που με
αφορά γι’ αυτό και η άποψή μου σε γενικές
γραμμές είναι, ότι η ισχύουσα αξιολόγηση έχει
περισσότερα μειονεκτήματα, όπως εκείνη η
τιμωρητική διάθεση που επιβάλει, η σύνδεση με
την οικονομική και την επαγγελματική εξέλιξη
του εκπαιδευτικού και η υποκειμενικότητα,
αφού ως αξιολογητές ορίζονται πρόσωπα που
δεν μπορούν να αξιολογήσουν αντικειμενικά,
είτε από πρόθεση, είτε μη λαμβάνοντας πολλούς
παράγοντες που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό
έργο, όπως παραμέτρους της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, επιμόρφωση, γονείς. Θεωρώ όμως
ότι ένα πλεονέκτημα θα μπορούσε να είναι από
μόνη της η αξιολόγηση, αφού είναι απαραίτητη
για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.
7. Θεωρώ ότι ενώ υπήρχε μια σκέψη για
μακρόχρονη διαβούλευση τα χρονικά περιθώρια
τα οποία εφαρμόστηκαν, ίσως πιέστηκε και η
κεντρική κυβέρνηση από διάφορες διαδικασίες,
ήταν πολύ ασφυκτικά, όπως και η πίεση και ο
χρόνος υλοποίησης, οπότε νομίζω ότι δε
λήφθηκε υπόψη η εκπαιδευτική κοινότητα.
Λήφθηκε απόφαση σε περιορισμένο χρόνο και
χωρίς δυνατότητα παρέμβασης.
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-

Αρκετή εμπειρία στην
αξιολόγηση

-

Γυμνασιακά χρόνια όπου
για θέματα επιδόσεων
και γνώσεων

-

Αξιολόγηση από τον ΑΣΕΠ

-

Πρόγραμμα
πιστοποίησης ΤΠΕ Β
επιπέδου

-

Δεν έχει ιδιαίτερη
ενημέρωση για το γενικό
πλαίσιο του νόμου

-

Ενημέρωση σε ό, τι
αφορά τον δικό της
τομέα

-

Σοβαρά μειονεκτήματα η
ισχύουσα αξιολόγηση

-

Τιμωρητική διάθεση

-

Λανθασμένη η σύνδεση
με την οικονομική και
επαγγελματική εξέλιξη

-

Απουσία
αντικειμενικότητας

-

Θετικό βήμα η
αξιολόγηση από μόνη της
ως πρόθεση και αρχικό
βήμα

-

Τα πιεστικά χρονικά
περιθώρια δεν
προώθησαν την
διαβούλευση επαρκώς

-

Δεν λήφθηκαν υπόψη οι
απόψεις της
εκπαιδευτικής κοινότητας

-

Λήφθηκε απόφαση
βιαστικά και χωρίς
δυνατότητα παρέμβασης

8. Θεωρώ ότι αν και υπήρξε προσπάθεια να
ληφθούν υπόψη κάποιες απόψεις των
εκπαιδευτικών, ο χρόνος και η πίεση που
ασκήθηκε για την ταχύτητα της υλοποίησης, θα
λέγαμε ότι οδήγησε σε αρνητική κατεύθυνση τη
διαβούλευση.
Δόθηκε
μια
μονομερής
ανακοίνωση χωρίς συναίνεση και συνεργασία
στο σχεδιασμό.
9. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές όλα αυτά δεν
ωφέλησαν τη διαδικασία. Δεν υπήρξε χρόνος,
ενημέρωση
μόνο
αποσπασματικά
και
περισσότερο επικράτησε ο φόβος και η
καχυποψία. Θα μπορούσε να είναι πιο καλή
οργανωμένα.
10. Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη αξιολόγηση με το
συγκεκριμένο πλαίσιο θα έχει μόνο αρνητικές
επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Ενισχύει τον
ανταγωνισμό και το φόβο. Θα καταστρέψει το
κλίμα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στους
διδάσκοντες και στο σύλλογο διδασκόντων.
Γενικά ότι οι διαμάχες που θα προκύψουν, θα
δημιουργήσουν μια ανασφάλεια και καχυποψία,
που
θα
απομονώσει
περισσότερους
εκπαιδευτικούς, χωρίς να τους συσφίξει τις
σχέσεις.
11. Η κοινωνία θέλει αυτή τη στιγμή, είναι έτοιμη
να δεχτεί σε πολλούς τομείς την αξιολόγηση για
διάφορους λόγους, αλλά η συγκεκριμένη
αξιολόγηση ακόμη και στην εκπαίδευση αυτή
θα έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα αλλάξει
τον τρόπο αρνητικά, θα δώσει επιχειρήματα
στους γονείς να στρέφονται εναντίον των
εκπαιδευτικών και τελικά να χαλάσουν αυτή τη
σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο δάσκαλο και
στους μαθητές αλλά και στους γονείς.
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-

Σε αρνητική κατεύθυνση
η διαβούλευση

-

Μονομερής ανακοίνωση
χωρίς συναίνεση και
συνεργασία στο
σχεδιασμό

-

Βιαστικές αποφάσεις,
χωρίς ενημέρωση

-

Ανοργάνωτη η προώθηση
του νέου νόμου

-

Επικράτησε ο φόβος και η
καχυποψία

-

Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση θα έχει μόνο
αρνητικές επιπτώσεις
στην εκπαίδευση

-

Δεν υπήρξε ενημέρωση

-

Ήταν βιαστική

-

Ενίσχυσε τον
ανταγωνισμό και τον
φόβο

-

Καταστρέφει το κλίμα
συνεργασίας ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς
και το σύλλογο
διδασκόντων

-

Δημιουργεί καχυποψία
και αποπροσανατολίζει
τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών

-

Η κοινωνία περιμένει και
θέλει την αξιολόγηση

-

Η συγκεκριμένη είναι
τιμωρητική και όχι
βελτιωτική

-

θα χαλάσει το κλίμα
ανάμεσα σε
εκπαιδευτικούς , μαθητές
και γονείς θα δώσει
επιχειρήματα για τριβές

12. Νομίζω σ' αυτή τη φάση θα λέγαμε ότι
προσπάθησαν να εφαρμόσουν αυτού του είδους
την αξιολόγηση. Η μοριοδότηση για την
επαγγελματική οικονομική εξέλιξη, θα λέγαμε
ότι ήταν τα κύρια σημεία που προβλήθηκαν,
χωρίς να υπάρχει κάποιο άλλο κίνητρο από τους
εκπαιδευτικούς
που θεώρησαν ότι η
αξιολόγηση ήταν κάτι θετικό. Επίσης ο φόβος
για την απόλυση υπήρξε ένα κίνητρο σε
περίπτωση μη εφαρμογής και συμμετοχής.
13. Η γνώμη μου είναι ότι θα επηρεάσει σίγουρα τη
διδασκαλία και θα έχει επιπτώσεις, αφού οι
δάσκαλοι φοβισμένοι και ανταγωνιστικοί όπως
θα είναι, θα προσέχουν πιο πολύ τον εαυτό τους,
τις ενέργειές τους και την εξέλιξή τους μέσω της
αξιολόγησης και λιγότερο τους μαθητές.
14. Στη σχολική μου μονάδα στην οποία δεν
εφαρμόστηκε η αξιολόγηση, ήδη όμως πριν
εφαρμοστεί και μέσα από αυτή τη συζήτηση,
καταλάβαμε ότι
έδειξε μάλλον, ότι οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν την τάση να
παίρνουν περισσότερα προγράμματα, ώστε να
κερδίσουν κάποια βεβαίωση. Συμμετείχαν,
υπήρξαν περιπτώσεις με συμμετοχή σε 3-4
προγράμματα στο ίδιο σχολικό έτος. Έτσι
μειώθηκε ο χρόνος κατά τον οποίο οι
εκπαιδευτικοί μιλούσαν ανέμελα ή συζητούσαν
για τα προβλήματα που τους ενδιέφεραν ή τους
απασχολούσαν μεταξύ τους. Φυσικά και η
εφαρμογή αυτή οδήγησε σε συγκρούσεις και
διενέξεις. Σίγουρα κατά την πλήρη εφαρμογή
της θα οδηγήσει σε κατηγοριοποίηση των
εκπαιδευτικών και θα ενταθεί η κατάσταση
αυτή περισσότερο.
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-η μοριοδότηση για
επαγγελματική και οικονομική
ανέλιξη ήταν το βασικό κίνητρο
που προωθήθηκε
-ο φόβος για την απόλυση ήταν
από την άλλη ένα αρνητικό
κίνητρο

-θα επηρεάσει τη διδασκαλία και
θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για
το μαθητή
- οι δάσκαλοι θα είναι
φοβισμένοι και ανταγωνιστικοί
θα προσέχουν περισσότερο τον
εαυτό τους και την ανέλιξη τους
παρά τους μαθητές
-τις επηρέασε γιατί αρκετοί
δάσκαλοι έπαιρναν 3-4
προγράμματα σε μια σχολική
χρονιά για να έχουν
περισσότερες βεβαιώσεις και
αυτό δημιούργησε αντιδράσεις

-θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα
και θα δημιουργηθούν
συγκρούσεις και διενέξεις

15. Αν και η αξιολόγηση, στην οποία αξιολόγηση
δεν ήμουν σύμφωνη ακόμα κι εγώ, έγινα πιο
προσεκτική στα λόγια και τη συμπεριφορά μου.
Έγινα πιο συγκρατημένη κι έχασα τον
αυθορμητισμό
μου. Επίσης απέφευγα να
μιλήσω για προβλήματα που αντιμετώπιζα,
ώστε να δείξω ότι ήμουν μια αποτελεσματική
δασκάλα και αυτό είναι ένα συμπέρασμα και
ένα αποτέλεσμα που θεωρώ ότι θα φέρει αυτή η
αξιολόγηση.
16. Νομίζω ότι θα έχει, γιατί η ποσόστωση που
υπάρχει για την ανέλιξη στην
παραπάνω
βαθμίδα, σε συνδυασμό με μια υποκειμενική
αξιολόγηση, είτε διοικητική, είτε παιδαγωγική
για τις ικανότητές μου, μου δημιουργεί
αρνητικά συναισθήματα και φόβο για τη μη
εκπλήρωση και επίτευξη των επαγγελματικών
μου στόχων. Σε καμία περίπτωση αν δεν
αποκτήσει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, λόγω
της υποκειμενικότητάς
της, αλλά και της
αδυναμίας της να αξιολογήσει σωστά τον
εκπαιδευτικό, επειδή δεν παίρνει υπόψη
πολλές παραμέτρους που τον επηρεάζουν, δεν
δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης,
το αντίθετο μάλιστα.
20. Ο άμεσος στόχος στην αξιολόγηση σε καμία
περίπτωση δεν είναι ορατός.
Αυτό
που
φαίνεται σε μένα σε αυτού του είδους
αξιολόγηση είναι ο τιμωρητικός χαρακτήρας.
Κατά συνέπεια, αν υπάρχει όπως θα έπρεπε να
είναι
η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
δυναμικού και η βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου, αυτό δεν διακρίνεται ώστε να τύχει της
αποδοχής από τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι
υπάρχει και ο στόχος της αξιολόγησης αλλά
δεν
είναι
ορατός
στη
συγκεκριμένη
αξιολόγηση. Σε μιας
άλλης
μορφής
αξιολόγηση ο στόχος θα ήταν να βελτιώσει το
εκπαιδευτικό έργο και να αξιοποιήσει το
εκπαιδευτικό δυναμικό.
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-έχασε τον αυθορμητισμό της
έγινε πιο προσεκτική στα λόγια
και τη συμπεριφορά της
-απέφευγε να μιλήσει για τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε
για να μην κριθεί αρνητικά
-θα έχει επιπτώσεις στην
επαγγελματική διαδρομή γιατί η
ποσόστωση δημιουργεί
αβεβαιότητα και φόβο για τη μη
εκπλήρωση των επαγγελματικών
της στόχων
-δεν δημιουργεί συνθήκες
επαγγελματικής ανέλιξης γιατί
δεν είναι ανατροφοδοτική
-μόνο φόβο και ανασφάλεια
δημιουργεί
-

Δεν είναι ορατός ο
στόχος της αξιολόγησης

-

Τιμωρητικός χαρακτήρας

-

Δεν διακρίνεται στόχος
βελτίωσης μέσα από τον
συγκεκριμένο νόμο

-

Σε μια άλλου είδους
αξιολόγηση ο στόχος θα
ήταν να βελτιώσει το
εκπαιδευτικό έργο και να
αξιοποιήσει το
εκπαιδευτικό δυναμικό

-

Αξιολόγηση από τα άνω
προς τα κάτω και το
αντίστροφο

-

Αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών και από
τους μαθητές

-

Επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών ανάλογα
με τις ελλείψεις που
προκύπτουν από την
αξιολόγηση

21. Θεωρώ ότι κάποιες προτάσεις που θα
μπορούσαν να προβληθούν για κάποια
καλύτερη αξιολόγηση, χωρίς να είναι η πρώτη
σημαντικότερη από τη δεύτερη, είναι η
αξιολόγηση να είναι όχι μόνο προς τα κάτω
όπως προσπαθεί να υλοποιηθεί αυτή η
αξιολόγηση, αλλά και προς τα πάνω, δηλαδή η
αξιολόγηση των αξιολογητών από τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς. Επίσης θα μπορούσε μια
άλλη πρόταση να είναι η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα που έχουν
ανάγκη και γιατί όχι ακόμη και η άποψη των
παιδιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι δεν τρέφουν ποτέ
μίσος για τους εκπαιδευτικούς.
Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο να υπάρξει ας
πούμε και ένας τρόπος ώστε και τα παιδιά
ακόμα να πουν τις απόψεις τους για τους
εκπαιδευτικούς.
22. Με βάση τα αποτελέσματα που θα φέρει η
αξιολόγηση αυτή, θα πρέπει τα αποτελέσματα
αυτά να αξιοποιηθούν όσο γίνεται για να
οργανωθεί μια κεντρική εκπαιδευτική πολιτική
και όχι να έχει αποτελέσματα τα οποία θα
επηρεάσουν τη ζωή ενός εκπαιδευτικού, ή ενός
σχολείου της Ελλάδας. Θα ήθελα δηλαδή τα
αποτελέσματα αυτά τα θετικά να δώσουν μια
γενική κατεύθυνση εκπαιδευτικής πολιτικής
από πάνω προς τα κάτω.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου:

Δ10

Φύλο: θήλυ
Ηλικία: 34
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ70, Δασκάλα τάξης (12/θέσιο ημιαστικό
σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-

Τα αποτελέσματα της
αξιολόγησης να
αποτελούσουν οδηγό
οργάνωσης μιας
κεντρικής εκπαιδευτικής
πολιτικής

-

Να αξιοποιηθούν και τα
θετικά αποτελέσματα
ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως
γενική κατεύθυνση μιας
εκπαιδευτικής πολιτικής
που θα οργανωθεί από
τα κάτω προς τα άνω

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Είναι απαραίτητη και επιτακτική η αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι απαραίτητη και είναι θετική ως
προς αυτό, όμως η αξιολόγηση που προσπαθεί να εφαρμοστεί από το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο δεν βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο αντίθετα το δυσκολεύει.
Έννοια: Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι μια θετική παράμετρος
για την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου ωστόσο δεν
βελτιώνει το εκπαιδευτικό έργο είναι λάθος.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η ακαταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η ανατροφοδοτική.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Βασικοί στόχοι της αξιολόγησης είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού και η
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. Η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και
εμπιστοσύνης εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και στο σύλλογο διδασκόντων. Η
εξάλειψη της ανασφάλειας και της καχυποψίας που δημιουργεί η αξιολόγηση και η
εξυγίανση του πλέγματος των διαπροσωπικών σχέσεων που αναπτύσσεται μέσα στον
σχολικό χώρο.
Έννοια: Στόχος της αξιολόγησης είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού και του
παραγόμενου έργου του αλλά και η εγκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης μέσα
στην εκπαιδευτική κοινότητα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Υπάρχει εμπειρία στην αξιολόγηση, από τα γυμνασιακά χρόνια για θέματα
επιδόσεων και γνώσεων, αξιολογήθηκε από τον ΑΣΕΠ και δοκιμάστηκε στο
πρόγραμμα πιστοποίησης ΤΠΕ Β επιπέδου.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Έχει ενημέρωση μόνο για τα σημεία που την ενδιαφέρουν.
Έννοια: το μόνο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι ότι έγινε ένα
βήμα προς την αξιολόγηση στην εκπαίδευση κατά τα άλλα είναι ένα θεσμικό πλαίσιο
υποκειμενικό, τιμωρητικό και κακώς συνδεδεμένο με την οικονομική και
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
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Η διαβούλευση τέθηκε σε πιεστικά χρονικά περιθώρια με αποτέλεσμα να μην
προωθηθεί επαρκώς. Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας,
ο νόμος εφαρμόστηκε βιαστικά και χωρίς δυνατότητα παρέμβασης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν υπήρξε συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση του νόμου.
Όπως έγιναν τα πράγματα βιαστικά και πιεστικά δεν υπήρχε περιθώριο διαλόγου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η εφαρμογή της αξιολόγησης ήταν μια μονομερής και χωρίς καμία συναίνεση
ενέργεια. Εφαρμόστηκε βιαστικά χωρίς οργάνωση μέσα σε ένα κλίμα φόβου και
καχυποψίας.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα έχει για την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και την ποιότητα του σχολείου. Θα καταστρέψει το κλίμα
συνεργασίας και θα σπείρει τον φόβο και την αμφιβολία, αυτό θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις για την εκπαίδευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η κοινωνία είναι θετική απέναντι στην αξιολόγηση. Η συγκεκριμένη όμως
τιμωρητική αξιολόγηση θα αλλάξει προς το αρνητικό τον τρόπο που βλέπουν οι
γονείς τους εκπαιδευτικούς, θα δώσει επιχειρήματα για να στρέφονται οι γονείς
εναντίον τους.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Τα κίνητρα για τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση είναι η μοριοδότηση για
επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη και ο φόβος για την απόλυση ήταν από την
άλλη ένα αρνητικό κίνητρο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Θα επηρεάσει τη διδασκαλία και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το μαθητή. Οι
δάσκαλοι θα είναι φοβισμένοι και ανταγωνιστικοί, θα στρέψουν την προσοχή
περισσότερο στον εαυτό τους και λιγότερο στους μαθητές.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και θα δημιουργηθούν συγκρούσεις και διενέξεις.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Το υποκείμενο παρατηρεί αλλαγή στη συμπεριφορά του έχασε τον αυθορμητισμό
του έγινε πιο προσεκτικό στα λόγια και τη συμπεριφορά, απέφευγε να μιλήσει για τα
προβλήματα που αντιμετώπιζε για να μην κριθεί αρνητικά.
Έννοια: Η αξιολόγηση επηρεάζει τον τρόπο συμπεριφοράς απέναντι σε
προϊσταμένους γονείς και μαθητές από τον φόβο για μια κακή αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Έννοια: Η αξιολόγηση δεν δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης γιατί δεν
είναι ανατροφοδοτική δημιουργεί μόνο φόβο και ανασφάλεια.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Έννοια: Σε μια άλλου είδους αξιολόγηση στόχος θα ήταν να βελτιωθεί το
εκπαιδευτικό έργο και να αξιοποιηθεί το εκπαιδευτικό δυναμικό.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι να υπάρχει αξιολόγηση
βελτιωτική με δυνατότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών η οποία θα εφαρμόζεται
από πάνω προς τα κάτω και το αντίστροφο αλλά και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών
από τους μαθητές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να αποτελούν οδηγό οργάνωσης μιας κεντρικής
εκπαιδευτικής πολιτικής. Να αξιοποιούνται και τα θετικά αποτελέσματα ώστε να
χρησιμοποιούνται ως γενική κατεύθυνση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που θα
οργανωθεί από τα κάτω προς τα άνω.
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ΔΠΕ
1. Νομίζω ότι όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί θα πρέπει
να αξιολογούνται κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η
αξιολόγηση
είναι
μια
παράμετρος
της
καθημερινότητας όπου όλοι μας και αξιολογούμαστε
και αξιολογούμε σε ότι κάνουμε στην καθημερινή μας
ζωή, είτε ως πολίτες, είτε ως γονείς είτε ως
εργαζόμενοι, είτε ως άτομα.
2. Η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στα
σχολεία μας είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων.
Ένας από αυτούς είναι και η αξιολόγηση η οποία
παίζει το δικό της ρόλο στον καθορισμό της ποιότητας
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, Εκτιμώ ότι εάν
καθιερωθεί η αξιολόγηση και ως διαδικασία τυπική ,
διότι υπάρχει και λειτουργεί μια αξιολόγηση ως
λανθάνουσα διαδικασία, θα βελτιώσει της ποιότητα
της εκπαίδευσης. Ως διαπίστωση δική μου έχω να
καταθέσω ότι από τη στιγμή που Υπουργείο
αποφάσισε να υλοποιήσει το Π.Δ. 152 και προχώρησε
σε κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες, άλλαξε προς το
καλύτερο η πρακτική και η αντιμετώπιση των
διευθυντών των σχολικών μονάδων και των
εκπαιδευτικών απέναντι στη διοίκηση. Υπήρξε
μεγαλύτερη ανάληψη ευθυνών , δε φτάνουν στην
υπηρεσία μας θέματα και εντάσεις που υπήρχαν στα
σχολεία μεταξύ εκπαιδευτικών ή γονέων και γενικά
έχει αλλάξει προς το καλύτερο και η διοικητική
διαδικασία.
3. Νομίζω ότι για να προχωρήσει και να εφαρμοστεί η
όποια αξιολόγηση σύμφωνα με το όποιο Π.Δ. πρέπει
να υπάρξει η λεγόμενη κουλτούρα αξιολόγησης.
Δηλαδή να είναι έτοιμοι οι εκπαιδευτικοί μας και τα
στελέχη της εκπαίδευσης να αποδεχτούν μια
διαδικασία αξιολόγησης, οι αξιολογητές να πείθουν
για την αντικειμενικότητά τους, για τα κριτήρια τα
οποία χρησιμοποιούν και την καλή τους πρόθεση και
αφού προκύψει και δημιουργηθεί αυτή η κουλτούρα
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-όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί θα
πρέπει να αξιολογούνται ανά
τακτά χρονικά διαστήματα

-όλοι αξιολογούνται στη
καθημερινή τους ζωή, η
αξιολόγηση είναι παράμετρος της
καθημερινότητας
-αν η αξιολόγηση καθιερωθεί θα
βελτιώσει την ποιότητα της
εκπαίδευσης
-από τη στιγμή που άρχισε η
υλοποίηση του ΠΔ152 άλλαξε
προς το καλύτερο η αντιμετώπιση
των διευθυντών των σχολικών
μονάδων και των εκπαιδευτικών
απέναντι στη διοίκηση
-έχει αλλάξει προς το καλύτερο
το κλίμα στην σχολική κοινότητα
και στη διοικητική διαδικασία
-δεν φτάνουν στην υπηρεσία
θέματα και εντάσεις που
έφταναν πριν

-πρέπει να υπάρξει κουλτούρα
της αξιολόγησης

-οι αξιολογητές πρέπει να
πείθουν για την
αντικειμενικότητα τους και την
καλή τους πρόθεση έτσι ώστε να
πάψει ο εκπαιδευτικός να είναι
καχύποπτος και να αποδεχθεί την
αξιολόγηση
-η διαμορφωτική αξιολόγηση
είναι η καλύτερη

αξιολόγησης ίσως να έχουμε και τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα. Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι
σαφώς η καλύτερη κατά την άποψή μου, είναι η
επιδιωκόμενη και θα είναι και η ευκταία. Δηλαδή θα
μπορεί ο εκπαιδευτικός να ακούσει τη γνώμη πιθανόν
ενός μέντορα, ενός έμπειρου, ενός αξιολογητή και να
προσπαθήσει και ο ίδιος να αυτοβελτιωθεί μέσα από
διαδικασίες που θα είναι θεσμοθετημένες.
4. Να υπάρχει ένα κλίμα συνεργασίας, ομοψυχίας,
ομοθυμίας, του συλλόγου διδασκόντων. Άλλος στόχος
θα πρέπει να είναι να τηρείται νομίζω η διοικητική
ιεραρχία και να είναι διακριτοί οι ρόλοι στο σχολείο.
Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να αποκτά γνώσεις,
δεξιότητες και τεχνικές ή μεθόδους που θα τις
εφαρμόζει, να λειτουργεί μέσα σε ένα καλύτερο και
αποδοτικότερο παιδαγωγικό κλίμα στην τάξη.
5. Εμπειρίες από αξιολόγηση έχω λίγες. Ο ίδιος
προσωπικά έχω αξιολογηθεί από τον περιφερειακό
διευθυντή, έχω υποβάλλει το πορτφόλιό μου και έχω
παρακολουθήσει όλα τα σεμινάρια του Υπουργείου
Παιδείας της τελευταίας διετίας που έχουν σχέση με
την αξιολόγηση. Όμως σε κάθε μου βήμα, στην
πορεία μου των 36 χρόνων στην εκπαίδευση,
ελάχιστες είναι οι φορές που μου διέφευγε της
προσοχής ότι η
διοικητική, παιδαγωγική,
επικοινωνιακή συμπεριφορά , δεν ετύγχανε της
αξιολόγησης των γονέων, των μαθητών ή των
προϊσταμένων μου.
6. Έχω ενημερωθεί πλήρως, έχω διαβάσει, έχω
ενημερωθεί για το Π.Δ. 152, έχω μελετήσει όλο το
πακέτο
της
αξιολόγησης,
την
εισήγηση
Ματσαγγούρα, έχω παρακολουθήσει όλα τα
σεμινάρια. Σε ότι με αφορά ως διευθυντή εκπαίδευσης
έχω ήδη προχωρήσει κι έχω πάρει συνέντευξη από τα
2/3 των διευθυντών των σχολικών μας μονάδων και
ένα μικρό ποσοστό από προϊσταμένους των
νηπιαγωγών. Έχω συντάξει τις αξιολογικές εκθέσεις,
362

-η διαμορφωτική μπορεί μέσω
θεσμοθετημένων διαδικασιών να
οδηγήσει στην βελτίωση του
εκπαιδευτικού
-στόχος θα πρέπει να είναι να
είναι διακριτή η ιεραρχία και να
είναι διακριτοί οι ρόλοι στο
σχολείο
-να υπάρχει κλίμα συνεργασίας
και ομοψυχίας του συλλόγου
διδασκόντων
-να προσδίδει πρόσθετη
επιμόρφωση στους
εκπαιδευτικούς δεξιότητες, να
του μεταδίδει τεχνικές και
μεθόδους που θα τις εφαρμόζει
προκειμένου να λειτουργεί σε
ένα καλύτερο πλαίσιο
-λίγες εμπειρίες αξιολόγησης
-αξιολογήθηκε από τον
περιφερειακό του διευθυντή
-έχει υποβάλει πορτφόλιο και
έχει παρακολουθήσει όλα τα
σεμινάρια του ΥΠΠ
-σε όλη του την πορεία νοιώθει
ότι έχει αξιολογηθεί άτυπα από
γονείς μαθητές και
προϊσταμένους
-έχει πλήρη ενημέρωση για το ΠΔ
152
-έχει μελετήσει όλο το πακέτο τη
αξιολόγησης
-έχει πάρει συνέντευξη από τα
2/3 των διευθυντών των
σχολικών μονάδων και ένα μικρό
ποσοστό από προϊστάμενους των
νηπιαγωγείων
-έχει πλήρη ενημέρωση

δεν τις έχω βέβαια αναρτήσει, και ότι αφορά το ρόλο
μου, τις αρμοδιότητές μου και το πώς θα λειτουργήσω,
είμαι ενημερωμένος πλήρως.
Νομίζω ότι καλύπτομαι από το Π.Δ. 152 και μπορώ να
το λειτουργήσω σωστά και αντικειμενικά. Νομίζω ότι
το Π.Δ. 152 υστερεί στο ότι ο διευθυντής
εκπαίδευσης δεν μπορεί να αποτυπώσει όπως θα
έπρεπε τη λειτουργία ενός διευθυντή σχολικής
μονάδας και τούτο διότι βάζει συγκεκριμένα
κριτήρια για ορισμένες πτυχές της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, ενώ ο διευθυντής εκπαίδευσης έχει
σφαιρικότερη και γενικότερη γνώση τακτικής του
κάθε διευθυντή σχολείου. Το 152 είναι δεσμευτικό
και δεν μπορείς να αποτυπώσεις αυτά που θέλεις ή
να τα αποτιμήσεις αριθμητικά. Επίσης οι
ρουμπρίκες αναγκάζουν τον κάθε αξιολογητή να
ετοιμάσει 4-5 εκθέσεις αξιολογικές και να
αποτυπώσει όλους τους διευθυντές σχολείων.
Δηλαδή οι ρουμπρίκες είναι δεσμευτικές και είναι
μια αδυναμία του συγκεκριμένου νόμου, γιατί δεν
μπορείς για παράδειγμα να αποτυπώσεις εύκολα τη
διαφορά μεταξύ του 92 και του 95 στη βαθμολογία.
Σχεδόν γράφεις τα ίδια πράγματα. Είναι ένα γενικό
περιγραφικό πλαίσιο και δεν μπορείς να μπεις σε
περισσότερες λεπτομέρειες.
7. Έγινε βιαστικά και πιεστικά πιθανόν υπό των
απαιτήσεων της Τρόικα. Με δεδομένο ότι επί 30
και πλέον χρόνια δεν υπήρχε ούτε στοιχειώδης
διοικητική αξιολόγηση, υπήρξε μια βίαιη μετάβαση
κατά την άποψή μου. Από το τίποτα στο πολύ ή
στο μέγιστο.
8. Νομίζω ότι δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη. τόσο
της ΔΟΕ, όσο και των εκπαιδευτικών, κι αυτό είναι
μια αδυναμία.
9. Όλα αυτά, οι αναβολές, η επιβολή, λειτούργησαν
αρνητικά. Η εκπαιδευτική κοινότητα σχημάτισε την
εντύπωση ότι όλα μπορούν να ανατραπούν, ότι μπορεί
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-νομίζει ότι καλύπτεται από το ΠΔ
152 και μπορεί να λειτουργήσει
αντικειμενικά
-θέτει κριτήρια τα οποία
εμποδίζουν τον διευθυντή να
αποτυπώσει όπως πρέπει την
λειτουργία της σχολικής μονάδας
-το 152 είναι δεσμευτικό και δεν
δίνει τη δυνατότητα να
αποτυπώσει κανείς αυτά που
θέλει ή να τα αποτιμήσει
αριθμητικά
-οι ρουμπρίκες δεν μπορούν να
έχουν αντικειμενικό αποτέλεσμα
καθώς δεν μπορεί να
αποτυπωθεί π.χ. η βαθμολογική
διαφορά αυτού που έχει 92 με
αυτόν που έχει 95 στην κλίμακα
-περιγραφικό και γενικό πλαίσιο
που δεν έχει λεπτομέρεια
-έγινε βιαστικά πιθανόν υπό τις
απαιτήσεις της Τρόικα
-βίαιη μετάβαση στην
αξιολόγηση μετά από 30 χρόνια
πλήρης αναξιολόγητης
εκπαιδευτικής διαδικασίας
-δεν ελήφθησαν υπόψη οι
απόψεις της ΔΟΕ ούτε των
εκπαιδευτικών
-οι αναβολές η επιβολή
λειτούργησαν αρνητικά
-η αναβλητικότητα και οι αλλαγές
έδειξαν διστακτική στάση από τη
μεριά του Υπουργείου και
δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι η
αξιολόγηση μπορεί να μην
εφαρμοστεί

να μην υλοποιηθούν και μπορεί να καταργηθούν.
Όπως βλέπουμε οι εξελίξεις οι πολιτικές επιβεβαίωσαν
όσους είχαν την επιφύλαξη, τους κακόβουλους και
τελικά όλη η διαδικασία μάλλον αναβάλλεται επ'
αόριστον δήθεν για να μελετηθεί ξανά. Μα καλά τόσα
χρόνια το μελετάνε, τι άλλο μένει να μελετήσουν
ακόμα; Πάντως η αναβλητικότητα συνέβαλε στον
πολλαπλασιασμό των αρνητικών εντυπώσεων.
10. Εάν η αξιολόγηση προχωρήσει, οι επιπτώσεις θα
είναι και θετικές και αρνητικές. Θετικές όπως είπα και
νωρίτερα ότι ήδη υπάρχει μια μεταστροφή προς το
καλύτερο στη διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και
παιδαγωγικών, όμως από ότι φημολογείται και απ' ότι
ακούγεται στα σχολεία έχει διαταραχθεί το κλίμα το
συναδελφικό, υπάρχουν έριδες και αντιπαλότητες
μεταξύ στελεχών και εκπαιδευτικών και είναι και αυτό
ένα μεγάλο ζητούμενο.
11. Ναι, θα τον αλλάξει, είμαι σίγουρος για αυτό,
επειδή όλοι οι εργαζόμενοι είτε ως επιχειρηματίες, είτε
ως επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι, αξιολογούν και
αξιολογούνται σκληρά. Επομένως αν και ο
εκπαιδευτικός αποδεχτεί μια διαδικασία αξιολόγησης
σαφώς πιστεύω ότι και η κοινωνία θα τον βλέπει με
διαφορετικό μάτι, με καλύτερη οπτική γωνία και
θετικότερα.
17. Έχουμε δει αλλαγή νοοτροπίας άσκησης των
καθηκόντων των διευθυντών των σχολικών μονάδων
σε σχέση με τη διεύθυνση προς το καλύτερο. Κατ'
αρνητικό δικό μου τρόπο ή ότι θα δω το ρόλο μου ως
εξουσία και θα κάνω κακή χρήση της δυνατότητας να
αξιολογήσω, ούτε στο ελάχιστο δε με άλλαξε. Με
βάση τα προσωπικά μου πιστεύω και τις αρχές της
χρηστής διοίκησης, θεωρώ ότι οι δικές μου σχέσεις με
τους υφισταμένους μου είναι σε ένα πάρα πολύ καλό
επίπεδο. Ο συγκεκριμένος νόμος νομίζω ότι δίνει τη
δυνατότητα, εάν χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως
δαμόκλειο σπάθη πάνω από τα κεφάλια των
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-η αναβλητικότητα συνέβαλε
στον πολλαπλασιασμό των
αρνητικών εντυπώσεων

-θετικές και αρνητικές
επιπτώσεις θα έχει η αξιολόγηση
αν προχωρήσει

-θετικές στην διεκπεραίωση
διοικητικών και παιδαγωγικών
θεμάτων

-αρνητικές στο κλίμα μεταξύ
συναδέλφων θα οξύνει τις
αντιπαλότητες

-η κοινωνία θα βλέπει τον
εκπαιδευτικό με άλλο μάτι αν
αξιολογηθεί από καλύτερη
οπτική γωνία ,θετικότερα

εκπαιδευτικών, να επηρεάσει τη συμπεριφορά σου και
τις σχέσεις σου με τους υφισταμένους σου. Όμως και
μόνο η διαδικασία της αξιολόγησης έδωσε τη
δυνατότητα και στους προϊσταμένους των σχολικών
μονάδων να κάνουμε την αυτοκριτική μας και να
ασκούμε τη διοίκηση κατά αποτελεσματικότερο
τρόπο. Δίνει ο νόμος τη δυνατότητα να
διαφοροποιήσεις τη συμπεριφορά σου, αλλά νομίζω
ότι ο επαγγελματισμός και η χρηστή διοίκηση δεν το
επιτρέπουν. Πρέπει όμως να αναφέρουμε ότι υπάρχει
μια δικλείδα όπου και ο αξιολογούμενος έχει τη
δυνατότητα, και καλά το κάνει, να ασκήσει τα ένδικά
του μέσα στα διοικητικά δικαστήρια όταν αδικηθεί
εμφανώς. Εγώ λοιπόν στις αξιολογήσεις μου για ότι
έχω αποτυπώσει έχω και στοιχεία. Ο αξιολογητής
πρέπει να διατηρεί ένα πορτφόλιο για κάθε
αξιολογούμενο έτσι ώστε σε ενδεχόμενη προσφυγή ή
ένσταση, με στοιχεία να αποδείξει που στηρίζει την
αξιολογική του κρίση.
18. Όχι, νομίζω ότι αυτές είναι αντικειμενικές
αδυναμίες
του
νομοθετικού
πλαισίου.
Ο
ανθρώπινος παράγοντας, η καθημερινότητα, οι
συνεργασίες, οι φιλίες, όλα αυτά επηρεάζουν
οπωσδήποτε την αξιολογική κρίση. Θα πρέπει όμως
κάποτε η αξιολόγηση να εφαρμοστεί και για να γίνει
αυτό πρέπει να ξεκινήσει. Τώρα έγινε ένα ξεκίνημα.
Θα διαπιστωνόταν οι αδυναμίες, τα σημεία που θέλουν
βελτίωση έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πιο
αντικειμενική αξιολόγηση. Αυτός θα μπορούσε να
είναι ο στόχος της πενταετίας, αλλά πάντα πρέπει
πρώτα να γίνει μια αρχή. Αν λοιπόν δεν ξεκινήσουμε
δεν θα φτάσουμε ποτέ στον προορισμό μας και δεν
μπορείς να ξεκινήσεις ένα εγχείρημα και να είναι
τέλειο με την πρώτη εφαρμογή.
19. Ναι νομίζω ότι υπάρχει συσχέτιση. Εγώ ως
αξιολογούμενος ακολούθησα τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, ετοίμασα το πορτφόλιό μου, μελέτησα το
διάταγμα και με βάση την φιλοσοφία και τον τρόπο
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λειτουργίας μου και διοίκησης της εκπαίδευσης,
μπόρεσα να σταθώ απέναντι στον προϊστάμενό μου.
Νομίζω ότι κατ' ανάλογο τρόπο πρέπει να δουν και οι
αξιολογούμενοι διευθυντές των δημοτικών σχολείων
τη συμπεριφορά τους. Τη διοικητική και παιδαγωγική
πρακτική τους έναντι των προϊσταμένων τους, αλλά
και των υφισταμένων τους, αλλά και των γονέων. Άρα
ως προς τη διαδικασία είναι τα ίδια πράγματα.
20.
Εάν συνδυαστεί ότι η αξιολόγηση αυτή
εφαρμόζεται τώρα με νόμους, με απολύσεις, με
συρρίκνωση του δημοσίου τομέα, ίσως να έχει και
στόχο την απόλυση κάποιων εκπαιδευτικών λόγω
της γενικότερης πολιτικής και οικονομικής
συγκυρίας. Μια αξιολόγηση που θα ερχόταν με ένα
άλλο οικονομικό πολιτικό περιβάλλον , ίσως να
γινόταν περισσότερο αποδεκτή. Τώρα τα δεδομένα
και οι συνθήκες επιτείνουν την ανασφάλεια και την
αγωνία ότι θα υπάρχουν απολύσεις. Βέβαια δεν
μπορείς να αμφισβητήσεις το γεγονός ότι μια μερίδα
εκπαιδευτικών μπορεί να είναι ακατάλληλοι για
εκπαιδευτικοί και κατάλληλοι για οτιδήποτε άλλο.
Πρέπει η ίδια η σχολική κοινότητα να τολμήσει να δει
κι αυτή τη διάσταση. Όσοι δεν είναι ικανοί να
διδάσκουν μπορεί να είναι ικανοί για διοικητικό έργο.
Αυτά όμως όλα πρέπει να τα δούμε αν θέλουμε να
αλλάξουμε κάτι ή να παραμείνουμε βαλτωμένοι όπως
είμαστε επί μια γενιά.
21. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω. Νομίζω ότι θα
μπορούσε και ο αξιολογούμενος να ασκήσει την
ένστασή του. Επίσης ο αξιολογητής να μπορούσε να
διατυπώσει κατά πιο ελεύθερο και αντικειμενικό
τρόπο τη γνώμη του, τη διαπίστωσή του για τον
αξιολογούμενο διευθυντή του σχολείου. Οι
ρουμπρίκες
τον δεσμεύουν και κάνουμε
τυποποιημένα πράγματα και έτσι δεν διαφοροποιείται
ο ένας εκπαιδευτικός από τον άλλο.
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-δεν είναι αποδεκτή λόγω της
κακής οικονομικής κατάστασης
της χώρας και των μέτρων
μείωσης του δημοσιονομικού
κόστους που ακολουθεί η
κυβέρνηση
-συνδέεται η αξιολόγηση με τις
απολύσεις
-δημιουργεί κλίμα αρνητικό και
ανασφαλές
-η σχολική κοινότητα να
ωριμάσει και να κατανοήσει ότι
υπάρχουν εκπαιδευτικοί
κατάλληλοι και ακατάλληλοι
-όσοι δεν είναι ικανοί να
διδάσκουν ίσως αξιοποιηθούν
καλύτερα στο διοικητικό έργο
-αυτά τα θέματα χρίζουν
αντιμετώπισης για να πάμε
μπροστά
-δεν είναι έτοιμος να προτείνει
αλλαγές
-ωστόσο είναι προβληματικές οι
ρουμπρίκες έχουν τυποποιημένο
αποτέλεσμα χωρίς να παριστάνει
τις διαφοροποιήσεις των
εκπαιδευτικών
-θα μπορούσε επίσης να έχει
λόγο και ο εκπαιδευτικός να
ασκήσει π.χ. ενστάσεις
-να μειώσει τις ανισότητες μέσα
στο σχολείο να ξεκινούν όλοι οι
μαθητές από την ίδια αφετηρία

22. Η εκπαιδευτική πολιτική είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων και κυρίως της πολιτικής βούλησης, ποιος
είναι ο στόχος της κάθε κυβέρνησης, το πόσο θέλει να
βοηθήσει τα παιδιά του λαού τα οποία ξεκινούν από
διαφορετικές
αφετηρίες.
Αυτό
είναι
μια
πραγματικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια ανισότητα
μεταξύ των παιδιών του ελληνικού λαού ως προς την
κοινωνική – οικονομική – πολιτισμική διάσταση. Το
Υπουργείο πρέπει να θέλει να διαθέσει κονδύλια για
προσλήψεις εκπαιδευτικών, υλικοτεχνική υποδομή,
βιβλία, επιμορφώσεις, μισθολόγιο εκπαιδευτικών,
προοπτική ανέλιξής τους. Όλα αυτά απασχολούν τον
εκπαιδευτικό και επηρεάζουν την εκπαιδευτική
διαδικασία. Ένας παράγοντας ο οποίος πρέπει να μπει
δίπλα σε όλα αυτά που ανέφερα συνοπτικά είναι και η
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού. Δεν είναι πανάκεια
δηλαδή, ότι η αξιολόγηση θα λύσει από μόνη της τα
προβλήματα της εκπαίδευσης. Είναι μια παράμετρος
δίπλα σε όλα τα άλλα, η οποία επηρεάζει μόνο κατά
ένα μικρό βαθμό την ποιότητα της παρεχόμενης
εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΔΠΕ

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 58
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δ/ντής Π.Ε Ν. Χανίων)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-η αξιολόγηση θα αναδείξει τις
ελλείψεις του σχολείου θα κάνει
επιτακτική την ανάγκη για
κονδύλια στην εκπαίδευση και
βελτίωση των δομών της

-βέβαια η αξιολόγηση από μόνη
της δεν είναι ικανή να λύσει όλα
τα προβλήματα είναι μια
σημαντική παράμετρος

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Το υποκείμενο θεωρεί την αξιολόγηση ως φυσικό επακόλουθο μιας δουλειάς και
ειδικά αυτή του δημόσιου λειτουργού.
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι το φυσικό επακόλουθο της εργασίας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Το υποκείμενο θεωρεί την αξιολόγηση βασικό παράγοντα για ένα ποιοτικό
εκπαιδευτικό έργο. Εκτιμά ότι η καθιέρωση της αξιολόγησης ως διαδικασίας θα
βελτιώσει ακόμα περισσότερο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης όπως
άλλωστε πιστεύει και ότι έγινε με τη εφαρμογή του ΠΔ 152. Επισημαίνει ότι η
αξιολόγηση και το ΠΔ 152 βελτίωσε θεαματικά την διοικητική διαδικασία και
βελτίωσε την ανάληψη ευθυνών από την σχολική μονάδα σε τοπικό επίπεδο.
Έννοια: Η αξιολόγηση αποτελεί βασικό παράγοντα για ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό
έργο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί πως αρχικά πρέπει να υπάρξει η κουλτούρα της αξιολόγησης
στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Η καλύτερη μορφή αξιολόγησης κρίνει πως
είναι η διαμορφωτική γιατί μέσω θεσμοθετημένων διαδικασιών οδηγεί στη βελτίωση
του εκπαιδευτικού.
Έννοια: Η διαμορφωτική αξιολόγηση μπορεί να είναι η καλύτερη επιδιωκόμενη,
αποτελεσματική και ευκταία μορφή αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση έχει πολλαπλούς στόχους. Πέρα από τη
βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και της επιπλέον επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών για το σκοπό αυτό, πιστεύει πως στόχος της αξιολόγησης θα πρέπει
να είναι ακόμα η διακριτή η διοικητική ιεραρχία και η διάκριση ρόλων στο σχολείο
προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη οργανωτικότητα και αποδοτικότητα. Επίσης
πιστεύει πως η αξιολόγηση θα πρέπει να διαφυλάσσει την συνεργατική ομοψυχία και
ομοθυμία των εκπαιδευτικών για το καλό του σχολείου.
Έννοια: Η αξιολόγηση να στοχεύει σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης που
τελικά συντελούν στη βελτίωση του αποδοτικότερου παιδαγωγικού κλίματος στην
τάξη(διοίκηση, εργασιακές σχέσεις εκπαιδευτικών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών).
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Λίγες εμπειρίες από την αξιολόγηση. Θεωρεί ωστόσο ότι καθ’ όλη την θητεία του
κρινόταν τόσο από τους προϊσταμένους του όσο και από τους γονείς και τους
μαθητές.
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2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει πλήρη ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152. Έχει παρακολουθήσει
όλα τα σεμινάρια και έχει μελετήσει όλο το σχετικό υλικό της αξιολόγησης. Όσον
αφορά τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα το υποκείμενο κατά βάση
καλύπτεται από το ΠΔ 152 θεωρεί ότι μπορεί να αξιολογήσει σωστά και
αντικειμενικά ωστόσο αντίφαση προκαλεί το γεγονός ότι στα μειονεκτήματα
αναφέρει τον τρόπο αξιολόγησης μέσω των ρουμπρικών. Θεωρεί ότι δεν μπορεί να
υπάρξει σαφής συσχετισμός μεταξύ ενός χαρακτηρισμού και ενός αριθμού καθώς
δεν μπορεί να διευκρινιστεί η διαφοροποίηση ειδικά όταν υπάρχει μια μονάδα
διαφορά στη βαθμολόγηση.
Έννοια: Οι ρουμπρίκες που χρησιμοποιούνται στο νέο θεσμικό πλαίσιο της
αξιολόγησης δεν δίνουν σαφή και ξεκάθαρη εικόνα αλλά ένα γενικό περιγραφικό
πλαίσιο χωρίς να μπορεί να αποτυπώσει διαφοροποιήσεις.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο δεν απάντα ξεκάθαρα για το αν έγινε ή όχι διαβούλευση για την
αξιολόγηση. Τοποθετείται σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάστηκε η αξιολόγηση
στην εκπαιδευτική κοινότητα και σημειώνει ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο εισήλθε
βιαίως χωρίς καμία προετοιμασία πιεστικά και βιαστικά πιθανόν λόγω της
οικονομικής κρίσης και των απαιτήσεων των δανειστών της χώρας στο πλαίσιο των
μεταρρυθμίσεων.
Έννοια : Η βίαιη και απροετοίμαστη μετάβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας στην
διαδικασία της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο είναι ξεκάθαρο, δεν ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις κανενός
αντιπροσωπευτικού οργάνου των εκπαιδευτικών, ούτε των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Έννοια: Καμία συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση του νόμου
για την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο χαρακτηρίζει τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης αναβλητικό,
επιβλητικό και αβέβαιο με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι ο νόμος δεν θα ισχύσει και θα
αναβληθεί.
Έννοια: Η αναβλητικότητα συνέβαλε στην διόγκωση του αρνητικού κλίματος
απέναντι στην αξιολόγηση.
Η αναβλητικότητα δημιούργησε την εντύπωση ότι θα είναι ακόμα ένας νόμος για την
αξιολόγηση που δεν θα εφαρμοστεί.
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3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η εφαρμογή της αξιολόγησης θα έχει θετικές και
αρνητικές συνέπειες για την εκπαίδευση. Θετικές ως προς την βελτίωση των
συνθηκών στη διαπεραίωση διοικητικών και παιδαγωγικών θεμάτων και αρνητικές
ως προς τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων όπου όπως φάνηκε θα υπάρχουν έριδες
μεταξύ στελεχών και εκπαιδευτικών.
Έννοια: Η αξιολόγηση θα βελτιώσει την εκπαιδευτική και διοικητική διαδικασία
ωστόσο θα διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η αξιολόγηση θα βοηθήσει την κοινωνία να δει τον εκπαιδευτικό με πιο θετικό μάτι.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις
με τους υφισταμένους» ο νόμος έτσι όπως έχει διαμορφωθεί δίνει τη δυνατότητα να
διαφοροποιηθεί η συμπεριφορά του αξιολογητή σε σχέση με το παρελθόν η μόνη
ασφαλιστική δικλείδα εκτός του επαγγελματισμού και την ηθική του εκάστοτε
αξιολογητή είναι η δυνατότητα του αξιολογούμενου να ασκήσει ένδικα μέσα στα
διοικητικά δικαστήρια σε περίπτωση που πιστεύει πως υπάρχει αδικία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Έννοια: Ο ανθρώπινος παράγοντας και η καθημερινή τριβή είναι αντικειμενικές
αδυναμίες που πάντα θα επηρεάζουν την αξιολογική διαδικασία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι υπάρχει συσχέτιση στον τρόπο και τη μορφή της
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης.
Έννοια: Ως προς τη διαδικασία της αξιολόγησης τα πράγματα είναι ίδια για όλα τα
στελέχη της εκπαίδευσης.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
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Το υποκείμενο πιστεύει ότι στόχος της αξιολόγησης τη δεδομένη στιγμή ίσως και να
είναι οι απολύσεις ή και οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από τη θέση τους, γεγονός
που εντείνει την ανασφάλεια και την αποδοκιμασία των εκπαιδευτικών για την
αξιολόγηση.
Έννοια: Άμεσος στόχος αυτής της αξιολόγησης είναι οι απολύσεις και οι
μετακινήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού λόγω της οικονομικής δυσχέρειας της
χώρας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Το υποκείμενο δεν είναι έτοιμο να προτείνει συγκεκριμένες βελτιώσεις, αυτό που
επισημαίνει είναι ότι οι ρουμπρίκες δεσμεύουν τον αξιολογητή σε μια τυποποιημένη
διαπίστωση και δεν μπορεί έτσι να γίνει ξεκάθαρη διαφοροποίηση.
Έννοια: Οι ρουμπρίκες εμποδίζουν της διεξαγωγή μιας εξατομικευμένης
αξιολόγησης. Παράγουν τυποποιημένα αποτελέσματα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής» Το υποκείμενο θεωρεί τα προβλήματα του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος πιο σύνθετα και πιο πολύπλοκα σε σχέση με την απουσία
της αξιολόγησης. Θεωρεί ότι η αξιολόγηση λίγο μπορεί να βοηθήσει στα σοβαρά
προβλήματα και ότι αποτελεί μια παράμετρο όχι το κυρίως πρόβλημα.
Έννοια: Η αξιολόγηση δεν μπορεί να λύσει από μόνη της τα προβλήματα του
Ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.
Η αξιολόγηση είναι μια μικρή παράμετρος η οποία ελάχιστα επηρεάζει την ποιότητα
της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
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-απαραίτητη η αξιολόγηση γενικά
των δημοσίων λειτουργών και
των εκπαιδευτικών

ΠΔΕΚ
1. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρα ότι έχουμε φτάσει σε
ένα τέτοιο επίπεδο που το θεωρώ αναγκαίο να
προχωρήσουμε σε μία τέτοια διαδικασία, να βρούμε
τον κατάλληλο τρόπο ώστε να εφαρμόζεται ένα
σύστημα αξιολόγησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
είναι ένα θέμα που κρίνεται αναγκαίο να υπάρξει ένας
τρόπος αξιολόγησης όχι μόνο για εκπαιδευτικούς,
αλλά και για όλους τους δημόσιους λειτουργούς. δεν
μπορεί να έχουμε θέσεις δημόσιες και να μην υπάρχει
κάποιος ο οποίος να ελέγχει και να καταγράφει το
έργο και την προσφορά μας.
2. Πιστεύω απόλυτα ότι βελτιώνεται η ποιότητα του
σχολείου. σου δίνεται η δυνατότητα μέσα από
σταθμισμένης διαδικασίες να καταγράψεις και να
επισημάνεις τυχόν αδυναμίες που υπάρχουν και να
προχωρήσεις σε μια διαδικασία παρέμβασης,
στήριξης, ανατροφοδότησης, ακόμη και επιμόρφωσης
σ' αυτούς που το έχουν ανάγκη.
3. Σαφέστατα το εκπαιδευτικό έργο μπορεί να
αποτιμηθεί και πρέπει να αξιολογείται. το πως θα γίνει
αυτό είναι μία δύσκολη υπόθεση που μας έχει
απασχολήσει κατά καιρούς, περισσότερο κλίνω προς
ένα συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησης, γιατί δίνεται η
ευκαιρία να αξιολογήσεις ατομικά τον εκπαιδευτικό,
αλλά και συλλογικά ολόκληρη τη σχολική μονάδα.
Ένας
σωστά αξιολογημένος εκπαιδευτικός,
επιμορφωμένος και καταρτισμένος σύμφωνα με τα νέα
δεδομένα
στη
σύγχρονη
εκπαιδευτική
πραγματικότητα, είναι ο κινητήριος μοχλός για να
έχεις μια καλύτερη σχολική μονάδα, αναβαθμισμένη
που να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σημερινές
ανάγκες της κοινωνίας.
4. Ο στόχος θα πρέπει να είναι να δημιουργήσουμε ένα
σχολείο, μία δομή, ένα χώρο ο οποίος θα είναι υγιής
και αποδεκτός από τους μαθητές. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί
έχοντας εκπαιδευτικούς άριστα
καταρτισμένους, που να μπορούν να δημιουργούν
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-δεν μπορεί να μην υπάρχει
έλεγχος και καταγραφή του
έργου που παράγεται στον
δημόσιο τομέα

-βελτιώνεται η ποιότητα του
σχολείου

-καταγράφονται και
επισημαίνονται αδυναμίες
προκειμένου να παρέμβουμε και
να υπάρξει μια διαδικασία
παρέμβασης, στήριξης,
ανατροφοδότησης ακόμη και
επιμόρφωσης για όσους είναι
απαραίτητο
-πρέπει να αποτιμηθεί το
εκπαιδευτικό έργο μέσα από την
αξιολόγηση
-συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησης
-ατομικά τον εκπαιδευτικό και
συλλογικά την σχολική μονάδα
-ένας σωστά αξιολογημένος
εκπαιδευτικός επιμορφωμένος
και καταρτισμένος είναι ο
κινητήριος μοχλός για ένα
καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα
-ο στόχος είναι ένα καλύτερο
σχολείο ένα υγειές και δομημένο
περιβάλλον για τους μαθητές
-άριστα καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί
-ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία

αυτό το προσιτό περιβάλλον και το ευχάριστο κλίμα
μέσα στο σχολικό χώρο. Ένα ανοιχτό σχολείο στην
κοινωνία που να αναγνωρίζεται από τον κόσμο και να
στηρίζεται και όλο αυτά να επιβεβαιώνονται και να
ανατροφοδοτούνται μέσα
από μια διαδικασία
αξιολόγησης. Δεν μπορείς να γνωρίζεις αν έχεις
επιτύχει κάποιους στόχους αν δεν αξιολογήσεις τη
διαδικασία, αν δεν καταγράψεις και στη συνέχεια να
μπορείς να επέμβεις. Επίσης ως υγιές περιβάλλον
εννοούμε και το έμψυχο δυναμικό του σχολείου, άρα
ένας άλλος κύριος στόχος θα πρέπει να είναι η
βελτίωση του εκπαιδευτικού μέσα από διαδικασίες
ανατροφοδότησης και επιμόρφωσης. Τέλος την
αναβάθμιση της υλικοτεχνικής και κτηριακής
υποδομής του σχολικού περιβάλλοντος, γεγονός το
οποίο οφείλει να δει η πολιτεία και να αυξήσει τα
κονδύλια και τις επιχορηγήσεις για την παιδεία, μέσα
από ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπαιδευτικής πολιτικής
ανασυγκρότησης.
5. Έχω εμπειρία, έχω επιμορφωθεί για την αξιολόγηση
και το ΠΔ 152. Έχω συμμετάσχει στην αξιολόγηση,
έχω αξιολογήσει και έχω αξιολογηθεί. Μπορώ να πω
ότι σε ένα βαθμό είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τη
διαδικασία.
6. Νομίζω ότι είμαι απόλυτα ενημερωμένος σε έναν
υψηλό βαθμό από τη στιγμή μάλιστα που μπήκα και
στη διαδικασία εφαρμόζοντας το ΠΔ 152,
αξιολογώντας τους διευθυντές εκπαίδευσης και τους
σχολικούς
συμβούλους.
Αδυναμίες
σίγουρα
παρουσιάστηκαν. Αυτό που εμείς είχαμε προτείνει,
είχαμε συμβουλέψει το υπουργείο παιδείας, ήταν να
μην συνδεθεί ο νόμος 4142 της αξιολόγησης με το ΠΔ
152. Ζητήσαμε χρόνο μεταβατικό, ώστε να
δημιουργήσουμε τις συνθήκες και την κουλτούρα της
αξιολόγησης, μέσα από την αυτοαξιολόγηση της
σχολικής μονάδας και μετά να προχωρήσουμε,
βάζοντας σε εφαρμογή το ΠΔ 152. Γράφονται και
λέγονται διάφορα. Δεν προκύπτει όμως πουθενά
μέσα από το ΠΔ 152 ο τιμωρητικός χαρακτήρας. Η
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-να στηρίζεται από την κοινωνία
και να ανατροφοδοτείται μέσα
από την αξιολόγηση
-η επίτευξη των στόχων κρίνεται
μόνο μέσα από την αξιολόγηση
-βελτίωση του εκπαιδευτικού
μέσα από την ανατροφοδότηση
και την επιμόρφωση

-αναβάθμιση της υλικοτεχνικής
δομής και της κτηριακής
υποδομής αλλά και ευρύτερη
εκπαιδευτική ανασυγκρότηση,
αύξηση των κονδυλίων για την
εκπαίδευση μόνο μέσα από την
αξιολόγηση μπορεί να
προκύψουν
-έχει επιμορφωθεί σχετικά με το
ΠΔ 152
-έχει συμμετάσχει στην
αξιολόγηση έχει αξιολογήσει και
έχει αξιολογηθεί
-αρκετά ικανοποιημένος με τη
διαδικασία
-απόλυτα ενημερωμένος
-υπάρχουν αδυναμίες
-είχαν προτείνει να μην συνδεθεί
το ΠΔ 152 με τον νόμο 4142 για
την αξιολόγηση

-ζητήθηκε μεταβατικός χρόνος
ώστε να αναπτυχθεί η κουλτούρα
αξιολόγησης και να ωριμάσουν οι
συνθήκες μέσα από
αυτοαξιολόγηση και μετά να
εφαρμοστεί το ΠΔ 152
-δεν προκύπτει τιμωρητικός
χαρακτήρας μέσα από το ΠΔ152
-ο συνδυασμός του ΠΔ 152 με τον
ν.4142 έχει τιμωρητικό
χαρακτήρα και γι αυτό διαφωνεί

συνδυαστική χρήση του νόμου 4142 με το ΠΔ 152
το κάνει αυτό, πράγμα με το οποίο διαφωνώ,
δηλαδή με τον τιμωρητικό χαρακτήρα. Σε ότι
αφορά το νόμο για την αυτοαξιολόγηση πρέπει να
ξεκαθαρίσουμε ότι έχει προκύψει μέσα από
συζήτηση με τις ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών.
Είναι γραμμένος και ψηφισμένος όπως ακριβώς
προτάθηκε από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ,
διαφέροντας ελάχιστα από τις προτάσεις τους. Είναι
ένα βήμα για να προχωρήσουμε στην αξιολόγηση, ένα
μεγάλο θετικό βήμα του κλάδου μας ο νόμος 4142 για
την αυτοαξιολόγηση. Σε βάζει σε μία άλλη κουλτούρα,
δίνοντας την ευκαιρία στο σύλλογο διδασκόντων και
στο διευθυντή να πει την άποψή του για τα
προγράμματα σπουδών, τις ευθύνες της πολιτείας, την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τις κτηριακές
υποδομές, καταγράφοντας μέσα από τη διαδικασία της
εφαρμογή του θεσμού αυτού τις αδυναμίες της
πολιτείας και ζητάς με τις εκθέσεις αποτίμησης το
λόγο από την πολιτεία, δίνοντάς την το κίνητρο να
βελτιώσει, νομοθετώντας προς τη σωστή κατεύθυνση,
όλο το πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσα
από έναν επίσημο και τεκμηριωμένο τρόπο.
7. Δεν υπήρχε διαβούλευση, δεν θυμάμαι να έγινε
κάτι τέτοιο. Ζητήσαμε οδηγίες μόνο για τα ποσοστά
του 15% των εκπαιδευτικών που θα έπρεπε να
απολυθούν, αλλά μας είπαν από το υπουργείο ότι
αυτό δεν ισχύει για εμάς. Αυτή ήταν η μόνη
διαφοροποίηση και ενημέρωση, Απλώς υπήρχε ένα
νομικό πλαίσιο και έπρεπε απλώς να το εφαρμόσουμε.
Θεωρώ ότι σε μια πάρα πού δύσκολη περίοδο για
το εκπαιδευτικό σύστημα, μπήκε ένα καίριο
ζήτημα χωρίς να υπάρχει το ανάλογο κλίμα, η
ανάλογη σοβαρότητα και ψυχραιμία.
8. Σε’ ότι αφορά την αυτοαξιολόγηση, όπως είπα
και πριν, ήταν πάρα πολύ καλή η διαδικασία της
διαβούλευσης και της ανταλλαγής απόψεων και
καταγραφής των θέσεων της ομοσπονδίας. Σε ότι
αφορά το ΠΔ 152, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει
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-η αυτοαξιολόγηση έχει
προκύψει μέσα από διάλογο με
τις ομοσπονδίες εκπαιδευτικών
-είναι γραμμένος και ψηφισμένος
όπως ακριβώς προτάθηκε από τη
ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ διαφέροντας
ελάχιστα από τις αρχικές
προτάσεις
-ο νόμος 4142 για την
αυτοαξιολόγηση είναι ένα
μεγάλο θετικό βήμα για την
αξιολόγηση
-δίνει την ευκαιρία στο σύλλογο
διδασκόντων και τον διευθυντή
να πει την άποψή του για το
πρόγραμμα σπουδών, τις δομές
και τις υποδομές του σχολείου
και τις αδυναμίες του
-δίνει κίνητρο βελτίωσης προς τη
σωστή κατεύθυνση μέσα από
έναν επίσημο και τεκμηριωμένο
τρόπο
-δεν υπήρξε διαβούλευση
-ζητήθηκαν οδηγίες μόνο για το
15% των εκπαιδευτικών που θα
έπρεπε να απολυθεί αλλά το
υπουργείο είπε ότι δεν αφορά
τους περιφερειακούς διευθυντές
-υπήρχε ένα νομικό πλαίσιο και
έπρεπε να τηρηθεί
-σε μια δύσκολη χρονικά περίοδο
για το εκπαιδευτικό σύστημα
τέθηκε ένα καίριο ζήτημα χωρίς
να υπάρχει ανάλογο κλίμα ή
ανάλογη σοβαρότητα και
ψυχραιμία
-η αυτοαξιολόγηση ήταν πάρα
πολύ καλή η διαδικασία της
διαβούλευσης και της
ανταλλαγής απόψεων
-σε ότι αφορά το ΠΔ 152
μπορούσε να είχε γίνει καλύτερη
διαβούλευση

γίνει μια καλύτερη διαδικασία διαβούλευσης. Νομίζω
ότι πιέστηκε πάρα πολύ η πολιτεία και κυρίως από
εξωγενείς παράγοντες. Δεν ήταν επιταγή του
μνημονίου ή της Ε.Ε. Η συνδυαστική εφαρμογή του
νόμου 4142 και του ΠΔ 152 είναι που δημιούργησε
τις εντάσεις και δεν έδωσε την ευκαιρία στις
εκπαιδευτικές κοινότητες και στις ομοσπονδίες, να
συζητήσουν και αν διαβουλευτούν. Πολλά από τα
σημεία που παρουσιάζουν αδυναμίες, οφείλονται
στο γεγονός ότι το υπουργείο δεν μπήκε σε μια
ουσιαστική διαδικασία να τα συζητήσει και αν τα
διορθώσει.
9. Πολύ πιεστικός ο χρόνος, πολλές οδηγίες και
εγκύκλιοι, πολλές αναβολές, πάρα πολλές
επιμηκύνσεις προθεσμιών. Από ένα σημείο και μετά
ελλιπή ενημέρωση για καίρια ζητήματα στα οποία
ζητούσαμε διευκρινίσεις. Γενικότερα το κλίμα ήταν
πολύ τεταμένο και αμφισβητήσιμο το θεσμικό πλαίσιο
από πάρα πολλούς. Δημιουργήθηκαν πάρα πολλά
προβλήματα στο κομμάτι της εφαρμογής,
δημιουργώντας παράλληλα σύγχυση, τόσο σ' αυτούς
που ανέλαβαν την επιμόρφωση, όσο και στους
υφισταμένους. Η κλήση των στελεχών στο Υπουργείο
για επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση, ήταν πολύ
πρόχειρα σχεδιασμένο, προπηλακίστηκαν στελέχη και
αυτό το γεγονός δημιούργησε αρνητικό κλίμα, το
οποίο στη συνέχεια μεταφέρθηκα και προς τα κάτω.
10. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη, εκτός από ελάχιστες
εξαιρέσεις, στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πιστεύω ότι
είναι ένα σύστημα, το οποίο αν μη τι άλλο, θα βάλει
σε μια διαδικασία σκέψης και προβληματισμού τους
εκπαιδευτικούς, βάζοντάς τους να σκεφτούν τη θέση
ευθύνης που έχουν και πόσο σοβαρά θα πρέπει να την
αντιμετωπίσουν. Επίσης μπορεί κάποιος
να
παρουσιάζει αδυναμίες οι οποίες χρήζουν βοήθειας. Η
συγκεκριμένη αξιολόγηση δε νομίζω να έχει αρνητικές
επιπτώσεις. Μάλλον κλίνω προς το γεγονός ότι θα έχει
θετικό πρόσημο, έχοντας ως προτεραιότητα τη
δημιουργία μιας κουλτούρας αξιολόγησης, ώστε αυτή
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-δεν ήταν επιταγή του μνημονίου
ή της Ε.Ε η αξιολόγηση
-η συνδυαστική εφαρμογή του
ν.4142 με το ΠΔ 152
δημιούργησε τις εντάσεις
-δεν μπήκε σε ουσιαστικό
διάλογο το υπουργείο γι αυτό και
υπάρχουν αδυναμίες
-πιεστικός χρόνος, πολλές
οδηγίες, εγκύκλιοι και αναβολές
-ελλιπής ενημέρωση για καίρια
ζητήματα
-κλίμα τεταμένο και
αμφισβητήσιμο το θεσμικό
πλαίσιο
-πολλά προβλήματα στο κομμάτι
της εφαρμογής
-δημιουργήθηκε σύγχυση τόσο
σε αυτούς που ανέλαβαν την
επιμόρφωση όσο και στους
υφισταμένους
-πρόχειρος σχεδιασμός του
υπουργείου για την επιμόρφωση
πάνω στην αξιολόγηση
-προπηλακίστηκαν στελέχη και
γενικότερα επικράτησε ένα
αρνητικό κλίμα που βαθμιαία
μεταφέρθηκε προς τα κάτω
-η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα
που θα βάλει σε μια διαδικασία
σκέψης και προβληματισμού
τους εκπαιδευτικούς
-δεν έχει αρνητικές επιπτώσεις η
συγκεκριμένη αξιολόγηση
-θα έχει θετικό πρόσημο αφού
θα δημιουργήσει μια κουλτούρα
αξιολόγησης ώστε να γίνει
ευκολότερα αποδεκτή
-θα αλλάξει τον τρόπο που
βλέπει η κοινωνία το σχολείο

σταδιακά να γίνει ευκολότερα αποδεκτή, πείθοντας
ταυτόχρονα και τους άλλους παράγοντες πάνω σ' αυτή
τη διαδικασία.
11. Εννοείται ότι θα την αλλάξει. Είναι ένα θέμα το
οποίο το αρνούμαστε, αλλά η κοινωνία καθημερινά
μας κρίνει -και δυστυχώς αρνητικά τις περισσότερες
φορές- χωρίς όμως να έχει κάποια στοιχεία
συγκεκριμένα. Εκκαλούμεθα εμείς ανά πάσα στιγμή
και ώρα να απολογούμαστε για πράγματα που φταίει
περισσότερο η πολιτεία και είναι δικές της ευθύνες.
Νομίζω ότι και από την εικόνα που έχω από τις
συναναστροφές και τις συζητήσεις με την κοινωνία
και του ς φορείς της, η άποψη που έχουν είναι ότι
πρέπει να αξιολογούμαστε και απορούσαν γιατί δεν τη
θέλουμε. Θεωρούν ότι όπως υπάρχει και στον ιδιωτικό
τομέα αξιολόγηση και μάλιστα αυστηρή, έτσι θα
πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να έχουν ένα
συγκεκριμένο πλαίσιο, στο οποίο θα καταγράφεται αν
κάνεις σωστά τη δουλειά σου ή όχι.
17. Ναι, σαφέστατα. Οφείλω να ομολογήσω ότι, η
σχέση μου με τους υφισταμένους μου από την πρώτη
στιγμή στηρίχτηκε σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας, του σεβασμού, της
εκτίμησης,
της
επιστημονικότητας,
του
επαγγελματισμού και των ευθυνών που απορρέουν
μέσα από το νόμο πλαίσιο, τους εγκυκλίους και τις
διατάξεις. Παρόλα αυτά όμως, διαπίστωσα μετά και
την εφαρμογή της αξιολόγησης, στο βαθμό που
συμμετείχα και μπόρεσα να το ζήσω, ότι ήμουν πιο
υπεύθυνος, πιο συνεπής και πιο ευαίσθητος σε θέματα
τουλάχιστον που άπτονται της αξιολόγησης.
18. Σεβόμενος το ρόλο μου, την προσωπικότητά μου,
την πορεία μου τόσα χρόνια, αλλά και μέσα από τις
αρμοδιότητες που απορρέουν από το ρόλο μου ως
περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης, θεωρώ ότι
στάθηκα στο ύψος των περιστάσεων και αυτό πρέπει
να κάνουν όλοι. Πρέπει να είσαι επαγγελματίας και το
συναισθηματικό κομμάτι, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν
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-

Η κοινωνία κρίνει το
σχολείο αρνητικά τις
περισσότερες φορές
χωρίς συγκεκριμένα
στοιχεία

-

Οι διευθυντές καλούνται
να πουν τι φταίει ανά
πάσα στιγμή για
πράγματα που ευθύνεται
η πολιτεία

-

Η κοινωνία θέλει να
αξιολογούμαστε και
απορεί που δεν το
θέλουμε

-

Όπως και στον ιδιωτικό
τομέα υπάρχει αυστηρή
αξιολόγηση έτσι θέλουν
και για τον δημόσιο

προβλήματα, θα πρέπει να μένει απ' έξω. Δεν
μπερδεύω τις σχέσεις μου με τα καθήκοντά μου,
κάνοντας πάντα αυτό που πρέπει. Νομίζω ότι ο νόμος
αυτός έχει σε ένα βαθμό και δικλείδες ασφαλείας για
να εξαλείψει τέτοια φαινόμενα, γιατί για να
καταλάβεις κάποια θέση στελέχους απαιτούνται και
λαμβάνονται
υπόψη,
κριτήρια
αντικειμενικά,
προσόντα και ιδιότητες, τα οποία τελικά βοηθούν τα
άτομα που επιλέγονται να κάνουν σωστά τη δουλειά
τους.
19. Νομίζω ότι ήταν στον ίδιο βαθμό δυσκολίας, τόσο
η δική μου αξιολόγηση, όσο και των υφισταμένων μου
σχολικών συμβούλων και διευθυντών εκπαίδευσης.
Θα μπορούσαν αν ανταποκριθούν όλοι το ίδιο. Θεωρώ
όμως ότι εγώ αξιολογήθηκα επιπλέον και στο εποπτικό
κομμάτι σε σχέση με τους άλλους, αλλά σε γενικές
γραμμές, θεωρώ ότι είναι περίπου το ίδιο, χωρίς
ιδιαίτερες διαφορές.
20. Ο άμεσος στόχος είναι ότι η πολιτεία προσπαθεί
μέσω της αξιολόγησης να σταθμίσει τα δεδομένα της
εκπαίδευσης.
Να
βάλει
δηλαδή
κάποια
προαπαιτούμενα, ώστε στη συνέχεια να παρεμβαίνει
για να αναβαθμίσει και να στηρίξει την όλη
εκπαιδευτική διαδικασία και πολιτική.
21. Νομίζω ότι θα πρέπει να εξαιρεθεί εντελώς η
μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη από τη
διαδικασία της αξιολόγησης. Είναι ένα θέμα που
δημιουργεί πρόβλημα ακόμα και στην ίδια την
εφαρμογή του νόμου.
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-άμεσος στόχος πρέπει να είναι
να σταθμιστούν τα δεδομένα της
εκπαίδευσης
-να μπουν κάποια
προαπαιτούμενα και στη
συνέχεια να γίνονται βελτιωτικές
παρεμβάσεις για αναβάθμιση και
στήριξη της εκπαιδευτικής
διαδικασίας
-η βαθμολογική και μισθολογική
εξέλιξη θα πρέπει να αποκοπεί
από την αξιολόγηση δημιουργεί
προβλήματα και εντάσεις ακόμα
και στην εφαρμογή του νόμου
-μέσα από τη αξιολόγηση να
καταγραφούν αδυναμίες και
προβλήματα ώστε να υπάρξει
πολιτική παρέμβαση και
νομοθετική για να λυθούν
- να αποτελέσει ένα εργαλείο για
να αναμορφωθούν τα
προγράμματα σπουδών, τα
βιβλία, η υλικοτεχνική υποδομή
-με βάση τα στοιχεία της
αξιολόγησης να αναβαθμιστεί και
να βελτιωθεί το σχολείο

22. Μέσω της αξιολόγησης να καταγράψεις
αδυναμίες και τυχόν προβλήματα που υπάρχουν,
ώστε να παρέμβεις σε πολιτικό
επίπεδο,
νομοθετώντας κατάλληλα και βελτιώνοντας την
εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολό της. Ένα
εργαλείο μέσω του οποίου θα ελέγχεις και θα
αναδιαμορφώνεις τα προγράμματα σπουδών, τα
βιβλία, την υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων, την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, τα νέα δεδομένα που
διαμορφώνονται
στη
σημερινή
ελληνική
πραγματικότητα. Δηλαδή με βάση τα στοιχεία αυτά
η πολιτεία να νομοθετεί, αναβαθμίζοντας και
βελτιώνοντας όλες τις παραπάνω παραμέτρους.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΠΔΕΚ

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 52
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (περιφερειακός δ/ντής εκπαίδευσης
Κρήτης)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-απαραίτητη η αξιολόγηση γενικά
των δημοσίων λειτουργών και
των εκπαιδευτικών
-δεν μπορεί να μην υπάρχει
έλεγχος και καταγραφή του
έργου που παράγεται στον
δημόσιο τομέα
-βελτιώνεται η ποιότητα του
σχολείου
-καταγράφονται και
επισημαίνονται αδυναμίες
προκειμένου να παρέμβουμε και
να υπάρξει μια διαδικασία
παρέμβασης, στήριξης,
ανατροφοδότησης ακόμη και
επιμόρφωσης για όσους είναι
απαραίτητο
-πρέπει να αποτιμηθεί το
εκπαιδευτικό έργο μέσα από την
αξιολόγηση
-συνδυαστικό τρόπο αξιολόγησης
-ατομικά τον εκπαιδευτικό και
συλλογικά την σχολική μονάδα
-ένας σωστά αξιολογημένος
εκπαιδευτικός επιμορφωμένος
και καταρτισμένος είναι ο
κινητήριος μοχλός για ένα
καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα
-ο στόχος είναι ένα καλύτερο
σχολείο ένα υγειές και δομημένο
περιβάλλον για τους μαθητές
-άριστα καταρτισμένοι
εκπαιδευτικοί
-ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Εντάσσει την αξιολόγηση σε ένα γενικότερο πλαίσιο ελέγχου και καταγραφής της
παραγωγικότητας του ευρύτερου δημοσίου τομέα και όχι μόνο των εκπαιδευτικών
Έννοια: Ο έλεγχος της παραγωγικότητας του δημοσίου τομέα μέσα από το πρίσμα
της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Το υποκείμενο παραδέχεται, ότι μέσα από την αξιολόγηση ολοκληρώνεται μια
διαδικασία καταγραφής- επισήμανσης αδυναμιών που μετά από μια διαδικασία
παρέμβασης-στήριξης-ανατροφοδότησης βελτιώνει την τελική απόδοση
της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Έννοια: Η αξιολόγηση λειτουργεί ανατροφοδοτικά και βελτιωτικά για την
εκπαιδευτική διαδικασία, βελτιώνει το σχολείο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί πως ένας συνδυαστικός τρόπος αξιολόγησης μπορεί να είναι
ο πιο κατάλληλος, καθώς το θέμα είναι σύνθετο και δύσκολο και απαιτεί σύνθετη
ματιά. Ατομική αξιολόγηση σε κάθε εκπαιδευτικό και αξιολόγηση της σχολικής
μονάδας.
Έννοια: συνδυαστική αξιολόγηση (αξιολόγηση εκπαιδευτικού και σχολική μονάδα).
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να έχει στόχο τη δημιουργία ενός
υγιούς σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές. Διευκρινίζει πως στην έννοια
υγειές σχολικό περιβάλλον περιλαμβάνεται τόσο το έμψυχο δυναμικό του σχολείου
όσο και οι υλικοτεχνικές δομές και υποδομές.
Έννοια: Η αξιολόγηση πρέπει να έχει στόχο να καταστήσει το σχολείο ένα υγειές και
αποδεκτό χώρο για τον μαθητή.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Έννοια: έχει επιμορφωθεί σχετικά με το ΠΔ 152 έχει αξιολογήσει και έχει
αξιολογηθεί.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « Τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του
υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο θεωρεί πως η σύνδεση του ΠΔ 152 με το ν.4142 για την αξιολόγηση
ήταν λάθος. Ενώ ταυτόχρονα δεν ακολουθήθηκε κάποια διαδικασία σταδιακής
ωρίμανσης του εκπαιδευτικού χώρου ώστε να προσλάβει θετικά την αξιολόγηση.
Ήταν μειονέκτημα η έλλειψη μεταβατικού χρόνου για την εφαρμογή της
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αξιολόγησης. Από την άλλη πλεονέκτημα θεωρεί την ίδια την εφαρμογή της
αξιολόγησης. Η αξιολόγηση δίνει κίνητρο βελτίωσης προς τη σωστή κατεύθυνση
μέσα από έναν επίσημο και τεκμηριωμένο τρόπο.
Έννοια: Η έλλειψη αξιολογικής κουλτούρας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και
το κίνητρο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο είναι ξεκάθαρο εξ’ αρχής ότι δεν υπήρξε διαδικασία διαβούλευσης
σχετικά με την αξιολόγηση. Τέθηκε σε ισχύ ένα νέο νομικό πλαίσιο και έπρεπε να
εφαρμοστεί άμεσα και ως είχε. Η απουσία της διαβούλευσης θεωρεί πως ενέτεινε το
αρνητικό κλίμα για την αξιολόγηση, καθώς φάνηκε ότι έλλειπε η σοβαρότητα και η
ψυχραιμία.
Έννοια : Το ΠΔ 152 για την αξιολόγηση ήταν ένα νομικό πλαίσιο το οποίο δεν
πέρασε από καμία διαδικασία διαβούλευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι σε ό, τι αφορά την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης
λήφθηκαν πλήρως υπόψη οι απόψεις της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ, αντίθετα σε ό, τι
αφορά το ΠΔ152 το Υπουργείο δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει έναν ουσιαστικό
διάλογο και να διορθώσει τις αδυναμίες του προκειμένου να είναι ευρύτερα
αποδεκτό.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο αισθάνθηκε πίεση από τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης.
Ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, ασάφειες και αναβολές, έλλειψη ενημέρωσης,
προβλήματα στον τρόπο εφαρμογής και όλα αυτά οδήγησαν στην σύγχυση του
εκπαιδευτικού προσωπικού.
Έννοια: Πρόχειρος και πιεστικός ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης. Ανέτοιμος ο
κρατικός μηχανισμός να εφαρμόσει σωστά την αξιολόγηση.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις του πλαισίου της αξιολόγησης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το υποκείμενο θεωρεί πως μόνο θετικές επιπτώσεις μπορεί να έχει ένα σύστημα
αξιολόγησης καθώς φέρνει σε μια πρώτη επαφή τον εκπαιδευτικό με την
αξιολόγηση και αυτό είναι μια καλή αρχή για την καλλιέργεια της κουλτούρας της
αξιολόγησης. Επίσης θεωρεί ότι η κριτική και ο προβληματισμός που επιφέρει η
αξιολόγηση επιδρά βελτιωτικά στις όποιες αδυναμίες τα εκπαιδευτικής κοινότητας.
Έννοια: Η βελτιωτική επίδραση της αξιολόγησης.
Ένας δρόμος προς τη καθιέρωση της κουλτούρας της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
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Η αξιολόγηση θα αλλάξει τον αρνητικό τρόπο με τον οποίο η κοινωνία βλέπει και
κρίνει την εκπαιδευτική κοινότητα.
Η κοινωνία θέλει την αυστηρή αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Το υποκείμενο επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής της
διαδικασίας της αξιολόγησης η σχέση του με τους υφισταμένους του
χαρακτηριζόταν από επαγγελματικότητα και ήταν πιο υπεύθυνος, πιο συνεπής και
πιο ευαισθητοποιημένος ειδικά για τα ζητήματα που αφορούσε η αξιολόγηση.
Έννοια : Η αξιολόγηση αναβαθμίζει τον επαγγελματισμό των εργασιακών σχέσεων
και την υπευθυνότητα των εκπαιδευτικών λειτουργών όλων των βαθμίδων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Το υποκείμενο ξεκαθαρίζει εξ’ αρχής ότι λειτουργεί με διακριτούς ρόλους, δεν
μπερδεύει το συναισθηματικό κομμάτι με το επαγγελματικό άλλα κάνει πάντα το
καθήκον του. Επίσης τονίζει ότι ο νόμος έχει ασφαλιστικές δικλίδες ώστε να δίνει
την ευκαιρία στον αξιολογητή να κρίνει αντικειμενικά τα προσόντα και τις ιδιότητες
των ατόμων που κάνουν σωστά τη δουλειά τους.
Έννοια: Ο νόμος για την αξιολόγηση έχει τις κατάλληλες ασφαλιστικές δικλίδες
ώστε να αναδείξει με αντικειμενικό τρόπο τους καλύτερους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Το υποκείμενο θεωρεί εξίσου δύσκολη και την αξιολόγηση τη δική του ως
περιφερειακού διευθυντή αλλά και των υφισταμένων του. Θεωρεί ότι πέραν από το
γεγονός ότι ο ίδιος αξιολογήθηκε και στο εποπτικό κομμάτι σε αντίθεση με τους
υφισταμένους του κατά τα άλλα δεν υπήρχαν ιδιαίτερες διαφορές.
Έννοια: ο τρόπος αξιολόγησης ήταν εξίσου απαιτητικός για όλους ωστόσο μπορούν
να ανταποκριθούν όλοι σε αυτόν.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση αποτελεί όπλο για την πολιτεία προκειμένου
να σταθμίσει την κατάσταση στην παιδεία και στη συνέχεια να χαράξει
αναβαθμισμένη εκπαιδευτική πολιτική.
Έννοια: Η αξιολόγηση ως μέσο χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Το υποκείμενο θεωρεί πως η μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη μπλοκάρουν την
ομαλή εφαρμογή του νόμου για την αξιολόγηση και μειώνουν την αποδοχή της από
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την εκπαιδευτική κοινότητα θα πρέπει να εξαιρεθεί η μισθολογική και βαθμολογική
εξέλιξη από τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Έννοια: απεμπλοκή της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης από την διαδικασία
της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να δίνει στοιχεία πολιτεία για
ελλείψεις και αδυναμίες του σχολείου και αυτή με τη σειρά της να σταθμίζει τα
προβλήματα και να επεμβαίνει σε πολιτικό επίπεδο δηλ. να νομοθετεί με στόχο να
βελτιώνει τις αδυναμίες που διαπιστώνονται μπέσα από ένα σύστημα αξιολόγησης.
Έννοια: η αξιολόγηση ως μέσο χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής.
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ΣΧΣ1
1. Θεωρώ ότι η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία η
οποία θα πρέπει να υπάρχει στη φύση της λειτουργίας
των δημόσιων υπαλλήλων, αλλά και του κάθε
υπαλλήλου. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία η οποία
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στη λειτουργία και
στη δουλειά των δημοσίων υπαλλήλων.
2. Δεν μπορείς να διδάξεις κάτι αν δεν αξιολογήσεις το
αποτέλεσμά του. Γιατί δεν μπορείς να δώσεις συνέχεια
εάν δεν έχεις κάνει κάποιες κρίσεις ως προς αυτό που
έχεις ήδη προσφέρει. Άρα εκπαιδευτική διαδικασία
χωρίς την αξιολόγησή της δεν υφίσταται, διότι θα
κάνουμε συνέχεια το ίδιο πράγμα. Η οργανωμένη,
συστηματική, θεσμοποιημένη αξιολόγηση η οποία έχει
κάποιο στόχο ή η αξιολόγηση η οποία έχει-εντάσσεται
ως κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας θεωρώ ότι
είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν
μπορείς να τη βγάλεις από κει μέσα. Όταν κάνεις ένα
μάθημα, οποιοδήποτε, πάντα σκέφτεται στο τέλος τι
έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, αυτό μου πήρε περισσότερο ή
λιγότερο χρόνο, αυτό τα παιδιά δεν το κατάλαβαν και
δεν μιλάω μόνο σαν εκπαιδευτικός αλλά και ως
σχολική
σύμβουλος
που
έχω
επιμορφώσει
εκπαιδευτικούς. Άρα η αξιολόγηση είναι μέσα στην
εκπαιδευτική διαδικασία και αυτή είναι η γνώμη η
δικιά μου και ως εκπαιδευτική διαδικασία εννοώ τα
πάντα που έχουν να κάνουν με το σχολείο από την
διδασκαλία έως την κτηριακή – υλικοτεχνική υποδομή
έως και τους εκπαιδευτικούς και τα προγράμματα.
Επίσης πιστεύω πως η αξιολόγηση βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου, αλλά η αξιολόγηση που
γίνεται με αυθεντικά κριτήρια και για τους σωστούς
λόγους.
3.Καταρχήν διαμορφωτική δηλαδή η αξιολόγηση της
κατάστασης. Αξιολογώ με κάποιο τρόπο ποια είναι η
κατάσταση που ενδέχεται να αντιμετωπίσω με την
εκπαιδευτική μου παρέμβαση ή με τη θέση μου ως
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-η αξιολόγηση πρέπει να
εντάσσεται μέσα στην
επαγγελματική δραστηριότητα
του εκπαιδευτικού

-εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς
αξιολόγηση δεν υφίσταται
-δεν μπορείς να διδάξεις κάτι αν
ύστερα δεν μπορείς να
αξιολογήσεις το αποτέλεσμά του
-η αξιολόγηση προσφέρει μια
συνέχεια μια εξέλιξη στο
εκπαιδευτικό σύστημα
- η οργανωμένη, συστηματική,
θεσμοποιημένη αξιολόγηση είναι
αναπόσπαστο κομμάτι της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
-η αξιολόγηση που γίνεται με
αυθεντικά κριτήρια, για τους
σωστούς λόγους βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου

-η αξιολόγηση πρέπει να έχει
διαμορφωτικό και
ανατροφοδοτικό χαρακτήρα είναι
απαραίτητες και οι δύο

εκπαιδευτικός, ως διευθυντής , ως σχολικός
σύμβουλος και βεβαίως ανατροφοδοτική στη
συνέχεια. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητες και οι δύο.
Μόνο η μία δεν θα έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε το
οποίο είναι να κάνουμε καλύτερα την δουλειά μας
όποια και να είναι αυτή. Η αξιολόγηση μπαίνει μέσα
στην εκπαιδευτική διαδικασία και βοηθάει στην
επιτυχία της.
4. Ο βασικός στόχος θα πρέπει να είναι να αποτυπώσει
με όσο το δυνατό πιο ειλικρινείς όρους αυτό που θα
είναι να αξιολογήσει, όπως για παράδειγμα τη
λειτουργία ενός δημοτικού σχολείου. Να μπορεί να
αποτυπώσει αντικειμενικά αυτό το στόχο. Ο δεύτερος
βασικός στόχος μετά από μια όσο δυνατόν
περισσότερο ειλικρινή και αντικειμενική αποτύπωση
μιας πραγματικής συνθήκης, είναι η βελτίωση.
Δηλαδή εντοπίζω αυτά που είναι καλά, τα παίρνω για
να τα χρησιμοποιήσω για καλό παράδειγμα ή κάπου
αλλού σε μια άλλη συνθήκη ενώ εντοπίζω αυτά που δε
δούλεψαν, σε οποιαδήποτε εκπαιδευτική διαδικασία ή
συνθήκη και προσπαθώ να βρω τρόπους να τα
βελτιώσω. Άρα αντικειμενική καταγραφή και στόχο τη
βελτίωση.
5.
Συμμετείχα
στις
τελευταίες
διαδικασίες
αξιολόγησης και την αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού
έργου, αλλά και την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών,
των στελεχών με βάση το Π.Δ 152. Επιμορφώθηκα
και το βάζω σε εισαγωγικά και αξιολογήθηκα και
αξιολόγησα.
6. Είμαι ενημερωμένη για το 152 και για την
αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου. Θεωρώ, έχω
μία πολύ αρνητική γνώμη για το Π.Δ 152 και για τον
προτεινόμενο τρόπο αξιολόγησης. Θεωρώ ότι έχει
μειονεκτήματα κυρίως. Πλεονεκτήματα μόνο το ότι
έβαλε στο πλάνο τη συζήτηση για την αξιολόγηση θα
μπορούσα να πω. Μειονεκτήματα όμως έχει πολλά.
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-βασικός στόχος πρέπει να είναι
να αποτυπώσει όσο πιο
αντικειμενικά αυτό το οποίο
αξιολογεί
-άλλος στόχος είναι να βελτιώσει
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
- τα θετικά αποτελέσματα της
αξιολόγησης χρησιμεύουν ως
καλό παράδειγμα και τα
αρνητικά βρίσκει τρόπους να τα
βελτιώσει
-αντικειμενική καταγραφή και
στόχος η βελτίωση

-«επιμορφώθηκε» με βάση το
Π.Δ 152 αξιολογήθηκε και
αξιολόγησε

-είναι ενημερωμένη για το ΠΔ
152
-έχει αρνητική γνώμη
-κυρίως μειονεκτήματα το μόνο
θετικό ότι άνοιξε η κουβέντα για
την αξιολόγηση
-διάρρηξη των σχέσεων στη
σχολική μονάδα

Κυρίως αυτά που αφορούν τη διάρρηξη των σχέσεων
σε επίπεδο σχολικής μονάδας, αλλά και σε επίπεδο
συνεργασίας μεταξύ στελεχών και εκπαιδευτικών,
αλλά και στελεχών μεταξύ τους. Ο τρόπος που
προτάθηκε η αξιολόγηση στο συγκεκριμένο διάταγμα
δημιούργησε ένα κλίμα επιφύλαξης και περιχαράκωση
του καθενός μας -τουλάχιστον εγώ έτσι το ένοιωσα
μέσα από αυτή την εμπειρία- και ένα κυνήγι να
συμπληρώσεις κουτάκια, όχι για την ουσία των
πραγμάτων, γιατί με ενδιαφέρει να κάνω κάτι, γιατί
πιστεύω ότι θα μου δώσει ένα εφόδιο για να κάνω
καλύτερα την δουλεία μου, αλλά μόνο και μόνο για να
πάρω ένα μεγαλύτερο βαθμό. Δηλαδή ένα τελείως
ανήθικος για μένα τρόπος.

-κλίμα επιφύλαξης και
περιχαράκωσης του καθενός

7. Σε ότι αφορά τους σχολικούς συμβούλους έχω την
αίσθηση ότι διαβούλευση δεν υπήρξε ποτέ. Ακόμα και
κάποια πράγματα που εμείς είχαμε κληθεί να
παραβρεθούμε και να συζητήσουμε δεν ένιωσα ότι
φτάσαμε σε τέτοιο στάδιο. Δεν ρωτηθήκαμε από το
υπουργείο ούτε υπήρξε ανατροφοδότηση και μάλιστα
ειδικά για το σχολικό σύμβουλο ενώ πολλοί
σύμβουλοι ήθελαν να τοποθετηθούν ή εν πάση
περιπτώσει να καταγράψουν μια διαφορετική άποψη
και στάση αυτό δεν κατέστη δυνατό. Έγινε ολόκληρη
συνάντηση τον Οκτώβριο που ανέβηκαν αντιπρόσωποι
από όλη την Ελλάδα στην Αθήνα, συζητάγαμε 12
ώρες, κατατέθηκαν γραπτές προτάσεις, μέχρι και
ερωτηματολόγιο για το ποια είναι η αίσθηση
σχετικά με το νομοσχέδιο. Τα καταγράψαμε,
τοποθετηθήκαμε όλοι σε κεντρικό επίπεδο στην
Αθήνα και δεν βγήκε ούτε ένα μικρό κείμενο. Δεν
λήφθηκε υπόψη τίποτα, παρά μόνο συναντηθήκαμε
και αλλάξαμε απόψεις. Είναι τρομερό , τραγικό
κατά τη γνώμη μου.

-ενώ πολλοί ήθελαν να
τοποθετηθούν δεν κατέστη
δυνατό

8. Για το συγκεκριμένο νόμο έχω την εντύπωση ότι
δε λήφθηκε η άποψη κανενός, παρά μόνο της
επιτροπής που πήρε το πρόγραμμα ΕΣΠΑ , μια
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-γραφειοκρατική μέθοδος
-όχι ουσία
-ανήθικος τρόπος αξιολόγησης

-δεν υπήρξε ποτέ διαβούλευση
για τους σχολικούς συμβούλους
-δεν υπήρξε ουσιαστικός
διάλογος ώστε να υπάρξει
ανατροφοδότηση

- αντιπρόσωποι από όλη την
Ελλάδα συμμετείχαν σε 12 ωρη
συζήτηση με γραπτές προτάσεις,
ερωτηματολόγιο για το ποια είναι
η αίσθηση σχετικά με το
νομοσχέδιο και δεν βγήκε από
αυτό ούτε ένα μικρό κείμενο
-δεν λήφθηκε υπόψη τίποτε

-για το συγκεκριμένο νόμο
λήφθηκε υπόψη μόνο η γνώμη
της επιτροπής που πήρε το
πρόγραμμα ΕΣΠΑ μια ομάδα
ακαδημαϊκών και σχολικών
συμβούλων
-διαμόρφωσαν μια πρόταση
χωρίς καμία συζήτηση με τους
ανθρώπους που αυτή αφορούσε

ομάδα Πανεπιστημιακών και άλλων ακαδημαϊκών κάποιοι απ’ αυτούς ήταν και σχολικοί σύμβουλοι-, οι
οποίοι με βάση το τεχνικό δελτίο του προγράμματος
ΕΣΠΑ διαμόρφωσαν μια πρόταση η οποία έγινε
νόμος. Νομίζω ότι είναι ανήθικο να προσπαθείς έτσι
να φτιάξεις κάτι που θα επηρεάσει τον τρόπο
λειτουργίας χιλιάδων ανθρώπων και χωρίς να έχουμε
την παραμικρή συμμετοχή. Αν θυμάμαι καλά, το
κάλεσμα των συλλόγων όπως και των συμβούλων
ήταν κατόπιν εορτής. Δηλαδή βγήκε το Π.Δ 152 και
προσπαθούσαμε να διορθώσουμε τα σοβαρά
προβλήματα που είχε ή να τα καταγράψουμε.

-η οποία έγινε και νόμος
-πρώτα βγήκε ο νόμος και μετά
έγινε το κάλεσμα για συζήτηση
-προσπαθούσαμε κατόπιν εορτής
να καταγράψουμε και να
διορθώσουμε τα σοβαρά
προβλήματα που είχε

-η γνώμη μου είναι η χείριστη
-αρνητικό κλίμα και μεγάλες
εντάσεις
-κακοπρογραμματισμένο πλαίσιο

9. Η γνώμη μου είναι η χειρίστη. Το κλίμα ήταν πολύ
αρνητικό και δημιούργησε μεγαλύτερη ένταση. Ήταν
ένα κακοπρογραμματισμένο πλαίσιο. Δηλαδή μας
ερχόντουσαν διάφορα πράγματα τα οποία έπρεπε να
γίνουν πολύ γρήγορα. Για παράδειγμα εμάς μας
έστειλαν εγκύκλιο τον Αύγουστο όπου μας
ζητούσαν πορτφόλιο σε 10 ημέρες. Αγχωτικές
ημερομηνίες, ήταν γραφειοκρατικό όσο δεν πάει το
ίδιο το πλαίσιο και ο τρόπος που πρότειναν να
αξιολογήσεις τους συναδέλφους, όπως εγώ ως σχολική
σύμβουλος -αλλά και ο τρόπος που αξιολογήθηκα εγώ
από τον προϊστάμενό μου ένα απόλυτα
γραφειοκρατικό και χωρίς καμιά ουσία διαδικαστικό
πλαίσιο. Τελικά κατέληγες να συμπληρώνεις κουτάκια
, έχω κι αυτό, έχω και το άλλο, χωρίς νόημα. Πολύ
αγχωτικό, πολύ πιεστικό και πολύ αποσυντονιστικό.
Οι εγκύκλιοι γεμάτοι με κείμενα μέσα στα οποία
χανόταν οτιδήποτε θετικό υπήρχε. Επειδή ακριβώς
δεν είχε ποτέ την παραμικρή συναίνεση της βάσης,
από την αρχή ήταν ο κύριος αρνητικός παράγοντας
αυτός.
10. Ουσιαστικά να βελτιώσει την ποιότητα του
σχολείου δεν νομίζω. Η ποιότητα δεν βελτιώνεται
από την αξιολόγηση, αλλά από το ανθρώπινο
δυναμικό και τις υποδομές και την οργάνωση που η
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-αγχωτικές ημερομηνίες
-γραφειοκρατικό πλαίσιο και
μέθοδος
-χωρίς καμιά ουσία
-αποσυντονιστικό
-γεμάτο κουτάκια συμπλήρωσης
με ένα σωρό ανούσια πράγματα
-μακρόσυρτοι εγκύκλιοι που
χανόταν η ουσία τους
-δεν είχε τη συναίνεση της βάσης
και από την αρχή είχε αρνητικούς
παράγοντες
-δεν θα βελτιώσει ουσιαστικά την
ποιότητα του σχολείου
-η ποιότητα δεν βελτιώνεται από
την αξιολόγηση αλλά από τις
υλικοτεχνικές δομές το
ανθρώπινο δυναμικό και την
οργάνωση
-αυτή η αξιολόγηση δεν
συνδέεται με καμία προσπάθεια
βελτίωσης

πολιτεία προσφέρει. Όταν αυτά δουλεύουν αρκετά
καλά τότε έρχεται η αξιολόγηση να τα κάνει ακόμη
καλύτερα. Αυτή η αξιολόγηση δεν συνδεόταν με κάτι
άλλο, δηλαδή δεν συνδεόταν με κάποια δυνατότητα
βελτίωσης. Επίσης ως γραφειοκρατική ερχόταν να
πιάσει ένα μεγάλο κομμάτι από τη δουλειά μας, χωρίς
αυτό να μπορεί να γίνει. Με έναν πολύ απλό τρόπο αν
ήθελαν να εφαρμόσουν αξιολόγηση θα έπρεπε να
φτιάξουν ένα άλλο σώμα ανθρώπων, οι οποίοι θα
εκπαιδεύονταν μόνο με αυτό. Πρακτικά δεν μπορούσε
να γίνει σε εμάς τους σχολικούς συμβούλους η
αξιολόγηση. Επίσης ο τρόπος που γινόταν χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη σχέσεις , φιλίες, συνεργασίες, με
τις ποσοστώσεις και τις βαθμολογίες, ήταν τόσο
μίζερος που στο τέλος χανόταν ο βασικός στόχος και η
ουσία. Για παράδειγμα με βαθμολογία 29 στα εκατό
είσαι ανεπαρκής, ενώ με μόλις ο μια μονάδα
παραπάνω δηλαδή το 1% επιπλέον σε καθιστά
επαρκή. Απορώ αν αυτό βελτιώνει την εκπαίδευση
και ποιος το σκέφτηκε αυτό.
11. Ουσιαστικά η αξιολόγηση θα λειτουργούσε ως
ένα δώρο στην κοινωνία και κυρίως σε αυτούς που
αρέσκονται να λένε ότι οι εκπαιδευτικοί δεν
δουλεύουν και ότι επιτέλους κάποιος έπρεπε να κάνει
κάτι γι’ αυτό. Δεν νομίζω ότι θα επηρέαζε σημαντικά
τον τρόπο με τον οποίο βλέπει η κοινωνία τον
εκπαιδευτικό, θα επηρέαζε κυρίως τον τρόπο που
βλέπουμε ο ένας τον άλλο.
17. Ναι με επηρέασε, γιατί μου προσέθεσε ένα άγχος
προσπαθώντας να είσαι ειλικρινής και να κάνεις το
όσο το δυνατό το καλύτερο στο ρόλο που έχω αυτή τη
στιγμή, δηλαδή ως σχολική σύμβουλος. Νιώθεις ότι
δεν μπορείς να αποτυπώσεις ακριβώς με αριθμούς
την προσπάθεια των ανθρώπων. Τα κυρίως ποιοτικά
χαρακτηριστικά της δουλειάς μας δεν μπορείς να τα
αποτυπώσεις με αριθμούς. Όταν αυτό δεν γίνεται,
αλλά πρέπει να γίνει γιατί είναι μέσα στα καθήκοντά
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-αν ήθελαν σωστή αξιολόγηση θα
έπρεπε να φτιάξουν ένα άλλο
σώμα ανθρώπων που θα
εξειδικεύονταν μόνο σε αυτό
-ο βασικός στόχος και ουσία
χανόταν από τον τρόπο με τον
οποίο έγινε τελικά η αξιολόγηση
-τα κριτήρια ασαφή και άδικα

-ουσιαστικά η αξιολόγηση θα
λειτουργούσε ως δώρο για την
κοινωνία δεν θα άλλαζε όμως τον
τρόπο με τον οποίο αυτή βλέπει
τον εκπαιδευτικό
-περισσότερο θα άλλαζε τον
τρόπο που οι εκπαιδευτικοί
βλέπουν ο ένας τον άλλο

-την επηρέασε αρνητικά
-γιατί εξαιτίας του τρόπου
αξιολόγησης δεν μπορεί να
υπάρξει αντικειμενικότητα και
αυτό δημιουργεί άγχος
-η συμπεριφορά απέναντι στους
υφισταμένους και το αντίστροφο
έγινε άβολη
-δεν είναι σίγουρη αν υπήρξε
αλλαγή στις σχέσεις

σου, αυτό σου δημιουργεί ιδιαίτερο άγχος. Για την
ιστορία σε προσωπικό επίπεδο μου δημιούργησε πάρα
πολύ άγχος. Ελπίζω μόνο ότι δεν άλλαξε τη
συμπεριφορά μου προς τους υφισταμένους μου, αλλά
δεν είναι σίγουρη. Απλώς έγινε πιο άβολη κάποιες
φορές. Γενικά δεν ήθελα να διακινδυνεύσω την καλή
σχέση που είχα με τους υφισταμένους μου, δεν
θεωρούσα ότι άξιζε τον κόπο. Ίσως όμως και να
υπήρχε κάποια αλλαγή, αλλά δεν είμαι τελείως
σίγουρη.
18. Όχι. Δεν πιστεύω ότι μπορείς να αποτυπώσεις με
αριθμούς κάποια πράγματα, κάποια ποιοτικά
χαρακτηριστικά, άρα σαφώς δεν περιμένω ότι θα είναι
τα αντικειμενικότερα. Οι ρόλοι αυτοί, ρόλοι σχέσεων
και συμφερόντων θα υπάρχουν γιατί είναι στην
ανθρώπινη φύση. Το συγκεκριμένο Π.Δ δεν είχε
λάβει υπόψη του αυτή την παράμετρο. Δηλαδή ότι
υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάζονται χρόνια,
άνθρωποι οι οποίοι έχουν και άλλου είδους σχέσεις, οι
οποίοι βρίσκονται και σε άλλα επίπεδα και ότι τέλος
πάντων αυτή επηρεάζουν σημαντική τη διαδικασία.
19. Η διαφορά με τους εκπαιδευτικούς τάξης είναι ότι
στη δικιά μας αξιολόγηση δεν είχαμε να διδάξουμε ,
παρακολούθηση έργου κλπ. Θεωρώ ότι είναι πιο
απαιτητικό αυτό που ζητείται για τους εκπαιδευτικούς
από ότι για εμάς τα στελέχη. Επίσης είναι πολύ
περισσότερο
χρονοβόρα η διαδικασία για τους
εκπαιδευτικούς αν γινόταν σωστά και σε όλο το εύρος.
Ομοιότητες υπάρχουν τουλάχιστον στο κομμάτι που
αφορούσε τα τυπικά προσόντα.
20. Η βελτίωση της εκπαίδευσης γενικά και για τον
εκπαιδευτικό η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου ως
άμεσος στόχος.
21. Δεν μπορώ να προτείνω καμιά βελτίωση, παρά
μόνο κατάργηση. Πλήρη κατάργηση και αποδόμηση
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-το Π.Δ 152 δεν είχε λάβει υπόψη
την ανθρώπινη φύση των
αξιολογητών που ίσως να μην
μπορούν να διαχωρίσουν πλήρως
τους ρόλους τους

-

-

-

-

Το κομμάτι που αφορά τα
τυπικά προσόντα είναι
κοινό δεν υπάρχουν
διαφορές
Αυτό που απαιτείται από
τους εκπαιδευτικούς
είναι πιο δύσκολο από
αυτό που ζητείται στα
στελέχη
Οι εκπαιδευτικοί είναι
αντιμέτωποι με μια πιο
χρονοβόρα διαδικασία
και πιο απαιτητική καθώς
εκείνοι έχουν και τη
διδασκαλία παράλληλα
Στόχος της αξιολόγησης
πρέπει να είναι η
βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου

-κατάργηση πλήρη αποδόμηση
του υπάρχοντος αξιολογικού
συστήματος και θεσμοθέτηση
νέου με πιο συγκεκριμένους
στόχους και με άλλους ρόλους

και μετά κάτι άλλο, σε καινούργια βάση με πολύ πιο
συγκεκραμένους στόχους και με άλλους ρόλους

-η αξιολόγηση πρέπει να
αξιοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο
και όχι σε κεντρικό θα
δημιουργούσε προβλήματα παρά
θα έλυνε

22. Δεν ξέρω αν μπορεί να αξιοποιηθεί και το μπορεί
έχει και το πρέπει μαζί. Η προσπάθεια να αξιοποιηθεί
σε κεντρικό επίπεδο αυτή η αξιολόγηση ή η
οποιαδήποτε
αξιολόγηση
θα
δημιουργήσει
περισσότερα προβλήματα απ’ ότι θα λύσει. Θεωρώ ότι
μπορεί να αξιοποιηθεί σε πιο περιορισμένο, σε τοπικό
επίπεδο και όχι σε τόσο υψηλό επίπεδο. Δεν ξέρω αν η
εκάστοτε κυβέρνηση θα χρησιμοποιούσε ένα τέτοιο
εργαλείο όπως η αξιολόγηση για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι ένα τέτοιο
εργαλείο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυρίως για
εκπαιδευτικούς σκοπούς σε τοπικό επίπεδο και για
αυτό ακριβώς δεν πρέπει να γίνει εργαλείο σε πολιτικό
επίπεδο.

-η αξιολόγηση θα πρέπει να
αξιοποιηθεί για αμιγώς
εκπαιδευτικούς σκοπούς

Επειδή είναι πολιτικοί και δεν τους ενδιαφέρει
απαραίτητα η εκπαίδευση αλλά οι ψήφοι, δεν θα
μπορέσουν να το δουν από τη σκοπιά του
εκπαιδευτικού έργου, αλλά κοντά στο τι θα τους
φέρει ψήφους και άρα δεν θα το αξιοποιήσουν όπως
πρέπει να το αξιοποιήσουν. Αυτή είναι η άποψή
μου.
Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΣΧΣ1
Φύλο: θήλυ
Ηλικία:42
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (σχολική σύμβουλος)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: ναι
Άλλο πτυχίο: ναι

389

-οι πολιτικοί βέβαια θα
χρησιμοποιήσουν την αξιολόγηση
ως εργαλείο ανεύρεσης ψήφων
και όχι για την βελτίωση της
εκπαίδευσης

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Η αξιολόγηση πρέπει να εντάσσεται στην επαγγελματική δραστηριότητα
των δημοσίων υπαλλήλων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι δεν υφίσταται εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς αξιολόγηση.
Όταν διδάσκει κανείς πρέπει να αξιολογεί για να βλέπει τα αποτελέσματα. Η
αξιολόγηση προσφέρει εξέλιξη στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η αξιολόγηση που
γίνεται με αυθεντικά κριτήρια για τους σωστούς λόγους βελτιώνει την ποιότητα του
σχολείου.
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας
και όταν εφαρμόζεται αντικειμενικά και για τους σωστούς λόγους βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός της διαμορφωτικής και
ανατροφοδοτικής αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Στόχοι της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αντικειμενική καταγραφή της κατάστασης
της εκπαίδευσης. Η βελτίωση του σχολείου, η αξιοποίηση
των καλών
παραδειγμάτων και η διόρθωση των ελλείψεων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση»
Επιμορφώθηκε με βάση το ΠΔ 152/2013 , αξιολογήθηκε και αξιολόγησε.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει ενημερωθεί σχετικά με το ΠΔ 152. Έχει αρνητική γνώμη. Το
μόνο πλεονέκτημα που βρίσκει είναι ότι άνοιξε το διάλογο για την αξιολόγηση.
Επέφερε τριγμούς στις σχέσεις μεταξύ συναδέλφων. Είναι ένας ανήθικος τρόπος
αξιολόγησης χωρίς ουσία με αρκετή γραφειοκρατία και επιφύλαξη.
Έννοια: Η αξιολόγηση όπως εφαρμόστηκε έκτος του θετικού ότι άνοιξε τη
συζήτηση γύρω από το όνομά της, διατάραξε το σχολικό κλίμα και δημιούργησε ένα
ανήθικο και γραφειοκρατικό θεσμικό πλαίσιο χωρίς ουσία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκε υπόψη τίποτα. Δεν υπήρξε ουσιαστικός διάλογος. Υπήρξε προθυμία
από μέρους των εκπαιδευτικών αλλά δεν λήφθηκε υπόψη τίποτα.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη κανενός από την εκπαιδευτική κοινότητα. Λήφθηκε
υπόψη η γνώμη της επιτροπής κάποιων ακαδημαϊκών και σχολικών συμβούλων που
πήραν το πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την εφαρμογή της αξιολόγησης. Πρώτα έγινε νόμος
και ύστερα ζήτησαν να γίνει διαβούλευση.
Έννοια: Διαμορφώθηκε ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο έγινε και νόμος του
κράτους χωρίς τη συμμετοχή των ανθρώπων που αφορούσε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Χείριστος ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης. Αρνητικό κλίμα, κακός
προγραμματισμός, αγχωτικές ημερομηνίες, γραφειοκρατικό πλαίσιο και μέθοδος
άνευ ουσίας. Μακρόσυρτοι εγκύκλιοι χωρίς ουσία. Ο τρόπος που εφαρμόστηκε είχε
ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει η συναίνεση της βάσης για την εφαρμογή της.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Δεν θα βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου. Αυτή η αξιολόγηση δεν συνδέεται με
καμία προσπάθεια βελτίωσης. Τα κριτήριά της είναι ασαφή και άδικα δεν έχει στόχο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η αξιολόγηση δεν επηρεάζει τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία τον εκπαιδευτικό
αλλά το πώς βλέπει ο ένας εκπαιδευτικός τον άλλο.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Το υποκείμενο δεν είναι σίγουρο για την συμπεριφορά του απέναντι στους
υφισταμένους του. Ένοιωσε άγχος με την εφαρμογή της αξιολόγησης και
αισθανόταν άβολα γιατί δεν μπορούσε να αποδώσει με αριθμούς ποιοτικά
χαρακτηριστικά και εν προκειμένω την προσπάθεια συναδέλφων. Ίσως να άλλαξε
λόγω του άγχους και της ανασφάλειας ίσως και όχι.
Έννοια: η αξιολόγηση επέφερε ανασφάλεια μεταξύ των συναδέλφων και άγχος για
την αντικειμενική αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Η κρίση δεν μπορεί να είναι αντικειμενική γιατί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δεν
μπορούν να αποδοθούν με αριθμούς. Όσον αφορά τους πολλαπλούς ρόλους, το ΠΔ
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δεν έχει λάβει υπόψη του τον ανθρώπινο παράγοντα των αξιολογητών που
επηρεάζονται από τις συναδελφικές σχέσεις και την μακρόχρονη επαφή.
Έννοια: δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενικότητα στην κρίση όταν ο αξιολογητής
είναι ένας συνάδελφος από τον στενό κύκλο του σχολείου.
Δεν υπάρχει δικλείδα αντικειμενικότητας και διαχωρισμού των ρόλων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Πιο απαιτητική η αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς γιατί έχουν και το έργο της
διδασκαλίας εκτός από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Ομοιότητες υπάρχουν σε ότι
αφορά τα τυπικά προσόντα.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο»
Κατάργηση και πλήρης αποδόμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Θεσμοθέτηση νέου με ξεκάθαρους στόχους και άλλους ρόλους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η κεντρική πολιτική χρησιμοποιεί την αξιολόγηση σαν
εργαλείο εξεύρεσης ψήφων. Θεωρεί πως πρέπει η αξιολόγηση να αξιοποιηθεί σε
τοπικό επίπεδο για την χάραξη τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής ανάλογα με τις
εξειδικευμένες ανάγκες του σχολείου.
Έννοια: η αξιολόγηση να χρησιμοποιηθεί σε τοπικό επίπεδο σε περιφερειακό θα
δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαιδευτική πολιτική παρά θα λύσει.
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-βελτιωτική διαδικασία για τα
εκπαιδευτικά δρώμενα η
αξιολόγηση

ΣΧΣ2
1. Όπως και επίσημα έχω διατυπώσει, στα
συνδικαλιστικά μας όργανα, αλλά και ως
εκπαιδευτικός από την πρώτη μέρα που μπήκα στην
εκπαίδευση, θεωρώ ότι η αξιολόγηση είναι μια
διαδικασία πρωτίστως βελτιωτική στα εκπαιδευτικά
δρώμενα, δηλαδή σε ότι
αφορά τα μέσα, τις
μεθοδολογίες που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός, τα
εγχειρίδια, ώστε όλα αυτά
να μπορούν να
βελτιώνονται και να αλλάζουν. Έτσι κι αλλιώς σε
οποιαδήποτε δράση όχι μόνο εκπαιδευτική, αλλά και
για όλο το δημόσιο η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία
πολύ σημαντική που πρωτίστως στοχεύει στη
βελτίωση και στις αλλαγές που κατά καιρούς
κρίνονται αναγκαίες να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε
τομέα του δημοσίου, οπότε είναι μια αναγκαία
διαδικασία.
2. Βέβαια , τη θεωρώ πολύ σημαντική. Κατά αρχήν
από τα πρώτα πράγματα που μαθαίνει κάποιος, είτε
μαθητής, είτε φοιτητής, ο οποίος στη συνέχεια
καλείται ο ίδιος να εφαρμόσει, στην αρχή
παρατηρώντας και στην συνέχεια στην πρακτική του
άσκηση, είναι να αξιολογεί. Έχουμε αξιολογήσει τον
μαθητή και κατά συνέπεια δεν μπορεί να μην έχουμε
αξιολόγηση της διαδικασίας, δηλαδή των ενεργειών
του δασκάλου και των μέσων που χρησιμοποιεί.
3. Θεωρώ ότι μια μεικτή αξιολόγηση η οποία παίρνει
υπόψη την ποιοτικά χαρακτηριστικά, αλλά και
ποσοτικά στοιχεία, ένας συνδυασμός, νομίζω ότι είναι
το καλύτερο δυνατό που μπορεί να γίνει.(ποιοτικά και
ποσοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση).
4. Κατ’ αρχήν θα πρέπει να δούμε το θέμα της
αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα, που σημαίνει
πρώτα απ’ όλα τις δομές και τις υποδομές. Δεν
μπορείς δηλαδή να αξιολογείς τη μέθοδο και την
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού χωρίς πιο πριν
να έχεις αξιολογήσει άλλα πράγματα πολύ πιο
σημαντικά, όπως τις συνθήκες μέσα στις οποίες
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-η αξιολόγηση μπορεί να
βοηθήσει στην αναβάθμιση των
υλικοτεχνικών μέσων του
εκπαιδευτικού
-η αξιολόγηση είναι θετικό μέσο
για τη βελτίωση και τις αλλαγές
που πρέπει να προωθηθούν στον
δημόσιο τομέα

-η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας είναι απαραίτητη
δεδομένου ότι αξιολογείται ο
μαθητής άρα πρέπει να
αξιολογηθούν και οι ενέργειες
και τα μέσα που χρησιμοποιεί
και ο εκπαιδευτικός

-μια μεικτή αξιολόγηση είναι η
ιδανική μορφή που θα συλλέγει
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά
στοιχεία
-στόχος της αξιολόγησης θα
πρέπει να είναι η εξερεύνηση
των δομών και των υποδομών
του κάθε σχολείου
-να αξιολογείται η μέθοδος και η
αποτελεσματικότητα του
εκπαιδευτικού αλλά να υπάρχει
η συνάρτηση των συνθηκών
μέσα στις οποίες αυτός εργάζεται
-αξιολόγηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας αλλά και των δομών
και υποδομών ακόμα και της
γεωγραφικής θέσης

καλείται να δουλέψει, τα μέσα τα οποία του
προσφέρει η πολιτεία, την περιοχή, το μαθητικό
δυναμικό. Όλοι αυτοί οι παράγοντες πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία της
αξιολόγησης και κάθε φορά εκεί μπορείς να
διαφοροποιείς και τους στόχους που μπορείς να
θέσεις.
5. Έχω και εμπειρίες, αλλά πρωτίστως σπουδή,
μόρφωση πάνω σε θέματα αξιολόγησης. Συνειδητά
από την πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι ως
εκπαιδευτικός θα αξιολογήσω, έπρεπε να γνωρίσω
καλά το θέμα αξιολόγησης του μαθητή.
Ξεκινώντας από κει, έθεσα ως στόχο, τόσο στις
προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές μου
σπουδές πραγματικά να έχω ενημέρωση και να
πάρω μαθήματα σχετικά με τη αξιολόγηση.
Παρακολούθησα σεμινάρια και συνέδρια έτσι ώστε
να έχω μια πιο
σφαιρικά άποψη για την
αξιολόγηση, θέμα το οποίο θεωρώ πολύ
σημαντικό.

6. Ναι, είμαι ενημερωμένος και με πολύ προσοχή
έχω μελετήσει το προεδρικό διάταγμα 152 και
θεωρώ ότι γνωρίζω και λεπτομέρειες. Το θεωρώ
και ανέντιμο από μέρους μου να εμπλακώ σε μια
διαδικασία αξιολόγησης ως στέλεχος εκπαίδευσης
και να μην γνωρίζω πλήρως το υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο. Είμαι ενήμερος στα σημεία που μας
αφορούν τα οποία κατακερματίζονται και είναι
διαφορετικά σε σχέση με τα στελέχη και τους
απλούς εκπαιδευτικούς. Το σημείο που αφορά τον
εκπαιδευτικό δεν εφαρμόστηκε ακόμη, παραμένει
ανενεργό και στην αξιολόγηση των διευθυντών που
έγινε εγώ δεν έλαβα μέρος. Ένα σημαντικό
στοιχείο, ένα πλεονέκτημα είναι ότι παίρνοντας το
ΠΔ 152 στην πράξη, νομίζω ότι ενεπλάκη
ολόκληρη η εκπαιδευτική κοινότητα σε μια
πραγματικότητα με τα όποια θετικά ή αρνητικά.
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-η αξιολόγηση όλων των
παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα
την διαφοροποίηση των στόχων
που τίθενται κάθε φορά
- έχει
εμπειρίες
αξιολόγησης
-έχει
εμπειρία
σχετικά
με την
αξιολόγηση αλλά κυρίως έχει
-έχει μελετήσει και έχει
σπουδάσει και έχει
σπουδάσει θέματα που αφορούν
παρακολουθήσει συνέδρια και
την αξιολόγηση
σεμινάρια σχετικά με τη
αξιολόγηση
-έχει παρακολουθήσει
σεμινάρια και συνέδρια σχετικά
-έχει σφαιρική άποψη για την
με την αξιολόγηση
αξιολόγηση που την θεωρεί
σημαντικό κομμάτι για την
εκπαιδευτική διαδικασία

-έχει ενημέρωση
-έχει μελετήσει προσεκτικά το ΠΔ
152 και ξέρει και λεπτομέρειές του
-είναι ενήμερος για τα σημεία που
τον αφορούν και πιστεύει πως
υπάρχου διαφοροποιήσεις σε
σχέση ,ε τα υπόλοιπα στελέχη της
εκπαίδευσης και τους
εκπαιδευτικούς
-το θετικό είναι ότι άνοιξε ο
διάλογος για την αξιολόγηση παρά
τα όποια θετικά ή αρνητικά
στοιχεία του ΠΔ 152

Άρα η όποια αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου,
στελεχών και στη συνέχεια των εκπαιδευτικών, είναι
μια πραγματικότητα. Μ΄ αυτή την έννοια βοήθησε
από μόνο του το Π.Δ να γίνεται μια κουβέντα ,ένας
διάλογος και μια πρόωρη αλλά ορθή κατά την άποψή
μου προσπάθεια ανατροπής του από τον κλάδο των
εκπαιδευτικών. Ακόμα και τώρα, είτε εφαρμοστεί, είτε
όχι, έχει οδηγήσει όλη την εκπαιδευτική κοινότητα σε
ένα διάλογο, πράγμα το οποίο θεωρώ ως σημαντικό,
ως μια αφετηρία μιας γενικότερης προσπάθειας
αναβάθμισης της εκπαίδευσης.
7. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αν θέλει να έχεις
τους εκπαιδευτικούς με το μέρος σου να γίνεται μια
διαβούλευση, δηλαδή κουβέντα πάνω στο τι θα έπρεπε
να αξιολογείται, αυτό όμως δεν έγινε στη
συγκεκριμένη φάση της αξιολόγησης.
8. Θεωρώ ότι δεν πάρθηκαν υπόψη. Τα τελευταία
χρόνια κάποιοι υποστήριξαν ότι η ΔΟΕ δεν έχει
απόψεις, ενώ αυτή έχει διοργανώσει ακόμη και
συνέδρια και είχε σημαντικές θέσεις και απόψεις, οι
οποίες όμως τελικά δεν λήφθηκαν υπόψη. Αυτό το
θεωρώ ως αρνητικό.
9. Θέλω να ξεκινήσω με την παρατήρηση ότι ακόμα
και στο νόμο 1566/85 προβλεπόταν η αξιολόγηση ,
γιατί κάποτε η εκπαιδευτική κοινότητα είχε
παρεξηγήσει, είχε παρανοήσει την έννοια αυτή. Δεν
εφαρμόστηκε, όχι γιατί δεν υπήρξε νόμος -στον 1566
υπήρχε κομμάτι που αναφέρεται στην αξιολόγηση και
το πώς θα γίνει- αλλά γιατί ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε
και δεν έγινε ένας ουσιαστικός διάλογος μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να προτάξει τη
αναγκαιότητα αυτής της διαδικασίας
μέσα στη
εκπαιδευτική δράση. Ήταν κάτι που το φοβόταν η
εκπαιδευτική κοινότητα και έτσι το κρατούσε ως
νεκρό σώμα, να υπάρχει ως νόμος αλλά να μην
ενεργοποιείται. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια λάθος
τακτική και αυτό ακολουθείται έως σήμερα. Υπήρχε
δηλαδή ένας φόβος για την αξιολόγηση που έχει τη
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-είτε εφαρμοστεί είτε όχι θα έχει
βάλει την εκπαιδευτική
κοινότητα στην πραγματικότητα
της αξιολόγησης
-δεν έγινε διαβούλευση

-κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι η ΔΟΕ
δεν είχε απόψεις σχετικές με την
αξιολόγηση αυτό είναι ψέμα
απλώς δεν λήφθηκαν υπόψη οι
απόψεις της ΔΟΕ

-δεν αναφέρεται συγκεκριμένα
στον τρόπο εφαρμογής του νέου
θεσμικού πλαισίου της
αξιολόγησης
-αντίθετα αναφέρεται στην μη
εφαρμογή της αξιολόγησης
εξαιτίας των φαντασμάτων του
παρελθόντος του
επιθεωρητισμού και της
γενικότερης φοβίας και
δυσανεξίας της εκπαιδευτικής
κοινότητας απέναντι στην
αξιολόγηση
-θεωρεί λάθος την τακτική να
μην εφαρμόζεται ο νόμος επειδή
η σχολική κοινότητα φοβάται ή
έχει ταμπού με το συγκεκριμένο
θέμα
-η αξιολόγηση είναι ένα θέμα
που πρέπει να έρθει στο
προσκήνιο για να αναδειχθούν οι
ικανότητες των εκπαιδευτικών
αλλά και οι αδυναμίες της
πολιτείας και το έλλειμμα
εκπαιδευτικής πολιτικής

εξήγησή του, που έχει να κάνει με τον επιθεωρητισμό
πριν το 1981, με τις συνέπειες που είχε βιώσει ο
εκπαιδευτικός κόσμος και φοβούμενος να μην
ξαναγυρίσει σε αντίστοιχες καταστάσεις, κρατούσε
θαμμένο το θέμα και απέφευγε να το συζητήσει.
Προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να το
βγάλουμε στην επιφάνεια, γιατί έτσι αδικούμαστε,
γιατί οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάνουν πολύ
σημαντικά πράγματα σε ότι αφορά το έργο του
εκπαιδευτικού. Επίσης έτσι δεν αναδεικνύονται οι
αδυναμίες της πολιτείας που δεν επενδύει στην
εκπαίδευση.
10. Εγώ προσωπικά πιστεύω ναι. Ακόμη και να
αναδεικνύονται τα αρνητικά στοιχεία , οι ελλείψεις,
αυτό θα μας κάνει πιο σοφούς, να δούμε τι μας λείπει,
τι πρέπει να βελτιώσουμε και στις σημερινές δύσκολες
συνθήκες της ανέχειας και την οικονομική δυσκολία,
έστω και με προσωπική ευθύνη που θα αναλάβει ο
καθένας, να βοηθήσουμε στη βελτίωση. Δηλαδή τα
πράγματα τα βλέπω λίγο ρομαντικά αλλά και
αισιόδοξα. Η αξιολόγηση μπορεί να βοηθήσει ως
διαδικασία αν πραγματικά τη δούμε ως μια λογική
βελτίωση, πως ότι κάνουμε, το κάνουμε για να
βελτιώσουμε και να αναδείξουμε τις αδυναμίες μας.
Ούτε με τιμωρίες να συνδεθεί, ούτε με απολύσεις,
ούτε με κάτι άλλο.
11. Η συγκεκριμένη όχι. Όπως την είδα στην πράξη
πρόκειται για ένα καθαρά γραφειοκρατικό κρατικό
σύστημα. Το να συμπληρώνεις κουτάκια θα μπορούσε
να γίνει από τον οποιονδήποτε. Δε χρειαζόταν ο
προϊστάμενος ή ο σχολικός σύμβουλος. Μετατρέπει το
συμβουλευτικό και παιδαγωγικό ρόλο του σχολικού
συμβούλου σε γραφειοκρατικό και αξιολογικό
(γραφειοκρατική διαδικασία-δυσλειτουργική).
17. Εγώ προσωπικά επειδή τα είχα ξεκαθαρίσει στο
μυαλό μου, ότι όσο υπάρχει νόμος θεσμικά πρέπει να
συμμετέχω, δε με επηρέασε σε σχέση με τη
συμπεριφορά μου. Δεν βελτίωσε επίσης τη δική μου
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-η αξιολόγηση έχει να προσφέρει
στην πρωτοβάθμια παιδεία
ακόμα και επισημαίνοντας
ελλείψεις και αρνητικά στοιχεία
-η αξιολόγηση θα βελτιώσει το
σχολείο
-αν η αξιολόγηση δεν συνδεθεί
με ένα τιμωρητικό σύστημα
μπορεί να βελτιώσει σημαντικά
την ποιότητα του σχολείου
ακόμα και χωρίς χρήματα

-η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν
θα αλλάξει τον τρόπο που η
κοινωνία βλέπει τον
εκπαιδευτικό γιατί είναι μια
γραφειοκρατική διαδικασία
-η αξιολόγηση είναι
γραφειοκρατική και
δυσλειτουργική διαδικασία

-δεν υπάρχει καμία διαφορά με
το παρελθόν, δεν βελτίωσε και
δεν χειροτέρεψε την εικόνα
κανενός από τους δυο

εικόνα στους υφισταμένους μου και αυτό ήταν και
αποτέλεσμα του τρόπου που λειτούργησε η
αξιολόγηση, η οποία δεν είχε ως κύριο στόχο τη
βελτίωση.

-η αξιολόγηση είναι ένα πολιτικό
όργανο αυτή τη στιγμή μη
ανατροφοδοτικό

18. Όχι νομίζω ότι δεν μπορεί να είναι και εκεί είμαι
σίγουρος ότι δεν θα είναι αντικειμενική αξιολόγηση.
Για αυτό νομίζω ότι το καλύτερο που έχει να γίνει και
μπορεί να γίνει και λόγω αλλαγής πολιτικής, είναι η
απόσυρση του 152, να γίνει ένας ουσιαστικός
διάλογος με τον εκπαιδευτικό κόσμο, να ζητηθεί η
συμβολή ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με
την αξιολόγηση -και έχουμε αρκετούς εδώ στη
Ελλάδα- και να βρεθεί μια κοινή τομή ώστε να
παραμείνουμε στο στόχο ότι, πρέπει η αξιολόγηση να
λειτουργεί ανατροφοδοτικά, βελτιωτικά και ενισχυτικά
στο έργο του εκπαιδευτικού. Τέλος να μην έχει καμία
σχέση με ποσοστώσεις, ούτε με πολιτικές συνέπειες.
(πολιτικό όργανο το ΠΔ 152 μη ανατροφοδοτικό).

-πρέπει να εφαρμοστεί ένα νέο
πλαίσιο αξιολόγησης που θα
λειτουργεί ανατροφοδοτικά,
ενισχυτικά και θα έχει συζητηθεί
ουσιαστικά με τον εκπαιδευτικό
κόσμο

19. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι, η αξιολόγηση
των στελεχών ως διαδικασία μπορεί να έχει κοινά
στοιχεία την ανάδειξη των δυνατών ή των αδυνάτων
σημείων του κάθε ατόμου, έχει όμως και μια μεγάλη
διαφορά. Άλλο σκοπό πρέπει να έχει η αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλο των στελεχών της
εκπαίδευσης. Υπάρχουν ομοιότητες ως προς τη
διαδικασία δηλαδή, αλλά μεγάλες διαφορές ως προς το
πλαίσιο και το στόχο. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και
πιο αυστηρά τα πράγματα για τα στελέχη εκπαίδευσης.
Επίσης θέλω να αναφέρω ότι οι καθαρά πολιτικοί και
κομματικοί λόγοι για το αν κάποιος κάνει να
καταλάβει μια θέση πρέπει να σταματήσει. Είναι ότι
χειρότερο μπορεί να γίνεται στο δημόσιο τομέα και
ποτέ δεν θα μπορέσουμε μ’ αυτόν τον τρόπο να
οργανωθούμε ως κράτος. Το κράτος πρέπει να έχει
συνέχεια ανεξαρτήτως κυβερνήσεων κι αυτό μπορεί
να γίνει, μόνο αν έχει τους αξιότερους στις
397

-δεν μπορεί να είναι
αντικειμενική και γι αυτό το ΠΔ
152 πρέπει να καταργηθεί

-η αξιολόγηση πρέπει να
δρομολογηθεί από επιστήμονες
εξειδικευμένους στην
αξιολόγηση και να απεμπλακεί
από ποσοστώσεις και πολιτικές
συνέπειες
-η αξιολόγηση στελεχών και
εκπαιδευτικών μοιάζουν ως προς
τον τρόπο ανάδειξης των
δυνατών ή αδύνατων σημείων
του κάθε ατόμου
-διαφέρουν σημαντικά στο
σκοπό
-προσομοιάζουν ως προς τη
διαδικασία διαφέρουν ως προς
τους στόχους και το πλαίσιο
-τα πράγματα με την αξιολόγηση
των στελεχών είναι πιο αυστηρά
-δεν μπορεί να υπάρχει
αναξιοκρατία και κομματοκρατία
στον δημόσιο τομέα
- το κράτος πρέπει να έχει
συνέχεια και να είναι ανεξάρτητο
από τις κυβερνήσεις
-με την αξιολόγηση και την
αξιοκρατία οι αξιότεροι θα
καταλάβουν τις σημαντικές
θέσεις

κατάλληλες θέσεις
διάφορους τομείς.

που

θα

στελεχώνουν

τους

20. Θεωρώ ότι ο κύριος στόχος αυτή τη στιγμή της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση είναι η αλλαγή στη
νοοτροπία, στα μέσα, στις υποδομές. Σε όλα αυτά, σε
όλα.

21. Δεν πρέπει να σχετίζεται με ποσοστώσεις ή με
άρση μονιμότητας ή οτιδήποτε άλλο. Δεν χρειάζεται η
συγκεκριμένη αξιολόγηση. Εφαρμόζοντας απλώς το
νόμο 1566/85 μπορεί να βρεθεί αυτός που δεν είναι
κατάλληλος σε μια σχολική μονάδα, που δεν κάνει
σωστά τη δουλειά του ή πέφτει σε παραπτώματα.
Πρέπει εξαρχής να αλλάξει, να γίνει πιο απλή, να δίνει
έμφαση στην αυτοαξιολόγηση. Πρέπει να γίνει ένας
διάλογος και μια πολύ καλή ενημέρωση γύρω από το
θέμα της αξιολόγησης όσων εμπλέκονται. Πρέπει ο
καθένας να γνωρίζει πότε και πως αξιολογείται και να
μαθαίνει τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κάθε
φορά. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια σ’ αυτό το
κομμάτι. (αδιαφανής διαδικασία, με έμμεσες
επιπτώσεις-απολύσεις,
ποσοστώσεις,
άρση
μονιμότητας- κ.λπ.).
22. Η αξιολόγηση έχει να προσθέσει ένα πράγμα. Τη
βελτίωση οτιδήποτε δεν ταιριάζει ή εφαρμόζεται την
εκάστοτε χρονική στιγμή στην εκπαίδευση και μ’
αυτόν τον τρόπο μπορεί να βοηθήσει στη χάραξη μιας
αποτελεσματικότερης
εκπαιδευτικής
πολιτικής.
(εντοπίζει
και
επισημαίνει
δυσλειτουργίες
μειονεκτήματα κ.λπ.).
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-

-

-

Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση είναι
αδιαφανής διαδικασία
με έμμεσες επιπτώσεις
–απολύσεις- άρση
μονιμότητας –
ποσοστώσεις)
-άμεσος στόχος πρέπει
να είναι η
αυτοαξιολόγηση

Προτείνει να
καταργηθούν οι
έμμεσες συνέπειες και
να δοθεί έμφαση στην
αυτοαξιολόγηση και
στην ανατροφοδοτική
αξιολόγηση

-η αξιολόγηση πρέπει να
βελτιώσει την εκπαιδευτική
πολιτική
-να εντοπίζει και να επισημαίνει
τις δυσλειτουργίες και τα
μειονεκτήματα και να βοηθά στη
βελτίωση του εκπαιδευτικού
έργου και τη χάραξη
εκπαιδευτικής πολιτικής

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΣΧΣ2

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 55
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (σχολικός σύμβουλος)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: ναι

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Η αξιολόγηση είναι πρωτίστως βελτιωτική. Αναγκαία διαδικασία για την αλλαγή
στον δημόσιο τομέα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Θετική γνώμη για την αξιολόγηση. Όταν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν είναι
αδύνατον να μην αξιολογούνται και οι ίδιοι.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η μεικτή αξιολόγηση είναι η καλύτερη μέθοδος αξιολόγησης. Αυτή που συνδυάζει
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά για να αξιολογεί.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Οι στόχοι διαφοροποιούνται ανάλογα τις περιπτώσεις. Πρέπει πρώτα να αξιολογείται
το περιβάλλον οι δομές και υποδομές και ύστερα ο εκπαιδευτικός και το έργο του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
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Το υποκείμενο έχει εμπειρία σχετικά με την αξιολόγηση αλλά κυρίως έχει σπουδάσει
και έχει παρακολουθήσει συνέδρια και σεμινάρια σχετικά με τη αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση, για τα σημεία που το
αφορούν και πιστεύει πως υπάρχου διαφοροποιήσεις σε σχέση ,με τα υπόλοιπα
στελέχη της εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς . πλεονέκτημα θεωρεί πως είναι το
άνοιγμα του διαλόγου για την αξιολόγηση. Μια αφορμή για την αναβάθμιση της
εκπαίδευσης.
Έννοια: το άνοιγμα του κεφαλαίου της αξιολόγησης είναι μια καλή αφορμή για τη
βελτίωση της εκπαίδευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν έγινε διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών. Κατηγορούσαν την ΔΟΕ ότι
δεν έχει θέσεις. Έχει όμως δεν λήφθηκαν υπόψη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο δεν αναφέρεται συγκεκριμένα στον τρόπο εφαρμογής του νέου
θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης. Αντίθετα αναφέρεται στην μη εφαρμογή της
αξιολόγησης εξαιτίας των φαντασμάτων του παρελθόντος του επιθεωρητισμού και
της γενικότερης φοβίας και δυσανεξίας της εκπαιδευτικής κοινότητας απέναντι στην
αξιολόγηση και την αναγκαιότητα της ύπαρξης της.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Το υποκείμενο θεωρεί πως η αξιολόγηση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα τους
σχολείου. Επισημαίνει τις αδυναμίες και βελτιώνει. Αν δεν συνδέεται με την τιμωρία
και τις απολύσεις μόνο βελτίωση μπορεί να φέρει στο εκπαιδευτικό σύστημα.
Έννοια: η αξιολόγηση όταν δεν είναι τιμωρητική μόνο βελτίωση μπορεί να φέρει
στην ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η αξιολόγηση δεν θα αλλάξει τον τρόπο που βλέπει η κοινωνία τον εκπαιδευτικό
γιατί είναι ένα καθαρά γραφειοκρατικό σύστημα.
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4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις
με τους υφισταμένους».
Δεν επηρέασε τη σχέση με τους υφισταμένους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Δεν μπορεί να υπάρξει αρμονικά η διττή αυτή ιδιότητα. Δεν θα είναι αντικειμενική η
αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Το υποκείμενο επισημαίνει ότι η αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών μοιάζουν
ως προς τον τρόπο ανάδειξης των δυνατών ή αδύνατων σημείων του κάθε ατόμου,
διαφέρουν σημαντικά στο σκοπό, προσομοιάζουν ως προς τη διαδικασία διαφέρουν
ως προς τους στόχους και το πλαίσιο ενώ τα πράγματα με την αξιολόγηση των
στελεχών είναι πιο αυστηρά.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Έννοια: άμεσος στόχος της αξιολόγησης να είναι η αλλαγή νοοτροπίας στην
εκπαίδευση τα μέσα και τις υποδομές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο»
Έννοια: Απόσυρση του ΠΔ 152 . Θεσμοθέτηση νέου πλαισίου με την αρωγή ειδικών
επιστημόνων. Να λειτουργεί ανατροφοδοτικά, βελτιωτικά και ενισχυτικά στο έργο
του εκπαιδευτικού. Να αποσυνδεθεί από τις ποσοστώσεις και τις μισθολογικές
επιπτώσεις. Να δοθεί έμφαση στην αυτοαξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η αξιολόγηση πρέπει να αποτελέσει εργαλείο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Να
εντοπίζει και να επισημαίνει προβλήματα και δυσλειτουργίες και η εκπαιδευτική
πολιτική να επεμβαίνει βελτιωτικά.
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-πρέπει να γίνεται αξιολόγηση

ΣΧΣ3
1. Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνεται αξιολόγηση αρκεί
να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια.
2. Αν γίνει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και
κριτήρια και χρησιμοποιηθεί
ως παιδαγωγικό
εργαλείο και δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα , ναι , θα
μπορέσει να προσφέρει πάρα πολλά προς κάθε
κατεύθυνση και σε πολλά επίπεδα.
3. Θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο ένα
μοντέλο, γιατί δεν είναι οι συνθήκες παντού οι ίδιες.
Δεν μπορούμε να αξιολογούμε το ίδιο μια σχολική
μονάδα που είναι σε ένα κεντρικό σημείο με μία
περιθωριακή που έχει να κάνει αντίξοες συνθήκες,
αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι
παράμετροι
4. Βασικός στόχος για μένα θα πρέπει να είναι η
επαγγελματική
εξέλιξη
και
βελτίωση
του
εκπαιδευτικού και η καλύτερη ποιότητα αν μπορούμε
να το πούμε αυτό επικοινωνίας μέσα στη σχολική
μονάδα. Εάν καταφέρουμε και ενδυναμώσουμε τον
εκπαιδευτικό με αυτό που θα ζητήσει ή με αυτό που
έχει ανάγκη και διασφαλίσουμε τις προϋποθέσεις
αυτές ώστε η επικοινωνία και μέσα στον σύλλογο να
είναι απρόσκοπτη και θετική, τότε θα επωφεληθούν
και οι υπόλοιποι άξονες και φορείς .
5. Ναι έχω εμπειρία , διότι παλαιότερα και στο
πανεπιστήμιο είχα επιμορφωθεί και έκανα κάποιο
μάθημα αξιολόγησης σε μαθητές .Θεωρώ ότι είναι
ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο πάνω στο οποίο
πρέπει να γίνει μια μεγάλη συζήτηση
6. Η ισχύουσα νομοθεσία είχε θετικά και αρνητικά .
Όταν
εμείς
καλεστήκαμε πέρυσι πάνω στο
Υπουργείο για να επιμορφωθούμε πάνω στα θέματα
της αξιολόγησης , η επιμόρφωσή μας και η
ενημέρωση που είχαμε ήταν ότι η αξιολόγηση αυτή
που πρόκειται να κάνουμε δεν θα συνδεθεί
μισθολογικά και σε θέματα εξέλιξης ή απόλυσης των
εκπαιδευτικών. Αυτό τουλάχιστον μας είχαν πει ότι σ’
εμάς επαφίεται, δεν τρέχει λόγος, ότι κανείς δεν θα
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-συγκεκριμένες προϋποθέσεις
και κριτήρια, μόνο ως
παιδαγωγικό εργαλείο χωρίς
τιμωρητικό χαρακτήρα

-μοντέλο αξιολόγησης ανάλογα
με τις συνθήκες

-βασικός στόχος η επαγγελματική
εξέλιξη και η βελτίωση του
εκπαιδευτικού
- η καλύτερη επικοινωνία μέσα
στη σχολική μονάδα

-έχει εμπειρία έχει επιμορφωθεί
σχετικά με την αξιολόγηση
-η αξιολόγηση χρήζει
μεγαλύτερης προσοχής είναι
σημαντικό κομμάτι
- έχει θετικά και αρνητικά
- υπήρξε αρνητικό κλίμα και
δυσπιστία εξ’ αιτίας της φήμης
περί απολύσεων

απολυθεί, τουλάχιστον μ’ αυτή την αξιολόγηση επειδή
όμως οι συνθήκες ήταν δύσκολές και επειδή ξέρουμε
το τι γίνεται, όλο αυτό το αρνητικό κλίμα έφερε μια
δυσπιστία. Βέβαια τώρα έχουν παγώσει οι διαδικασίες
και έτσι δεν ξέρουμε τι συνέπειες θα είχε. Σε ότι
αφορά την επιμόρφωση για το συγκεκριμένο νόμο μας
επιμόρφωσε στην Αθήνα στο Υπουργείο.
7. θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει διαβούλευση. Νομίζω
πως όχι, δεν έγινε και πρέπει να ακουστούν όλες οι
φωνές σε όλα τα επίπεδα. Δεν έγινε καμία
διαβούλευση και επειδή νομίζω ότι κανείς
εκπαιδευτικός δε λέει όχι στην αξιολόγηση, όλοι είναι
υπέρ, αρκεί να γίνει με κριτήρια και προϋποθέσεις και
αρκεί και να ακουστεί και η δική τους φωνή. Θεωρώ
ότι έτσι δεν θα υπάρξει πρόβλημα.
8. Θεωρώ ότι έπρεπε ακόμη να γίνουν πολλά βήματα.
Η φωνή των εκπαιδευτικών των περισσότερων
σχολικών μονάδων δεν εισακούστηκε. Αν θέλουμε να
είμαστε αξιόπιστοι και αντικειμενικοί, θα πρέπει να
δίνουμε πολύ μεγάλο βάρος στις φωνές των κάτω. Η
αξιολόγηση θα πρέπει να ξεκινήσει από κάτω προς τα
πάνω.
9. Όλα έγιναν σε ένα πάρα πολύ πιεσμένο χρονικό
διάστημα. Νομίζω ότι δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες
όπως θα έπρεπε. Υπήρξαν πάρα πολλές αναβολές και
πολλές μεταθέσεις ενεργειών, γεγονός που επέτεινε
ακόμη περισσότερο το αρνητικό κλίμα που υπήρχε.
Ακόμη και μερίδα ανθρώπων που δεν είχαν διαβάσει
το νόμο και ήθελαν να πιστέψουν σ’ αυτή την
αξιολόγηση, οι συνεχόμενες μεταβολές τους
δημιουργούσε μεγάλη δυσπιστία και αμφιβολία πάνω
στο θεσμό αυτό.
10. Όχι έτσι όπως έχει τρέξει, γιατί έχει γίνει μεγάλη
ζημιά, έχει σπείρει διχόνοια και δυσπιστία μέσα στην
εκπαιδευτική κοινότητα. Αν θέλουμε να είμαστε
ξεκάθαροι και να έχει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, θα
πρέπει να φτιαχτεί πάλι από την αρχή το κλίμα όλο
αυτό, να εγκαθιδρύσουμε πάλι την εμπιστοσύνη με
τους εκπαιδευτικούς η οποία πυροδοτήθηκε με αυτές
τις ενέργειες της αξιολόγησης.
11. Ήδη έχει αλλάξει δυστυχώς μόνο που δεν ξέρω
αν είναι από τη θετική σκοπιά. Έχω ακούσει κατά
καιρούς διάφορες φράσεις από τη μία κι από την
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-δεν έγινε καμία διαβούλευση αν

και θα έπρεπε
-όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπέρ
της αξιολόγησης διαφωνούν με
τον τρόπο και αυτό θα έπρεπε να
τεθεί σε διαβούλευση
-δεν εισακούστηκε η φωνή των
εκπαιδευτικών
-η αξιολόγηση θα πρέπει να
ξεκινήσει από τα κάτω προς τα
πάνω

-το χρονικό πλαίσιο ήταν πιεστικό
-δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες
όπως θα έπρεπε
-υπήρξαν πολλές αναβολές και
μεταθέσεις ενεργειών με
αποτέλεσμα να χάνεται η
αξιοπιστία και να δημιουργείται
αρνητικό κλίμα
-οι συνεχόμενες μεταβολές
δημιούργησαν δυσπιστία και
αμφιβολίες
- δεν θα βελτιώσει ουσιαστικά
την ποιότητα του σχολείου το
συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο
-έχει τραγικές επιπτώσεις διχάσει
την εκπαιδευτική κοινότητα και
έχει κάνει μεγάλη ζημιά
-πρέπει αυτή τη στιγμή να
ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη στην
εκπαιδευτική κοινότητα
-έχει αλλάξει η εικόνα που βλέπει
ο γονιός τον εκπαιδευτικό προς
το αρνητικό
-η αξιολόγηση μοιάζει στην
κοινωνία και τους γονείς σαν
εκδίκηση προς τους
εκπαιδευτικούς

άλλη πλευρά. Δυστυχώς τείνει να έχει μία αρνητική
χροιά, διότι έχω ακούσει από πάρα πολλούς τη φράση
… Τώρα που έχουμε αξιολόγηση θα σας δείξουμε
εμείς … Ήδη η σχέση γονέων – σχολείου νομίζω ότι
πρέπει
να
συζητηθεί
και
πρέπει
να
επαναπροσδιοριστεί, γιατί έχει αλλάξει όλη αυτή η
ισορροπία.
Θεωρώ όμως ότι αν την αφήναμε να ισχύσει όπως
είναι θα είχαμε πολύ άσχημες επιπτώσεις στο θέμα
αυτό.
17. Προσωπικά έχω προσπαθήσει να μην αφήσω να
με επηρεάσει, αυτό που λένε ότι διαταράχθηκε αυτή η
εμπιστοσύνη που είχε χτιστεί. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί εξακολουθούν να με φωνάζουν για
συνεργασία, όμως θεωρώ ότι στο πίσω μέρος του
μυαλού τους πάντα έχουν ότι αυτός είναι ο
μελλοντικός αξιολογητής και αυτό θα πρέπει να
προσεχθεί από όλους.
18. Όχι, θεωρώ ότι ήθελε πάρα πολύ δουλειά πάνω σ’
αυτό το πράγμα, ήθελε πάρα πολύ προεργασία και να
τηρηθούν αρκετές ισορροπίες. Δε νομίζω ότι
μπορούμε να παίξουμε διπλούς ρόλους. Χάνουμε έτσι
ουσιαστικά τον πιο σημαντικό μας ρόλο, ο οποίος
θεωρώ ότι είναι καθαρά παιδαγωγικός. Αν γίνει
νομίζω ότι θα χρειαστεί πάρα πολλά χρόνια και
προσπάθεια. Μια αξιολόγηση ως παιδαγωγικό
εργαλείο, χωρίς τιμωρητικό περιεχόμενο ή σκοπό, τότε
ναι, ίσως να γίνει αυτό.
19. Και εμείς κριθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Ξαφνικά
μέσα σ’ ένα Καλοκαίρι, «εν ριπή οφθαλμού», μέσα σ’
έναν Αύγουστο στην ουσία, έπρεπε να αξιολογηθούμε
με συνοπτική διαδικασία. Οι άξονες λίγο πολύ ήταν οι
ίδιοι, απλά εμείς είχαμε και το κομμάτι του τι είχαμε
κάνει ως τώρα και έπρεπε να αναφέρουμε ορισμένα
πράγματα. Θεωρώ ότι πέρα από τους κοινούς άξονες,
υπήρχαν και άξονες οι οποίοι δεν θα έπρεπε να μας
είχαν τεθεί, σε ότι αφορά τουλάχιστον την
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Επειδή δεν
έγινε για το θέμα αυτό σωστή επιμόρφωση και επειδή
δεν έγινε σωστά η όλη διαδικασία της
αυτοαξιολόγησης δεν θα έπρεπε να μας την είχαν
αναθέσει, γιατί φέραμε σε δύσκολη θέση τους
διευθυντές των σχολείων.
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-

Πρέπει να
επαναπροσδιοριστεί και
να εξομαλυνθεί η σχέση
των γονέων με τους
εκπαιδευτικούς
προκειμένου να επέλθει
ξανά ισορροπία και
εμπιστοσύνη

-

Προσωπικά δεν έχει
αφήσει να επηρεαστούν
οι σχέσεις συνεργασίας
από την αξιολόγηση

-

Η ιδέα και μόνο του
αξιολογητή και του
αξιολογούμενου σίγουρα
δημιουργεί δεύτερες
σκέψεις και ανασφάλεια

-

Δεν μπορεί ένας
εκπαιδευτικός να έχει
διπλό ρόλο

-

Ως αξιολογητής χάνει
κανείς τον παιδαγωγικό
του ρόλο

-

αν λειτουργήσει η
αξιολόγηση ως
παιδαγωγικό εργαλείο
χωρίς τιμωρητικό
χαρακτήρα μπορεί να
υπάρξει αντικειμενικό
αποτέλεσμα

-

κριθήκαν εξίσου άξαφνα

-

οι άξονες της κρίσης
ήταν ίδιοι

-

Θεωρεί ότι η
αυτοαξιολόγηση δεν
έπρεπε να ανατεθεί
στους σχολικούς
συμβούλους γιατί δεν
υπήρχε κατάλληλη
επιμόρφωση και δεν
έγινε σωστά η διαδικασία

20. Για μένα η αξιολόγηση στόχο πρέπει να έχει στο
να γίνουμε ακόμη καλύτεροι. Πρέπει να μπορεί να μου
δίνει την ευχέρεια αυτό που άλλες χώρες έχουν
κατακτήσει, αλλά κι αυτές μετά από μία πολύ
μακρόχρονη περίοδο διαδικασιών και ζυμώσεων, να
είμαι σε θέση –αφού έχει εγκαθιδρυθεί ένα κλίμα
εμπιστοσύνης και ένα δίχτυ ασφάλειας- ώστε να
μπορώ να πω στον αξιολογητή να έρθει να με δει για
να γίνω καλύτερος. Δες αν έχεις κάτι να μου
προτείνεις, τι μπορώ να κάνω για να το βελτιώσω.
Έτσι ναι. Άρα εγώ την αξιολόγηση θα την έβλεπα
ως έναν τρόπο επαγγελματικής βελτίωσης, αλλά
ταυτόχρονα όμως και βελτίωσης των συνθηκών,
γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για αξιολόγηση
εκπαιδευτικού όταν οι σχολικές μονάδες δεν είναι
επανδρωμένες και στελεχωμένες όπως πρέπει.
21. Κατ’ αρχήν όπως ζητήσαμε κιόλας όταν
κληθήκαμε να πάμε για την επιμόρφωσή μας, έπρεπε
να υπάρξει αποσύνδεση από τη μισθολογική εξέλιξη
αλλά και τη βαθμολογική. Επίσης να βάζαμε και
κάποια άλλα κριτήρια. Πέρα από τους γενικούς άξονες
να δίναμε και στα σχολεία την ευχέρεια να
αξιολογηθούν με βάση τις συνθήκες που έχουν να
αντιμετωπίσουν. Δεν μπορούν να μπουν όλοι στο ίδιο
σακί. Ήθελε αρκετές τροποποιήσεις ακόμα το υπάρχον
σύστημα αξιολόγησης για να είναι αυτό που λέμε
αντικειμενικό και αξιόπιστο.

22. Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να γίνει συγκερασμός
απόψεων, αφού δοθεί ο λόγος σε όλους τους
εμπλεκομένους. Να γίνει μια σύνθεση απόψεων και
προτάσεων. Να ληφθούν υπόψη όλοι οι παράμετροι,
όλες οι συνθήκες και μετά να γίνει αυτή η σύνθεση
όλων αυτών των στοιχείων. Να μην πάμε δηλαδή σε
ένα αποσπασματικό μοντέλο πάλι.
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-

Στόχος της αξιολόγησης
πρέπει να είναι η
βελτίωση

-

Να φτάσουμε σε τέτοιο
σημείο ασφάλειας και
εμπιστοσύνης στον
εκπαιδευτικό χώρο ώστε
να επιδιώκουμε την
αξιολόγηση προκειμένου
να γίνουμε καλύτεροι

-

Στόχος της αξιολόγησης
να είναι η επαγγελματική
βελτίωση

-

Η βελτίωση των
συνθηκών του σχολείου

-

Αποσύνδεση της
αξιολόγησης από τη
βαθμολογική και
μισθολογική εξέλιξη

-

Νέα κριτήρια πιο
αντικειμενικά με βάση τις
συνθήκες

-

αξιολόγηση με βάση το
ευρύτερο πλαίσιο,
αποσύνδεση από τη
μισθολογική και
βαθμολογική εξέλιξη,
αξιολόγηση βελτιωτική
και όχι τιμωρητική

-

δεν απαντά πως μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στη
διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής
-αλλά σημειώνει ότι
πρέπει να δημιουργηθεί
ένα συμπαγές μοντέλο
αξιολόγησης που θα
περιέχει σύνθεση
απόψεων των
εκπαιδευτικών και των
στελεχών της
εκπαίδευσης

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΣΧΣ3
Φύλο: Θήλυ
Ηλικία: 42
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (σχολική σύμβουλος)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: ναι
Άλλο πτυχίο: ναι

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: η αξιολόγηση υπό συγκεκριμένα κριτήρια είναι απαραίτητη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Επιτυγχάνεται βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μόνο όταν η αξιολόγηση
εφαρμόζεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και κριτήρια και ως παιδαγωγικό
εργαλείο όχι ως τιμωρία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Μοντέλο αξιολόγησης που θα προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Βασικός στόχος της αξιολόγησης η επαγγελματική εξέλιξη και η βελτίωση του
εκπαιδευτικού με αποτέλεσμα να επωφεληθούν και οι υπόλοιποι άξονες και φορείς
της εκπαίδευσης.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση»
Έχει εμπειρία, έχει επιμορφωθεί σχετικά με την αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Έχει ενημέρωση επιμορφώθηκε από το υπουργείο για το ΠΔ 152. Στα αρνητικά
συγκαταλέγει την απειλή της μείωσης των απολαβών και την απόλυση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση»
Δεν έγινε καμία διαβούλευση αν και θα έπρεπε.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν ακούστηκαν οι γνώμες των εκπαιδευτικών. Για να υπάρξει αξιοπιστία και
αντικειμενικότητα θα πρέπει να ακουστούν οι φωνές από τα κάτω.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες. Έγινε βιαστικά με πολλές αναβολές και μεταθέσεις
ενεργειών. Εντάθηκε το αρνητικό κλίμα και η αμφισβήτηση από τον λάθος τρόπο
εφαρμογής της.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Οι επιπτώσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι αρνητικές. Η διχόνοια και η
δυσπιστία πυροδότησαν το κλίμα στα σχολεία και χάθηκε η εμπιστοσύνη. Έχει γίνει
μεγάλη ζημιά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Έννοια : Η στάση της κοινωνίας απέναντι στον αξιολογούμενο εκπαιδευτικό είναι
εκδικητική.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Δεν έχουν επηρεαστεί οι σχέσεις με τους υφισταμένους ωστόσο θεωρεί ότι στο πίσω
μέρος του μυαλού τους είναι επιφυλακτικοί λόγο του ρόλου του αξιολογητή.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Δεν μπορεί να υπάρχουν διπλοί ρόλοι. Χάνεται ο παιδαγωγικός ρόλος και οι
ισορροπίες. Αν εξέλειπε ο τιμωρητικός χαρακτήρας ίσως μπορούσε να λειτουργήσει
τώρα όχι.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Οι άξονες της αξιολόγησης ήταν πάνω κάτω ίδιοι. Πέρα από τις ομοιότητες δεν
έπρεπε να έχει ανατεθεί η αυτοαξιολόγηση στους συμβούλους γιατί δεν είχαν
επιμορφωθεί κατάλληλα και έφεραν σε δύσκολη θέση τους διευθυντές.
5. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Άμεσος στόχος της αξιολόγησης η επαγγελματική βελτίωση του εκπαιδευτικού
ταυτόχρονα με την βελτίωση των συνθηκών της σχολικής μονάδας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Αποσύνδεση της αξιολόγησης από τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη.
Αξιολόγηση με βάση το ευρύτερο πλαίσιο και τις συνθήκες της σχολικής μονάδας.
Αξιολόγηση βελτιωτική και όχι τιμωρητική.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Δεν απαντάει συγκεκριμένα αναφέρεται στο πως πρέπει να είναι το νέο μοντέλο
αξιολόγησης.
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-

ΔΣΧ1
1.Η αξιολόγηση είναι κάτι σαν φυσικό φαινόμενο,
επομένως είναι απαραίτητη.
2. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνει . Δεν υπάρχει
ουδέτερη αξιολόγηση, άρα πρέπει να συζητήσουμε τι
αξιολόγηση θέλουμε, η οποία πρέπει να βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου.
3.Πολύπλευρα, δηλαδή από πάνω προς τα κάτω,
από κάτω προς τα πάνω και οριζόντια, δηλαδή
συνάδελφος το συνάδελφο.
4.Πρώτον είναι να έχει σωστή αντίληψη του εαυτού
του, δηλαδή μέσα από την αξιολόγηση να
καταλαβαίνει το ίδιο το σύστημα που βρίσκεται σε
σχέση με τους στόχους του . Οτιδήποτε άλλο είναι
άσχετο, αυτός είναι ο στόχος.
5.Ναι έχω εμπειρία από αξιολόγηση, έχω κάνει και ένα
σχήμα αξιολόγησης πέρα απ’ αυτό που υπάρχει,
δηλαδή αξιολόγηση από τους δασκάλους των
σχολείων με κλειστές επιστολές και παρακολούθηση
από εξωτερικό παρατηρητή στις δραστηριότητες του
σχολείου.
6.Είμαι ενημερωμένος για το υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο. Θα ήταν πολύ καλό αν δεν είχε συνδεθεί με
τις πολιτικές εξελίξεις στον τόπο, οπότε έχει
διαφοροποιηθεί, επομένως έχει ακυρωθεί. Έχει
ακυρωθεί όχι επειδή είναι καλό ή κακό, αλλά
επειδή δρα πολωτικά λόγω την σύνδεσής του με
πολιτικές εξελίξεις.
7. Δεν υπάρχει διαβούλευση από καμία πλευρά.
Όταν κληθήκαμε να πούμε τη γνώμη μας το
συνδικαλιστικό μας όργανο μας απέτρεψε να πούμε
τη γνώμη μας για διάφορους σωστούς ή λάθους
λόγους. Όταν η κυβέρνηση θα έπρεπε να μας δίνει
νέο χρόνο δεν το έκανε γιατί βιαζόταν. Ούτε από
πάνω έγινε διαβούλευση, ούτε από κάτω.
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Η αξιολόγηση είναι
απαραίτητη

-η αξιολόγηση είναι
απαραίτητη και πρέπει να
γίνει
-η αξιολόγηση βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου
-μια πολύπλευρη αξιολόγηση
από πάνω προς τα κάτω και
το αντίστροφο αλλά και
οριζόντια από συνάδελφο
προς συνάδελφο
-στόχος της αξιολόγησης
πρέπει να είναι να κάνει το
σύστημα να αποκτήσει τη
σωστή αντίληψη του εαυτού
του
- έχει εμπειρία στην
αξιολόγηση

-έχει ενημέρωση για το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
-θεωρεί ότι δεν έπρεπε να
συνδεθεί με τις πολιτικές
εξελίξεις της χώρας

-δεν υπήρξε καμία
διαβούλευση
-ισχυρίζεται ότι κλήθηκαν να
πουν τη γνώμη τους και το
συνδικαλιστικό τους όργανο
τους απέτρεψε
-η κυβέρνηση δεν έδωσε
χρόνο γιατί βιαζόταν
-δεν έγινε διαβούλευση ούτε
από τα πάνω ούτε από τα
κάτω

8. Όχι, μιας ομάδας μόνο, των απλών εκπαιδευτικών,
όχι .

-δεν λήφθηκαν υπόψη οι
απόψεις των απλών
εκπαιδευτικών

9. Για το γενικότερο κλίμα ήδη αναφέρθηκε , για τον
τρόπο είναι τόσο ρουτινιάρικη διαδικαστική που
χάνει το νόημα της .

- είναι ρουτινιάρικη και
γραφειοκρατική και χάνει το
νόημά της

10. Όχι. Ισχύει η προηγούμενη απάντηση, δηλαδή
επειδή έχει συνδεθεί με πολιτικές εξελίξεις, οπότε όχι.
11. Δεν την αλλάζει, την ενισχύει . Ο τεμπέλης π.χ.
εκπαιδευτικός που κάθεται το καλοκαίρι τώρα ήρθε η
σειρά να αξιολογηθεί .Αρνητικά τον ενισχύει, πολύ
αρνητικά, δεν αλλάζει κάτι.
12. Το ίδιο ακριβώς και με τα προηγούμενα, δηλαδή
το ποιος είναι .Αυτό είναι το βασικό και δίνει
πολλαπλά οφέλη για όλους τους τομείς μετά.
13. Ναι. Γενικά θα κάνουν τυποποιημένα μαθήματα,
θα προσπαθούν να έχουν σκονάκια, τι είναι σωστό, τι
θα βαθμολογηθεί σωστά. Όχι γιατί είναι έτσι το
σύστημα, αλλά λόγω άγνοιας.
14. Χάλασε το κλίμα σε πάρα πολλά σχολεία,
δημιούργησε συνθήκες εχθρότητας, αλλά και πάλι
δεν φταίει το σύστημα αυτό καθ’ εαυτό, αλλά η
στάση που τηρούμε εμείς και οι πολιτικές
εξελίξεις.
15. Προσωπικά όχι. Γενικά ναι. Σχετικά με τους
γονείς πολλοί δάσκαλοι, προσπαθούν να οχυρωθούν
για να μην υπάρξει κάτι στο φάκελο αξιολόγησής
τους. Σχετικά με τους προϊσταμένους φοβούνται.
Θα με διώξει, θα με απολύσει, κάτι θα γίνει.
16. Οπωσδήποτε θα έχει συνέπειες .Οποιοδήποτε
σύστημα αξιολόγησης έχει συνέπειες, αλλά δεν είναι
απαραίτητα κακό αυτό. Μπορεί να είναι και καλό
και κακό αυτό. Δηλαδή το κάθε άτομο είναι
διαφορετικό. Οποιοδήποτε σύστημα αξιολόγησης,
κάποιες συνέπειες θα έχει, αλλά όχι αυτές που λέμε
εμείς συνέχεια περί απολύσεως, στασιμότητας κ.ά.
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-δεν θα βελτιώσει την ποιότητα
του σχολείου γιατί είναι ένα
καθαρά πολιτικό όργανο
-δεν αλλάζει κάτι ίσως και να
ενισχύει την αρνητική εικόνα που
έχει η κοινωνία για τον
εκπαιδευτικό
-να ανακαλύψει ποιος
πραγματικά είναι επαγγελματικά

-θα κάνει το μάθημα
τυποποιημένο και επιφανειακό
θα λειτουργεί ο εκπαιδευτικός με
σκονάκια και με σημειώσεις για
να κάνει το «σωστό»
-το κλίμα εντός του σχολείου
χάλασε έγινε εχθρικό εξ’ αιτίας
της στάσης μας απέναντι στην
αξιολόγηση και των πολιτικών
συνθηκών
- ναι υπάρχει διαφορά γιατί
υπάρχει ο φόβος για τυχόν
επιπτώσεις ή και απολύσεις

-η αξιολόγηση θα έχει συνέπειες
στην επαγγελματική
σταδιοδρομία του εκπαιδευτικού
πράγμα που μπορεί να είναι και
καλό και κακό
-οποιοδήποτε σύστημα
αξιολόγησης έχει και συνέπειες
όχι απαραίτητα όμως και
απολύσεις
- ναι τώρα ίσως έχει γίνει πιο
αυστηρός για να πειθαρχήσουν
και οι «χαλαροί»

17. Ναι, αν και πάλι προσωπικά δεν θα το ήθελα. Το
θεματικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε με ανάγκασε
πρώτη φορά, να βγάλω βιβλίο πράξεων διευθυντή
για να αναγκάσω κάποιους να κάνουν κάτι.
18. Αντικειμενικά δεν είναι ποτέ τα αποτελέσματα
στην αξιολόγηση. Στην Ελλάδα το κακό είναι ότι θα
έχουμε πολλαπλές ιδιότητες, γιατί ταυτόχρονα οι δύο
αξιολογητές είναι και ανταγωνιστές, δηλαδή ο
σχολικός σύμβουλος με το διευθυντή. Οι καλύτεροι
άνθρωποι του κόσμου να είναι δεν γίνεται. Ακόμα και
ο δάσκαλος που εμπλέκεται σε αυτό, αλλοιώνει τη
θέση του και τη συμπεριφορά του απέναντί τους.
19. H έως τώρα εφαρμογή ήταν πολύ επιδερμική για
να απορροφηθούν οι αντιδράσεις. Δεν γνωρίζω τι θα
γινόταν αν το προχωρούσαμε στον όγκο των
εκπαιδευτικών, στους δασκάλους της τάξης.
Φαινομενικά σύμφωνα με το νόμο, δείχνει να είναι
περίπου το ίδιο. Στα αλήθεια η αξιολόγηση για τους
διευθυντές πρέπει να είναι ο πιο βαριά, πιο αυστηρή
και να είναι πιο χαλαρή στους εκπαιδευτικούς και αν
είναι δυνατό, να είναι αποσυνδεμένη από συνέπειες .
20 Ο πρώτος στόχος ήταν η συγκεκριμένη
προσπάθεια αξιολόγησης να γίνει για να
απορροφηθούν κονδύλια ΕΣΠΑ. Ο δεύτερος είναι να
έχουμε επιτέλους ένα σύστημα αξιολόγησης
οποιοδήποτε και να είναι αυτό. Επίσης αυτό σχετικά
με τις απολύσεις πιστεύω ότι δεν ήταν στόχος
τελικά.
21. Η από κάτω προς τα πάνω αξιολόγηση και η
οριζόντια αξιολόγηση. Με τυχαία κλήρωση
εκπαιδευτικοί να αξιολογούν εκπαιδευτικούς σε
άλλες σχολικές μονάδες. Να έχουν κάποια
πράγματα τα οποία πρέπει να δουν. Να κάνουν
δηλαδή μια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας που επισκέπτονται και να τροφοδοτούν μ’
αυτό Πανεπιστήμια, έρευνα.
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-

Δεν μπορεί να υπάρξει
αντικειμενικότητα στη
αξιολόγηση

-

Είναι αρνητικό να έχει ο
αξιολογητής πολλαπλούς
ρόλους γιατί εμπλέκεται
σε μεγάλο βαθμό η
ανθρώπινη πλευρά και
δεν υπάρχει
αντικειμενικότητα

-

Φαινομενικά μοιάζει ίδια

-

Ωστόσο θα έπρεπε να
είναι αυστηρότερη για τα
στελέχη και πιο ήπια για
τους εκπαιδευτικούς

-

-σίγουρα να είναι
αποσυνδεδεμένη από
ακραίες συνέπειες

-

Μιλάει για το στόχο της
συγκεκριμένης
αξιολόγησης και πιστεύει
πως ήταν οικονομικός για
το κράτος, για να
απορροφηθούν κονδύλια

-

Και σε δεύτερη φάση για
να υπάρξει ένα σύστημα
αξιολόγησης

-

Από κάτω προς τα πάνω
αξιολόγηση και οριζόντια

-

Να κληρώνονται τυχαία
οι αξιολογητές ώστε να
αποφεύγεται η
υποκειμενικότητα της
κρίσης

-

Να επισκέπτονται μια
σχολική μονάδα και να
κάνουν μια γενική
έκθεση αξιολόγησης
πάνω σε όλα

22. Να δούμε που ακριβώς πραγματικά βρισκόμαστε
πέρα από τα νούμερα, κενά, αναπληρωτές, έχουμε δεν
έχουμε, βγάλαμε την ύλη. Να πιάσουμε αυτόν που δεν
πιάνει καμία αξιολόγηση, στο πραγματικό δηλαδή
κλίμα στα σχολεία κι αυτό να χρησιμοποιηθεί για
βελτιωτικές κινήσεις.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΔΣΧ1

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 42
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δ/ντής 12/θέσιο αστικό σχολείο)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: ναι
Άλλο πτυχίο: ναι
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-

Να χρησιμοποιηθεί ως
εργαλείο για να δομηθεί
η εικόνα του
εκπαιδευτικού
συστήματος

-

Και σύμφωνα με αυτή να
υπάρξουν βελτιωτικές
επεμβάσεις

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Πρέπει να εφαρμοστεί μια αξιολόγηση η οποία θα βελτιώνει την ποιότητα του
σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Έννοια: Η καταλληλότερη αξιολόγηση είναι η πολύπλευρη. Από πάνω προς τα κάτω
και από κάτω προς τα πάνω και οριζόντια από συνάδελφο προς συνάδελφο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Έννοια :Στόχος της αξιολόγησης πρέπει να είναι η αυτοαξιολόγηση. Να
καταλαβαίνει το σύστημα τον εαυτό του, να βελτιώνεται και να θέτει στόχους.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση»
Έχει εμπειρία στην αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Είναι ενημερωμένος σχετικά με το ΠΔ 152. Μειονέκτημα ότι συνδέθηκε με τις
πολιτικές εξελίξεις της χώρας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Έννοια: Δεν έγινε διαβούλευση ούτε από πάνω ούτε από κάτω.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Έννοια: όχι δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις μιας μικρής ομάδας των απλών
εκπαιδευτικών, όχι.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Έννοια: Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης ήταν τόσο γραφειοκρατικός και
ρουτινιάρικος ώστε να χάσει το νόημά του.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου»
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Έννοια: Δεν θα βελτιωθεί η ποιότητα του σχολείου με την αξιολόγηση γιατί είναι μια
γραφειοκρατική διαδικασία χωρίς ουσία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Έννοια: Η αξιολόγηση ενισχύσει την αρνητική εικόνα που έχει η κοινωνία για τον
εκπαιδευτικό.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Έννοια: το βασικότερο κίνητρο για τη συμμετοχή στην αξιολόγηση είναι να
ανακαλύψει ο εκπαιδευτικός και η σχολική μονάδα την πραγματική του
επαγγελματική ταυτότητα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Έννοια: Η αξιολόγηση θα έχει επιπτώσεις για τους μαθητές, το μάθημα θα είναι
τυποποιημένο και θα γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της αξιολόγησης όχι
σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Το σχολικό κλίμα χάλασε σε πολλά σχολεία και δημιούργησε συνθήκες εχθρότητας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Για το υποκείμενο δεν άλλαξε κάτι, γενικά επισημαίνει ότι οι υφιστάμενοί του
άλλαξαν. Αισθάνονται φόβο απέναντι στους προϊσταμένους και οχυρώνονται
απέναντι στους γονείς για να μην υπάρξει κάτι αρνητικό στο φάκελο αξιολόγησης
τους.
Έννοια: Η αξιολόγηση έχει δημιουργήσει φόβο για τους προϊσταμένους και
επιφύλαξη απέναντι στους γονείς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Έννοια: όπως κάθε σύστημα αξιολόγησης έτσι και αυτό έχει θετικές ή αρνητικές
επιπτώσεις στην επαγγελματική ανέλιξη ανάλογα την περίπτωση του
αξιολογούμενου.
5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
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ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Έχει επιπτώσεις, αναγκάστηκε να γίνει πιο αυστηρός με κάποιους για να
ακολουθήσουν τους κανόνες.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού –αξιολογητή είναι αρνητικό στοιχείο του
συστήματος. Οι διαφορετικοί ρόλοι και η επιρροή που έχουν στην κρίση αλλοιώνουν
το αποτέλεσμα της αξιολόγησης.
Όσο για την αντικειμενικότητα το υποκείμενο πιστεύει ότι δεν υπάρχουν
αντικειμενικά αποτελέσματα στην αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Φαινομενικά είναι ίδια η μορφή και ο τρόπος αξιολόγησης για όλους, στην
πραγματικότητα είναι πιο αυστηρή και με επιπτώσεις για τους δασκάλους και πιο
ελαφριά για τα στελέχη ενώ θα έπρεπε να ισχύει το αντίθετο.
6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο απαντά για τον στόχο της συγκεκριμένης αξιολόγησης. Πιστεύει ότι
είναι η απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ και για να γίνει ένα σύστημα αξιολόγησης
όπως δεν έγινε τόσα χρόνια πριν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Το υποκείμενο προτείνει ως βελτιωτικές προτάσεις του νόμου για την αξιολόγηση
την από κάτω προς τα πάνω αξιολόγηση και την οριζόντια. Την κλήρωση των
αξιολογητών ώστε να αποφεύγεται η υποκειμενικότητα της κρίσης και ως προς τον
τρόπο της αξιολόγησης να γίνεται μέσα από επίσκεψη του αξιολογητή όπου θα
συντάσσει μια έκθεση αξιολόγησης ολόκληρης της σχολικής μονάδας. Επίσης
προτείνει η αξιολόγηση να αποτελεί εργαλείο για την ακαδημαϊκή έρευνα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η εκπαιδευτική πολιτική να χρησιμοποιήσει την αξιολόγηση ως εργαλείο για να
βγάλει συμπεράσματα για τη κατάσταση των σχολειών και να την βελτιώσει.
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ΔΣΧ2
1. Έχω προσωπικά θετικά άποψη πάνω σε αυτό και
θεωρώ ότι κάθε σύστημα πρέπει να έχει
αισθητήρες. Αυτό είναι η αξιολόγηση για να μπορεί
να βλέπει που πηγαίνει, άρα πρέπει να έχει βάλει
στόχους και να δει αν τους επιτυγχάνει ή όχι. Υπό
αυτή την έννοια η αξιολόγηση είναι κάτι πολύ
θετικό.
2. Όχι. Αυτή η συγκεκριμένη αξιολόγηση που
προτάθηκε από το Υπουργείο δεν κάνει κάτι τέτοιο
. Και δεν κάνει κάτι τέτοιο γιατί το γεγονός ότι
ισχυρίζεται ότι είναι ανατροφοδοτική, δεν είναι στ'
αλήθεια. Είναι ιεραρχική και εξουσιαστική .
Πέρασα από την επιμόρφωση , είχα την ευκαιρία να
δω τη διαδικασία. Τοποθετήθηκα στο εισαγωγικό
κείμενο αρνητικά και είναι ότι εδώ πέρα υπάρχουν ένα
σωρό σοβαρά ζητήματα. Όταν αποδίδεις ποιοτικούς
χαρακτηρισμούς π.χ. βάζεις για κάποιον πολύ καλό
που κάνει προτάσεις για τη σωστή λειτουργία του
σχολείου και εξαιρετικός για εκείνον που κάνει
καινοτόμες προτάσεις. Το επίθετο καινοτόμος με
ποιο κριτήριο μπαίνει δε λέχθηκε ποτέ. Υπήρχαν
στοιχεία λοιπόν υποκειμενικότητας μέσα σ’ εκείνη την
κρίση. Επίσης το να είναι ο διευθυντής και ο
σύμβουλος αξιολογητές, συνεπάγεται αντικατάσταση
των συναδελφικών σχέσεων με ιεραρχικές κι αυτό θα
σήμαινε ότι δε θα μπορούσε να υποστηρίξει το έργο
ως συνάδελφος συντονιστής, παρά μόνο ως
προϊστάμενος αξιολογητής. Το ίδιο γίνεται και από το
σύμβουλο. Κατά συνέπεια νομίζω ότι αυτή η
αξιολόγηση είναι λάθος. Γενικά όμως είμαι υπέρ
της αξιολόγησης σαν μια διαδικασία που θα μας
βελτιώνει.
3.Ουσιαστικά αυτό που ανέφερα πιο πριν, δηλαδή μια
αξιολόγηση που θα δίνει πληροφόρηση τι έχουμε
κάνει και πως μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα,
χωρίς να συσχετίζεται με μισθούς και με βαθμούς.
Άρα θα χρειαζόμαστε να μην υπάρχει το στοιχείο του
φόβου σ’ αυτόν που αξιολογείται ότι θα έχει κάποιες
συνέπειες τέτοιες που θα του καταστρέψουν τη ζωή,
ώστε να χρειαστεί να πει ψέματα ή να υποκριθεί ή να
γλείψει ή να φτιάξει σχέσεις εξάρτησης με κάποια
πρόσωπα μόνο και μόνο για να είναι ευχάριστος και
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Η αξιολόγηση είναι μια
θετική παράμετρος
Η αξιολόγηση είναι οι
αισθητήρες του
εκπαιδευτικού
συστήματος
Η αξιολόγηση δείχνει πια
είναι η κατάσταση θέτει
στόχους και προβλέπει
αν μπορεί να τους φτάσει
ή όχι
Η αξιολόγηση που
περιγράφεται στο ΠΔ152
δεν μπορεί να βελτιώσει
ουσιαστικά την ποιότητα
του σχολείου
Δεν είναι
ανατροφοδοτική αλλά
ιεραρχική και
εξουσιαστική
Αυτή η αξιολόγηση έχει
σοβαρά προβλήματα
υποκειμενικότητας σε ότι
αφορά την κρίση
Περιέχει ποιοτικούς
χαρακτηρισμούς εντελώς
υποκειμενικούς

-

Οι συναδελφικές σχέσεις
εξαλείφονται και γίνονται
καθαρά ιεραρχικές αφού
ο διευθυντής και ο
σύμβουλος είναι και
αξιολογητές

-

Αυτή η αξιολόγηση είναι
λάθος γιατί δεν είναι
βελτιωτική
Καταλληλότερη μορφή
αξιολόγησης θα ήταν
αυτή που δεν θα
καλλιεργούσε το στοιχείο
του φόβου

-

-

Αυτή που θα είχε ως
στόχο την συλλογή
στοιχείων για την
εκπαίδευση με στόχο τη
βελτίωση και όχι την
τιμωρητική

να εξασφαλίσει ευνοϊκή αξιολόγηση. Υπό αυτή την
έννοια θεωρώ ότι αυτή η αξιολόγηση θα με
εξέφραζε περισσότερο εάν δεν θα συσχετίζονταν με
συνέπειες ποινών και που θα έδινε απλά οδηγίες και
πλαίσιο λειτουργίας.
4. Πιστεύω ότι το κάλυψα με την προηγούμενη
απάντηση και σε ένα βαθμό το ζήτημα στην
αξιολόγηση είναι ότι δυστυχώς ισχύουν κανόνες όπως
ότι: το φάρμακο με λάθος δόση και λάθος τρόπο
μπορεί να γίνει φαρμάκι. Η αξιολόγηση από μόνη της
δεν είναι μια ουδέτερη διαδικασία όπως θα ευχόμουν
προσωπικά να είναι. Είναι έμφορτη ιδεολογίας.
Ανάλογα με την ιστορική συγκυρία στην οποία θα
εφαρμοστεί θα έχει τα στοιχεία της. Τούτη τη
στιγμή είναι η κυριαρχία του Νεοφιλελευθερισμού.
Από κάτω υπάρχει η λογική της εντατικοποίησης. Άρα
η αξιολόγηση κατατείνει κατ’ αυτούς στο να πετύχει
αύξηση ποσοτική του προϊόντος και εντατικοποίησης
στις σπουδές, επειδή είναι η εποχή αυτή. Αν γινόταν
για παράδειγμα το ίδιο πράγμα το 1981 που ήταν για
την Ελλάδα η περίοδος που μπαίνει μια
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση στα πράγματα,
ενδεχομένως να είχε ποιοτικά χαρακτηριστικά πολύ
διαφορετικά. Ίσως και τώρα που είναι μία σε
εισαγωγική άλλη προοδευτική κυβέρνηση όπως με τον
τρόπο με τον οποίο αυτή αυτοπροσδιορίζεται, δεν
αποκλείεται αν δημιουργηθεί κάποιο σύστημα
αξιολόγησης να έχει κάποιου είδους τέτοια
χαρακτηριστικά. Ελπίζω, θα δείξει.
5.Δεν έχω εμπειρία με την έννοια ότι δεν έχει
εφαρμοστεί σε εμένα , αλλά έχω επιμορφωθεί σε αυτό
που προέβλεπε το Υπουργείο Παιδείας. Έχω
παρακολουθήσει την εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση ,
διάβασα τα κείμενα και με βάση αυτά τα κείμενα έχω
τις ενστάσεις που έχω. Επίσης έχω συζητήσει με
συναδέλφους στο εξωτερικό που έχουν ζήσει την
εμπειρία της αξιολόγησης και ανάλογα με τη χώρα
υπάρχει μία διαφορετική αντίληψη για τα πράγματα .
Σε χώρες που είναι ώριμες η αξιολόγηση δεν είχε το
στοιχείο του φόβου που είχε σε μας εδώ ως
αναγέννηση του επιθεωρητισμού. Αυτό είναι το
ζήτημα πιο πολύ σε εμάς.
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-στόχος της αξιολόγησης πρέπει
να είναι η βελτίωση και η
καταγραφή της κατάστασης σε
ένα σχολείο
-η αξιολόγηση είναι έμφορτη
ιδεολογίας γι’ αυτό και σήμερα
την υφιστάμεθα με τη
νεοφιλελεύθερη μορφή της
-έχει στόχο την ποσοτική αύξηση
του παραγόμενου προϊόντος και
την εντατικοποίηση των σπουδών

-δεν έχει αξιολογηθεί
- έχει επιμορφωθεί σχετικά με
την αξιολόγηση
-έχει συζητήσει για το τι
συμβαίνει σε άλλες χώρες στο
εξωτερικό

6. Δεν μπόρεσα να βρω πλεονεκτήματα για τον
απλούστατο λόγο ότι δε θεωρώ πλεονέκτημα να
δυναμιτίζεις το κλίμα σ’ ένα σχολείο. Βρήκα όμως
μειονεκτήματα .Η συσχέτιση αρχικά , μετά λένε ότι
καταργήθηκε , ποτέ όμως δεν έφτασε επίσημο κείμενο
σε μας με το βαθμολόγιο και μισθολόγιο , με την
πρόθεση νε κόψει θέσεις , να απολύσει κόσμο,
σήμαινε αυτόματα ότι η αξιολόγηση ήταν
υστερόβουλη .
Ότι εξ’ υπαρχής με τις ποσοστώσεις που προσδιόριζε
ήταν επιθετική - αρχικά τουλάχιστον μετά λένε ότι
αυτό τροποποιήθηκε- τα κείμενα δεν έφθασαν στα
σχολεία και άρα εμείς έχουμε μείνει με την εντύπωση
ότι ισχύουν οι ποσοστώσεις πλήρως . Ουσιαστικά
έβλεπα μόνο αρνητικά σημεία γι’ αυτό και επομένως
δεν συναίνεσα και όταν με προσκάλεσε ο
προϊστάμενος με e-mail, αρνήθηκα να συμμετάσχω
στην αξιολόγηση.
7. Δεν ξέρω αν υπήρξε καν ικανοποιητική
διαβούλευση. Θα έλεγα ότι δεν υπήρξε
διαβούλευση, ότι απλώς το υπουργείο αποφάσισε
κάτι, έκανε κάποιο προσχηματικό ίσως διάλογο.
Στη συνέχεια πέρασε το δικό του , χωρίς να λάβει
καθόλου υπόψη τις ενστάσεις και τις θέσεις της
ΔΟΕ ή της ΑΔΕΔΥ.
8. Προφανώς δεν λήφθηκαν υπόψη αυτές οι θέσεις,
γιατί ήδη η κυβέρνηση είχε την υποχρέωση κατά τη
γνώμη της να ακολουθήσει νόρμες της ΕΕ, που
αφορούσαν περικοπές και περιστολή δαπανών στο
δημόσιο και αυτό την υποχρέωνε να σκέφτεται
μόνο με βάση αυτή τη φωνή από την Ευρώπη και
όχι με έναν διάλογο που θα πρέπει να γίνεται σε μία
κοινωνία που εξελίσσεται και να συνδέει και να
συνενώνει διαφορετικές φωνές μέσα σε ένα πλαίσιο.
9. Είχε το στοιχείο του εκβιασμού , είχε το στοιχείο με
τις διαρκείς νέες προθεσμίες . Υπήρχε ένα στοιχείο
πίεσης επειδή δεν υπήρχε η συναίνεση και η
συμμετοχή, γι’ αυτό δινόταν νέες προθεσμίες
συνέχεια. Στη δική μου την περίπτωση για
παράδειγμα, όταν έληξε και η τελευταία προθεσμία
και δεν είχα επιμορφωθεί και είδαν γύρω ότι είχαν
μείνει λίγοι , ξαναδώσανε παράταση και τότε μπήκα κι
εγώ στην επιμόρφωση , τελευταίος από τους
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-δεν βρίσκει πλεονεκτήματα γιατί
η αξιολόγηση δυναμίτισε το
κλίμα στα σχολεία και αυτό το
βρίσκει σοβαρό
- υστερόβουλη αυτή η
αξιολόγηση υπαινισσόταν
απολύσεις
-επιθετική λόγω των
ποσοστώσεων
-βλέπει μόνο αρνητικά και γι’
αυτό και αρνήθηκε να
αξιολογηθεί
-δεν υπήρξε διαβούλευση
-το υπουργείο πήρε μια απόφαση
έκανε έναν προσχηματικό
διάλογο και στη συνέχεια
εφάρμοσε αυτό ακριβώς που
ήθελε
-δεν έλαβε καθόλου υπόψη της
απόψεις της ΔΟΕ ή της ΑΔΕΔΥ
-η γνώμη της εκπαιδευτικής
κοινότητα δεν λήφθηκε καθόλου
υπόψη
-η κυβέρνηση εφάρμοσε την
αξιολόγηση για να προωθήσει
περικοπές και να περιστείλει
δαπάνες όπως της επέβαλε η Ε.Ε

-η αξιολόγηση ήταν εκβιαστική,
πιεστική, αναβλητική
-υπήρξε ένα μπαράζ παρατάσεων
μήπως και αυξηθεί η συναίνεση
και η συμμετοχή

τελευταίους, μέσα στη διαδικασία αυτή των
αλλεπάλληλων
προθεσμιών
με
σκοπό
να
εξασφαλίσουν τη συναίνεση και τη συμμετοχή.
Είμαι σίγουρος ότι και στις προσκλήσεις τώρα , αν
είχαμε συνέχιση της πολιτικής κατάστασης αυτής, θα
είχαμε νέες προθεσμίες και νέες προσκλήσεις,
προκειμένου να περάσουμε από αξιολόγηση και στο
τέλος δεν αποκλείεται να τιμωρούμασταν όσοι δεν
είχαν περάσει απ’ αυτό, όταν στην επόμενη κρίση
διευθυντών θα θεωρούνταν μειονέκτημα ή θα
βαθμολογούνταν θετικά αυτοί που
είχαν περάσει απ’ αυτή τη διαδικασία .
10 . Όπως αναφέρθηκα πριν οι επιπτώσεις θα
υπάρξουν στο κλίμα του σχολείου . Γιατί στην
πραγματικότητα ένα σχολείο που μετατρέπεται σε
αυταρχικό σιγά – σιγά, είναι ένα σχολείο διαφορετικό
από αυτό που έχουμε ως τώρα δουλέψει . Κι αυτό το
συναίσθημα είναι μία δυσάρεστη εμπειρία . Κι αυτό
είναι μία επίπτωση με την πιο κυριολεκτική σημασία
της λέξης . Θα ευχόμουν να μπορούσε να υπάρξει
αυτή η αξιολόγηση, η βαθμιαία , ως μία διαδικασία
αυτοτροφοδότησης, χωρίς επιπτώσεις για αρκετά
χρόνια, μέχρι να έχει κι αυτή μία κουλτούρα
αξιολόγησης σε αυτή την κοινωνία και στη
συνέχεια να δούμε τι θα μπορούσαμε να
προσθέσουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα
μπορούσες να πεις ότι δεν θα είχε βαριές επιπτώσεις
στο κλίμα των σχολείων και στις σχέσεις.
11. Δεν είμαι σίγουρος αν αυτό στα αλήθεια θα
συμβεί, δεδομένου ότι η κοινωνία έχει κριτήρια που
δεν σχετίζονται αυστηρά με την αξιολόγηση, αλλά και
με ένα είδος φθόνου για τις διακοπές του
εκπαιδευτικού . Νιώθω δηλαδή ότι η κοινωνία πάντα
θα έχει κάτι να πει για τον εκπαιδευτικό που εργάζεται
166 ημέρες από τις 365 ημέρες του χρόνου και υπ'
αυτήν την έννοια ακόμα κι αν αξιολογείται αυστηρά ή
ακόμα και μέσα σε εισαγωγικά όταν έχει υποστεί
βασανιστήρια, η κοινωνία δεν θα είναι ίσως ποτέ
επαρκώς ικανοποιημένη.
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-αν συνέχιζε αυτή η πολιτική
ακόμα παρατάσεις θα είχαμε και
στο τέλος θα τιμωρούνταν όσοι
αρνήθηκαν να αξιολογηθούν

-οι επιπτώσεις που έχει η
αξιολόγηση στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση είναι βαριές για το
κλίμα του σχολείου και τις
σχέσεις των εκπαιδευτικών
-το κλίμα του σχολείου γίνεται
αυταρχικό

-δεν θα αλλάξει κάτι η κοινωνία
φθονεί τις 166 ημέρες εργασίας
του εκπαιδευτικού και δεν
αλλάζει αυτό με την αξιολόγηση
-η κοινωνία δεν θα ικανοποιηθεί
επαρκώς με κανενός είδους
«βασανιστήριο» για τους
εκπαιδευτικούς πάντα θα τους
θεωρεί ευνοημένους

-

12. Υποτίθεται ότι ήταν κομμάτι για το φάκελο και το
πορτοφόλιο που θα έφτιαχνε σιγά -σιγά κάθε
εκπαιδευτικός, συγκεντρώνοντας στοιχεία από
εργασίες , τις οποίες θα πρόβαλε και ως έργο του . Η
ιστορία της αυτοαξιολόγησης θεωρήθηκε εισαγωγική
στην αξιολόγηση και για αυτό ο κλάδος μας την
αντιμετώπισε πολύ αρνητικά και δικαίως , επειδή έτσι
θεωρήθηκε και από την κυβέρνηση . Αν ήταν μόνο
αυτό όμως, η αυτοαξιολόγηση σκέτη , χωρίς την
αξιολόγηση, ίσως θα ήταν μία ευκαιρία να
συσχετίσουμε τους στόχους με το τι τελικά
επιτυγχάνουμε στο τέλος της χρονιάς .Υπάρχει και
τώρα άτυπα ως προγραμματισμός εκπαιδευτικού
έργου και στο τέλος ως απολογισμός, απλώς δεν
συσχετίζονται οι στόχοι που δηλώθηκαν σ’ αυτό και
αυτό που αξιολογούμε τελικά. Μ’ αυτή την έννοια θα
μπορούσε να είναι μια πιο δομημένη κατάσταση, όμως
τονίζω ότι επειδή θεωρήθηκε προπομπός της
αξιολόγησης που εμείς απορρίπτουμε, δυστυχώς
ατύχησε σ’ αυτή τη φάση της. Σε μια πιο ώριμη
κατάσταση η αυτοαξιολόγηση μπορεί να περάσει και
μπορεί να ευτυχήσει.
13. Ναι, θα επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας σίγουρα,
γιατί μειώνει τον παιδαγωγικό πλουραλισμό. Στην
πραγματικότητα οι ρουμπρίκες που βάζουν
συγκεκριμένες προδιαγραφές και πιο είναι το
ζητούμενο, θα καθοδηγήσουν τη μεγάλη πλειονότητα
των δασκάλων σε συγκεκριμένα μοτίβα διδασκαλίας
και κατά τούτο θα εξασφαλίσουν από τη μια το θετικό,
ότι ναι, θα επιτυγχάνεται το ζητούμενο μ’ ένα μαγικό
τρόπο, απ’ την άλλη θα έχει μειωθεί η καινοτομία και
η πρωτοτυπία καθώς όλοι θα στοιχίζονται τελικά στο
ζητούμενο, που θα λειτουργεί ως Προκρούστεια κλίνη
περισσότερο, παρά ως εφαλτήριο.
14. Πιστεύω ότι θα την ενέτεινε, αλλά δεν το είδαμε
να γίνεται στην πράξη αυτό. Στο δικό μου σχολείο για
παράδειγμα είχαμε σύμπνοια στο ζήτημα αυτό, ο
σύλλογος διδασκόντων δηλαδή κι εγώ, αμέσως
πήραμε θέση υπέρ της ΔΟΕ και δεν αναρτήσαμε
τίποτα για την αυτοαξιολόγηση. Επίσης με δική
μου πρωτοβουλία συντονιστήκαμε με τη ΔΟΕ σε
αρκετά σημεία. Η μόνη έτσι διαφορά ήταν ότι
συμμετείχα στην επιμόρφωση, κατά τα άλλα όμως
συμμορφωθήκαμε πλήρως με τη ΔΟΕ.
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Δεν υπήρξαν κίνητρα για
τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στην
αυτοαξιολόγηση γιατί
αμέσως αυτή συνδέθηκε
με την αξιολόγηση
Η αυτοαξιολόγηση ενώ
θα μπορούσε αν ήταν
ανεξάρτητη από την
αξιολόγηση να
ευδοκιμήσει και να
λειτουργήσει
αντιμετωπίστηκε
αρνητικά τελικά λόγω της
εξάρτησης αυτής

-θα επηρεάσει τον τρόπο
διδασκαλίας γιατί μειώνεται ο
παιδαγωγικός πλουραλισμός
-οι ρουμπρίκες θα
δημιουργήσουν ένα
συγκεκριμένο μοτίβο
διδασκαλίας με τις
προδιαγραφές που θέτουν
-θα μειωθεί η καινοτομία και η
πρωτοτυπία
-το ζητούμενο της διδασκαλίας
θα λειτουργεί ως προκρούστεια
κλίνη παρά ως εφαλτήριο
-δεν αντιμετώπισε τέτοιο θέμα
στο δικό του σχολείο καθώς
τάχθηκαν ομόφωνα υπέρ της
ΔΟΕ
-το κλίμα στο σχολείο δεν
διαταράχθηκε γιατί το μόνο που
έκανε ήταν να συμμετέχει στην
επιμόρφωση κατά τα άλλα δεν
υπήρξαν εντάσεις γιατί
συμμορφώθηκαν πλήρως με τη
ΔΟΕ και δεν συμμετείχαν στην
αυτοαξιολόγηση

Κατά συνέπεια το κλίμα στο σχολείο μας δεν
διαταράχτηκε απ’ αυτό, ενώ σε άλλα σχολεία και
από συζητήσεις με συναδέλφους, υπήρξαν
ζητήματα καθώς κάποιοι προσπαθούσαν να χτίσουν
ένα πορτφόλιο, ένα φάκελο προσωπικών
επιτευγμάτων, που πίστευαν ότι θα τους φανεί
χρήσιμος
στις επικείμενες κρίσεις, οπότε θα
βελτίωναν κατιτί την οικονομική τους θέση όπως
νόμιζαν. Είμαι βέβαιος ότι θα δημιουργούσε θέμα στο
σχολείο. Το πιο τρομερό θα ήταν ότι αυτό θα γινόταν
για ψίχουλα. Στην πραγματικότητα για να πάρεις λίγα
λεφτά παραπάνω, θα δυναμιτιζόταν το κλίμα του
σχολείου. Είμαι βέβαιος ότι στα σχολεία θα
σχηματίζονταν ομάδες, οι οποίες θα συνεργάζονταν
μάλλον ανταγωνιστικά εναντίον άλλων ομάδων. Θα
εκδηλωνόταν δηλαδή αυτό το φαινόμενο.
15. Δεν προλάβαμε να το διαπιστώσουμε αυτό γιατί
δεν εφαρμόστηκε. Αυτή η ερώτηση θα ήταν πάρα
πολύ σωστή αν είχαμε ζήσει μια περίοδο προσαρμογής
της οπότε, θα βλέπαμε τότε τις μεταμορφώσεις που θα
προκαλούσε στις σχέσεις. Εμείς δεν κάναμε ούτε
αυτοαξιολόγηση, άρα δεν μπήκαμε καθόλου στο
κομμάτι αυτό της αξιολόγησης γενικότερα.
16. Είναι παράξενο πράγμα αυτό σαν ερώτηση, γιατί
εμείς ως δάσκαλοι είμαστε στην κορυφή όταν είμαστε
απέναντι στα παιδιά. Όλες οι άλλες θέσεις που
καταλαμβάνουμε κατά καιρούς, του διευθυντή , του
προϊσταμένου, του συμβούλου, που θεωρούνται
στελεχιακές θέσεις, δεν είναι η κορυφή αυτής της
δουλειάς. Αυτό είναι μια γενική παρατήρηση. Κατά
συνέπεια θεωρώ ότι η ανέλιξη στο χώρο των
δασκάλων είναι λίγο αστεία υπόθεση. Οι δε διαφορές
οι μισθολογικές είναι κι αυτές αστείες, κατά συνέπεια
το ανέλιξη το βάζουμε σε εισαγωγικά.
17. Σε μας δεν προλάβαμε να δούμε κάτι τέτοιο, γιατί
επαναλαμβάνω η σύμπνοια υπήρχε. Υπήρχε μάλλον
ένα θετικό κλίμα όπως εγώ το εκτιμώ. Βεβαίως θα
πρέπει κάποτε να ερωτηθούν και οι συνάδελφοι, αλλά
δεν πρόλαβε να επενεργήσει. Αυτό θα επενεργούσε
όμως, είμαι βέβαιος, καθώς εγώ δεν θα ήμουν
συνάδελφος συντονιστής όπως λειτουργώ τώρα, αλλά
θα ήμουν αξιολογητής και δε θα ήμουν καθόλου
421

-σε άλλα σχολεία απ’ όσο ξέρει
δημιουργήθηκαν εντάσσεις
-κάποιοι πίστευαν ότι χτίζοντας
ένα πορτφόλιο προσωπικών
επιτευγμάτων θα βελτίωναν τα
μισθολογικά τους
-για ψίχουλα θα δυναμιτιζόταν το
κλίμα του σχολείου
ανεπανόρθωτα θα χωριζόταν σε
δυο στρατόπεδα ανταγωνιστικά

-δεν εφαρμόστηκε αξιολόγηση
ούτε αυτοαξιολόγηση και άρα
δεν μπορεί να απαντήσει

-δεν συμφωνεί θεωρεί ότι δεν
τίθεται θέμα ανέλιξης εφόσον οι
μισθολογικές διαφορές είναι
αστείες αλλά και ως κορυφή
αυτής της δουλειάς πιστεύει ότι
δεν μπορεί να θεωρείται π.χ. η
στελεχιακή θέση αλλά η τάξη

-

-

Όχι γιατί δεν
εφαρμόστηκε η
αξιολόγηση και η
αυτοαξιολόγηση
Αν εφαρμοζόταν θα ήταν
επιφυλακτικός

σίγουρος πια για το αν τα χαμόγελα που θα έβλεπα θα
ήταν αληθινά ή καλόπιασμα ενόψει μιας αξιολόγησης.

-δεν μπορεί να υπάρξει
διαχωρισμός του διττού ρόλου
και αντικειμενικότητα

18. Προσωπικά εγώ και το έγραψα αυτό και στην
έκθεση και στην επιμόρφωσή μου , εγώ σ’ αυτό θα
έλεγα ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι αντικειμενική
σε καμία περίπτωση . Η αξιολόγηση αυτή δεν θα το
εξασφάλιζε αυτό, γιατί εγώ δεν θα ήμουν μόνο
αξιολογητής, αλλά θα ήμουν και συνάδελφος και την
επόμενη μέρα, δηλαδή θα υπήρχε μια συνέχεια στη
σχέση που θα παραμορφώνονταν και θα
διαστρεβλώνονταν από το αντικειμενικό γεγονός ότι
πλέον μια απόφασή μου θα έχει οικονομικές συνέπειες
για κάποιους ανθρώπους, κατά συνέπεια καθόλου
αντικειμενικά δεν θα ήταν τα αποτελέσματα, αλλά κι
εγώ θα επηρεαζόμουν από τη στάση των συναδέλφων
και αυτοί από τη δική μου στάση.

-το γεγονός ότι η απόφαση του
αξιολογητή θα έχει οικονομικές
συνέπειες για έναν συνάδελφο
καθόλου αντικειμενική κρίση δεν
μπορεί να ασκήσει

19. Η πρόθεση του νόμου επειδή δεν πρόλαβα να
αξιολογηθώ δεν είναι αρκετή για να έχω μια εικόνα το
πώς θα λειτουργούσε πάνω μου και αυτό επειδή έχω
την υποψία, ότι όσο ανεβαίνουμε προς τα πάνω,
γίνονται κάποιες εκπτώσεις ως προς τους δείκτες και
την ποσότητα των πραγμάτων που ελέγχονται. Εύκολα
δηλαδή μπορώ να φανώ ασυνεπής ως προς τα
καθήκοντά μου. Ένας από τους όρους για παράδειγμα
ήταν εγώ να εφαρμόσω τις παραμέτρους στις οποίες
αντιτίθεμαι, άρα θα φαινόμουν ήδη ανεπαρκής.
Θα μπορούσα να φαινόμουν επαρκής για παράδειγμα
αν ενημερώνω το αρχείο μου ανελλιπώς, αν
παρουσιάζω στους συναδέλφους όλα τα έγγραφα που
έρχονται, αν συνεδριάζει ο σύλλογος διδασκόντων
συχνά, ότι υποστηρίζω το έργο τους με όσες δυνάμεις
διαθέτω τουλάχιστον, αλλά αυτά όλα δεν προλάβαμε
να δούμε τι αλλαγή θα προκαλούσαν. Νομίζω ότι ήπιο,
πιο με το γάντι στους διευθυντές και λιγότερο στους
δασκάλους, γιατί οι δάσκαλοι
έχουν να
αντιμετωπίσουν και την παιδαγωγική πράξη, η οποία
δεν μας κάνει τη χάρη ποτέ να πηγαίνει όπως την
ευχόμαστε.
20. Αυτής της αξιολόγησης ο στόχος ήταν ολοφάνερα
να την ελέγξει πλήρως και να εφαρμόσει νόρμες που
είχε δεχτεί από την Ε.Ε για περικοπές θέσεων
εργασίας και των δαπανών για την εκπαίδευση.
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-δεν έχει εικόνα γιατί δεν
συμμετείχε στην αξιολόγηση
-πιστεύει πως ανεβαίνοντας στην
επαγγελματική βαθμίδα εύκολα
κανείς μπορεί να φανεί
ασυνεπείς ως προς τα καθήκοντά
του λόγω π.χ. διαφωνίας με
παραμέτρους της αξιολόγησης
-πιο ήπιο με τους διευθυντές το
σύστημα αξιολόγησης και πιο
αυστηρό με τους δασκάλους

-η συγκεκριμένη αξιολόγηση έχει
στόχο τις περικοπές θέσεων
εργασίας και τη μείωση των
δαπανών για την εκπαίδευση
όπως επιτάσσει η Ε.Ε

21. Το πιο σημαντικό για το παρόν νομικό πλαίσιο
είναι να καταργηθεί και στη θέση του αφού υπάρξει
ένας διάλογος, να διαμορφωθεί μια καινούρια ιδέα για
το ποια αξιολόγηση θα χρειαζόμασταν.
Αυτό
δυστυχώς προσκρούει σ’ ένα σοβαρό πρόβλημα που
έχει αυτή η κοινωνία, η οποία θα πρέπει να ορίσει
στόχους γιατί η αξιολόγηση είναι βάσει στόχων. Εδώ
θα έχουμε μια δυσκολία που είναι μια βασανιστική
κατάσταση για τον κλάδο μας, τη ΔΟΕ και που θα
είναι και για το Υπουργείο, σχετικά με το που στην
ευχή θέλουμε να πάμε. Με το που θα ορίσουμε το που
θέλουμε να πάμε, ξεκινάει η διαδικασία της
αξιολόγησης. Εκεί θα είχα προτάσεις να κάνω και δεν
ξέρω αν αυτό χωράει σ’ αυτήν τη συνέντευξη. Εγώ
νομίζω ότι πρέπει να είναι από δασκάλους για
δασκάλους, δηλαδή θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα
σώμα αξιολογητών, οι οποίοι θα είναι δάσκαλοι, που
θα είναι τουλάχιστον 10 χρόνια μέσα στην τάξη και
που θα είναι μόνο για 4 χρόνια αξιολογητές και θα
ξαναγυρίζουν δάσκαλοι ή να επιδιώξουν να γίνουν
στελέχη εκπαίδευσης αφού ξανααξιολογηθούν. Αυτοί
οι αξιολογητές θα είναι μόνο 4 χρόνια και που θα
περάσουν εξετάσεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.
Αυτοί που θα είναι αξιολογητές και θα είναι δάσκαλοι
δεκαετίας τουλάχιστον θα είναι εμψυχωτές. Δεν θα
πρέπει καν να λέγονται αξιολογητές.
Πρέπει να βρούμε και μια άλλη λέξη σημειολογικά
πιο σημαντική. Στην ουσία αυτή η αξιολόγηση θα
επικουρεί και το σχολικό σύμβουλο, θα του δίνει
πληροφορίες, θα τον βοηθάει διαρκώς για να
υποστηρίζει τους δασκάλους την τετραετία που θα
είναι εμψυχωτής. Αυτό το κομμάτι της υποστήριξης
θα έπρεπε να υπάρχει από την πρώτη στιγμή που η
αντιαυταρχική αγωγή γεννήθηκε το 1981 για να έδινε
ένα καθοδηγητικό πλαίσιο ψυχολογικής υποστήριξης
πιο πολύ και όχι οριοθέτησης των δράσεων που μπορεί
να ακολουθήσει κάποιος. Γιατί οι ρουμπρίκες που
έβαζε αυτός ο νόμος στην ουσία, στην
πραγματικότητα οδηγούσε τα πράγματα στην
οριοθέτηση. Δεν το χρειαζόμαστε αυτό. Χρειαζόμαστε
καθοδήγηση και εμψύχωση από συναδέλφους προς
συναδέλφους.
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-να καταργηθεί το ισχύον
πλαίσιο
-να διαμορφωθεί ένα νέο
σύστημα για την αξιολόγηση με
στόχους
-να είναι οριζόντια η αξιολόγηση
από δάσκαλο σε δάσκαλο από
ένα όμως ειδικό σώμα
αξιολογητών οι οποίοι θα έχουν
διατελέσει τουλάχιστον μια
δεκαετία δάσκαλοι θα δώσουν
εξετάσεις για αξιολογητές και θα
αξιολογούν για 4 χρόνια. Στη
συνέχεια θα μπορούν να
γυρίζουν στην τάξη ή να γίνουν
στελέχη της εκπαίδευσης αφού
ξανααξιολογηθούν
-η αξιολόγηση πρέπει να
μετατραπεί σε μια
υποστηρικτική, επικουρική
διαδικασία για την διδασκαλία
και τον εκπαιδευτικό
-η αξιολόγηση πρέπει να είναι
καθοδήγηση και εμψύχωση από
τον συνάδελφο προς τον
συνάδελφο

22. Στην ουσία θα είναι ένας αισθητήρας όπου θα δίνει
πληροφορίες για το που βρισκόμαστε. Αλλά και πάλι
όπως είπα πριν, θα πρέπει να προσδιοριστούν οι
στόχοι. Αυτό είναι ένα κομμάτι δυσκολίας πολύ
μεγαλύτερο απ’ ότι ακούγεται, γιατί απλά θα πρέπει
μια κοινωνία να έχει σταθμίσει τα θέλω της και τα
όριά της. Εκεί δίνουμε ένα στοίχημα τούτη την ώρα.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΔΣΧ2
Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 48
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα:ΠΕ70, δντής σχολικής μονάδας (12/θέσιο
ημιαστικό σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: ναι
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-

Η αξιολόγηση πρέπει να
θέσει τους στόχους της
εκπαιδευτικής πολιτικής
Πρέπει να αποτελέσει
έναν αισθητήρα που θα
καταγράφει την
κατάσταση του
εκπαιδευτικού
συστήματος και που
προσδοκούμε αυτό να
φτάσει

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: η αξιολόγηση είναι αισθητήρας του συστήματος, είναι μια βελτιωτική
διαδικασία και ένα θετικό μέτρο για τον δημόσιο τομέα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν βελτιώνει γιατί δεν είναι ανατροφοδοτική αλλά
ιεραρχική και εξουσιαστική. Τα αποτελέσματα της είναι εντελώς υποκειμενικά και
γενικότερα είναι λάθος γιατί δεν είναι μια διαδικασία που βελτιώνει όπως η
αξιολόγηση γενικότερα.
Έννοια: Το παρόν σύστημα αξιολόγησης είναι ιεραρχικό και εξουσιαστικό δεν έχει
καμιά διαδικασία ανατροφοδότησης και βελτίωσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί καλύτερη μορφή αξιολόγησης την βελτιωτική. Προϋπόθεση
για μια επιτυχημένη βελτιωτική αξιολόγηση είναι να μην υπάρχει το στοιχείο του
φόβου και της τιμωρίας ώστε να είναι όσο πιο αντικειμενικά τα δεδομένα και πιο
ξεκάθαρος ο στόχος της αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Οι στόχοι της αξιολόγησης αλλάζουν ανάλογα με την κυβέρνηση που την εφαρμόζει.
Η αξιολόγηση είναι έμφορτη ιδεολογίας.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Δεν έχει εμπειρία γιατί δεν έχει εφαρμοστεί στον ίδιο. Έχει επιμορφωθεί εξ’
αποστάσεως.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα όταν η αξιολόγηση συνδέεται με το βαθμολόγιο και το
μισθολόγιο μόνο υστεροβουλία. Όταν μια αξιολόγηση έχει στόχο να κόψει θέσεις
και να απολύσει κόσμο είναι εχθρική και δεν έχει θετικά σημεία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν έγινε διαβούλευση. Έγινε ένας προσχηματικός διάλογος και η αξιολόγηση έγινε
νόμος χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη υπό οι απόψεις της ΔΟΕ ή της ΑΔΕΔΥ.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας γιατί η κυβέρνηση
ήθελε να περάσει το νόμο όπως τον επέβαλαν οι νόρμες της ΕΕ.
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Ήθελαν η αξιολόγηση να αποτελέσει μέτρο για περικοπή μισθών και θέσεων γι’
αυτό δεν πραγματοποιήθηκε διάλογος.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση εφαρμόστηκε μέσα σε ένα κλίμα εκβιασμού και πίεσης γιατί δεν
υπήρχε συναίνεση και συμμετοχή. Ακολούθησαν παρατάσεις και νέες προθεσμίες
για να αυξηθεί η συμμετοχή και η συναίνεση.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Οι επιπτώσεις στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα είναι δυσάρεστες. Η αξιολόγηση
κάνει το σχολείο αυταρχικό και άρα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητά
του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η κοινωνία βλέπει το εκπαιδευτικό τον τεμπέλη του δημοσίου συστήματος και αυτό
δεν θα αλλάξει λόγω της αξιολόγησης. Ίσως η κοινωνία νομίζει ότι θα τιμωρήσει
έτσι τους εκπαιδευτικούς.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Αν η αυτοαξιολόγηση δεν συσχετιζόταν με την αξιολόγηση θα υπήρχε το κίνητρο
του συσχετισμού τον στόχων με το τι τελικά επιδιώκει ο εκπαιδευτικός με τη
διδασκαλία και τελικά το κίνητρο θα ήταν η βελτίωση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Η αξιολόγηση επηρεάζει την διδασκαλία και έχει άμεσες συνέπειες στους μαθητές
γιατί μειώνεται ο παιδαγωγικός πλουραλισμός. Οι ρουμπρίκες δημιουργούν ένα
συγκεκριμένο μοτίβο διδασκαλίας που μειώνει την καινοτομία και την πρωτοτυπία
και αυτό έχει επιπτώσεις για τους μαθητές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Το υποκείμενο δεν βίωσε τέτοιες συνθήκες στο σχολείου του γιατί υπήρξε σύμπνοια
απόψεων από την αρχή. Συμπαρατάχθηκαν ομόφωνα με την ΔΟΕ. Θεωρεί ότι σε
άλλα σχολεία η αξιολόγηση θα διχάσει την σχολική κοινότητα και θα εντείνει τον
ανταγωνισμό.
Έννοια: Η αξιολόγηση εντείνει τον ανταγωνισμό και δημιουργεί αντίπαλα
στρατόπεδα στη σχολική κοινότητα.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Δεν έχει εμπειρία από την αξιολόγηση και άρα δεν έχει παρατηρήσει μεταβολές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Το υποκείμενο θεωρεί την όποια ανέλιξη αστεία καθώς θα πρόκειται για κάτι
ευτελές.
5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Δεν έχει συμμετέχει στην αξιολόγηση για να έχει εικόνα αλλά πιστεύει πως θα ήταν
επιφυλακτικός απέναντι στους συναδέλφους του αν έμπαινε στην θέση του
αξιολογητή.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι δεν μπορεί να υπάρξει αντικειμενική αξιολόγηση όταν ο
αξιολογητής είναι και συνάδελφος και γνωρίζει ότι το αποτέλεσμα της αξιολόγησης
του ίσως κοστίσει το μισθό ή τη δουλειά ενός συναδέλφου.
Έννοια: Δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός ρόλων και αντικειμενική αξιολόγηση
όταν ο αξιολογητής είναι ταυτόχρονα και συνάδελφος του αξιολογούμενου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση είναι πιο απαιτητική για τους δασκάλους και
επιδερμική για τα στελέχη και τους διευθυντές.
Έννοια: Όσο αναβαίνουμε προς τα πάνω γίνονται εκπτώσεις ως προς τους δείκτες
και το πλήθος των παραμέτρων που ελέγχονται.
6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί πως στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι η εφαρμογή
των επιταγών της Ε.Ε για μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο και των
δαπανών στην εκπαίδευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Το υποκείμενο προτείνει να καταργηθεί το ισχύον πλαίσιο και να διαμορφωθεί ένα
νέο σύστημα οριζόντιας αξιολόγησης από δάσκαλο σε δάσκαλο από ένα όμως ειδικό
σώμα αξιολογητών οι οποίοι θα έχουν διατελέσει τουλάχιστον μια δεκαετία
δάσκαλοι θα δώσουν εξετάσεις για αξιολογητές και θα αξιολογούν για 4 χρόνια. Στη
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συνέχεια θα μπορούν να γυρίζουν στην τάξη ή να γίνουν στελέχη της εκπαίδευσης
αφού ξανά αξιολογηθούν. Η
αξιολόγηση πρέπει να μετατραπεί
σε μια
υποστηρικτική, επικουρική διαδικασία για την διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό
Έννοια: Νέο σύστημα αξιολόγησης από ειδικό σώμα αξιολογητών δασκάλων που θα
έχει επικουρικό, υποστηρικτικό ρόλο για τη διδασκαλία και τον εκπαιδευτικό.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση πρέπει να θέσει τους στόχους της
εκπαιδευτικής πολιτικής και να αποτελέσει έναν αισθητήρα που θα καταγράφει την
κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος και θα καθοδηγεί εκεί που προσδοκούμε
αυτό να φτάσει.
Έννοια: Η αξιολόγηση αισθητήρας του εκπαιδευτικού συστήματος και εργαλείο
χάραξης των στόχων της εκπαιδευτικής πολιτικής.
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ΔΣΧ3
1. Η πολιτεία τους έχει αναθέσει ένα ρόλο και
στην κοινωνία πρέπει να λογοδοτούν.
2. Γενικά βελτιώνει η αξιολόγηση. Όλοι πρέπει
να αξιολογούνται και τα αποτελέσματα της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
μέσα από την
αξιολόγηση των μαθητών, αλλά πρέπει και οι
υπόλοιποι συντελεστές του εκπαιδευτικού
έργου
να αξιολογούνται. Πολιτικές,
εκπαιδευτικοί, προγράμματα, υποδομές.
3. Πιστεύω ότι όσον αναφορά την αξιολόγηση
των μαθητών, πρέπει να έχουμε περιγραφική
αξιολόγηση. Όσον αφορά την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας
πρέπει ο πυρήνας να είναι η αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας.
4. Ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η υλοποίηση
των στόχων που έχει η σχολική μονάδα, που
βέβαια προϋποθέτουν αυτοί οι στόχοι
μεγαλύτερη αυτονομία στη σχολική μονάδα,
περισσότερη αυτονομία από το κεντρικό
επιτελείο που χαράσσει την πολιτική, άρα οι
στόχοι αυτοί πρέπει να ελέγχοντα, να
επαναδιατυπώνονται όπου χρειάζεται, να
γίνονται διορθώσεις, να παίρνονται μέτρα για
τη μη ολοκλήρωση. Ο δεύτερος βασικός
στόχος θα πρέπει να είναι η ικανοποίηση
και
η επαγγελματική
εξέλιξη
των
εκπαιδευτικών μέσα από την συνεξέταση
της δουλειάς τους μέσα στα πλαίσια της
σχολικής μονάδας. Αυτό βέβαια θα τους δίνει
και ερεθίσματα, αλλά και την ικανοποίηση
που όλοι οι επαγγελματίες γενικά την έχουν
ανάγκη.
5. Εμπειρία από αξιολόγηση έχω μόνο όσον
αφορά τις διαδικασίες επιλογών στελεχών
εκπαίδευσης, αλλά επιμόρφωση συγκεκριμένη
για το θέμα της αξιολόγησης δεν έχω.
6. Είμαι
ενημερωμένος
γενικά
για το
υφιστάμενο πλαίσιο της αξιολόγησης. Θεωρώ
ότι έχει διαμορφωθεί με έναν τρόπο, που
υπαγορεύουν οι ανάγκες μιας πολιτικής
υποτιθέμενης
συμμόρφωσης,
με τις
δεσμεύσεις που είχε
αναλάβει η χώρα
απέναντι στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς.
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-

Πρέπει να υπάρχει
λογοδοσία στο όταν είσαι
δημόσιος λειτουργός

-

Η αξιολόγηση βελτιώνει

-

.
Πρέπει να αξιολογούνται
όλοι και όλα πολιτικές,
εκπαιδευτικοί,
προγράμματα, υποδομές,
εκπαιδευτική διαδικασία,
μαθητές

-

Η αυτοαξιολόγηση είναι
η καλύτερη μορφή
αξιολόγησης

-

Πρώτος στόχος της
αξιολόγησης πρέπει να
είναι ο έλεγχος της
κατάκτησης των στόχων
που έχει μια σχολική
μονάδα

-

Δεύτερος βασικός στόχος
πρέπει να είναι η
επαγγελματική εξέλιξη
των εκπαιδευτικών

-εμπειρία με την αξιολόγηση έχει
όσον αφορά τις διαδικασίες
επιλογής στελεχών της
εκπαίδευσης
-δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με
την αξιολόγηση
- είναι ενημερωμένος σχετικά με
το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
πιστεύει πως διαμορφώθηκε
λόγω της πολιτικοοικονομικής
κατάστασης που επικρατεί στη
χώρα και υπό της επιταγές των
ευρωπαϊκών θεσμών

Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ σοβαρά
μειονεκτήματα παρά το γεγονός ότι μιλάει για
ποιοτική βελτίωση.
Όμως το κλίμα που τη διαμόρφωσε, που
ήταν εχθρικό, που ήταν παραλυτικό για την
ίδια
την
ιδέα
μιας
αποτελεσματικής
εφαρμογής και θετικής αξιολόγησης
του
εκπαιδευτικού
έργου,
πιστεύω
ότι
λειτούργησε πολύ αρνητικά, διότι έβαλε
ποσοστώσεις. Συνέδεσε
με ένα τρόπο
απειλητικό την υπηρεσιακή και μισθολογική
εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αφήνοντας κενά
και υπονοούμενα και πιστεύω ότι το όλο
εγχείρημα
ήταν
ατυχέστατο και είναι
ατυχέστατο.
7. Δεν υπήρξε
καμία
διαβούλευση,
δεν
εκφράστηκε η βούληση
του
μέσου
εκπαιδευτικού και με δεδομένη τη στάση
πλήρους άρνησης που υπαγορευόταν με
βάση γενικότερα κριτήρια, πολιτικά και
συνδικαλιστικά. Δεν
υπήρχε
διαδικασία
συζήτησης, δεν δόθηκε καμία διευκρίνιση.
8. Όχι δε λήφθηκε υπόψη η γνώμη της
εκπαιδευτικής κοινότητας
και δυστυχώς
αυτή η στάση, η κυβερνητική στάση,
σκλήρυνε και τη στάση της ομοσπονδίας της
δικιά μας, η οποία τελικά δεν κατέθεσε
συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν θα είχε βέβαια
και νόημα απ’ ότι φαίνεται σ' αυτές τις
συνθήκες να καταθέσει . Ίσως σ' ένα άλλο
πλαίσιο, σ’ ένα άλλο κλίμα να καταθέσει,
αλλά δεν υπήρξε καμία συζήτηση, ούτε
συμμετοχή.
9. Ήταν προβληματικός. Οι συνεχείς αναβολές
που
δινότανε, το ότι αναγκαζόταν να
επικοινωνεί ο υπουργός παιδείας απευθείας
με τους διευθυντές των σχολείων, εκτός του
ότι διέσυρε την κάθε ιδέα υπηρεσιακής
αξιοπιστίας, ουσιαστικά διέσυρε ολόκληρη
την πυραμίδα της διοικητικής εκπαίδευσης
και ήταν μία καισαρικού τύπου προσπάθεια
επιβολής
με αποσπασματικό τρόπο ενός
συστήματος που είχε σχεδιαστεί βεβιασμένα
πρόχειρα και όπως αποδείχτηκε αγνοώντας
μια εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πλήρης
αγνόηση και τα εμπόδια που προέκυπταν
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-διαμόρφωσε αρνητικό κλίμα
παρότι μιλάει για βελτίωση
-λειτούργησε αρνητικά εξ’ αιτίας
των ποσοστώσεων και
συνδέθηκε η αξιολόγηση με την
απειλή για μισθολογικές
ανακατατάξεις

-δεν υπήρξε καμία διαβούλευση
-δεν εκφράστηκε η βούληση του
μέσου εκπαιδευτικού δεν υπήρξε
καμία συζήτηση και καμία
διευκρίνιση
-το γεγονός ότι δεν ελήφθη
υπόψη η γνώμη της
εκπαιδευτικής κοινότητας
ενέτεινε το κακό κλίμα και την
άρνηση απέναντι στην
αξιολόγηση
-δεν υπήρξε διάθεση για διάλογο

-προβληματικός ο τρόπος
εφαρμογής της αξιολόγησης
-συνεχείς αναβολές
-διασύρθηκε η υπηρεσιακή
αξιοπιστία και όλη η πυραμίδα
της εκπαίδευσης
-καισαρικού τύπου επιβολή ενός
συστήματος πρόχειρα
σχεδιασμένου που καμία σχέση
δεν είχε με την εκπαιδευτική
πραγματικότητα
-άγνοια του συστήματος
-τα εμπόδια αντιμετωπίζονταν
με ιλαρότητα

αντιμετωπίστηκαν με έναν τρόπο πραγματικά
που μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει και
λύπη. Γιατί δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν
μπόρεσε
να
υλοποιηθεί
ένα
κακοσχεδιασμένο
και αρνητικό
θεσμικό
πλαίσιο της αξιολόγησης. Το ίδιο συμβαίνει
σε όλα τα θέματα καθοδήγησης και εποπτείας
της εκπαίδευσης. Αυτό αναδεικνύει δηλαδή
το ότι το σύστημα εκπαίδευσης είναι σαθρό
και θα έλεγα είναι διαλυμένο, όπου στελέχη
δεν έχουν κανένα κύρος και αποδοχή από
τους εκπαιδευτικούς και σε ένα βαθμό
δικαιολογημένα. Όταν ο υπουργός διορίζει
τον περιφερειακό διευθυντή με το έτσι θέλω
χωρίς κανένα κριτήριο, ενώ θα έπρεπε να
είναι κι αυτός με έναν τρόπο αδιάβλητο και
αντικειμενικό, επιλεγμένος με μια διαδικασία
συνεχιζόμενης διοίκησης στα ευρωπαϊκά
πρότυπα. Θα έπρεπε να υπάρχει κι ένας
μόνιμος υφυπουργός παιδείας και όχι ο
περιφερειακός διευθυντής να θεωρείται κάτι
σαν
μικρός
υπουργός. Αυτά
είναι
αστειότητες και γελοιότητες.
10. Όχι δεν θα έχει καμία θετική επίπτωση.
Θετική επίπτωση θα έχει η αποκέντρωση
του σχολείου. Η αποκέντρωση προς το
σχολείο αρμοδιοτήτων, ρόλων, πραγματικής
εξουσίας, εκπαιδευτικής εξουσίας. Όσο δε
γίνεται αυτό δεν θα υπάρχει βελτίωση. Στην
ουσία τι είναι η αξιολόγηση; Ο υποτιθέμενος
έλεγχος για συμμόρφωση σε ένα άκαμπτο
από την Αθήνα οριζόμενο πλαίσιο εντολών
και οδηγιών. Υποτιθέμενος έλεγχος, γιατί
στην ουσία θα πρέπει να αξιολογείται αυτό
που μου έδωσες να διαμορφώσω και να
υλοποιήσω. Να έχω κι εγώ ένα άλλοθι. Να
μην ελέγχομαι μόνο αν είμαι ακριβώς στο
πόστο μου όμως στη σκοπιά και δεν ήσουν
ακριβώς στο σημείο, αλλά 10 πόντους
αριστερά. Αυτό θα ελέγχει η αξιολόγηση;
Αυτά είναι άλλων εποχών λογικές και
αντιλήψεις. Είναι
μια
εξωτερική
συμμόρφωση. Δεν περνάει δηλαδή ο τρόπος
της αξιολόγησης που προβλέπεται. Ο θεός να
είναι αυτός που θα έρθει να ελέγξει τον
εκπαιδευτικό ή το διευθυντή ή το σχολικό
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-

Το φιάσκο της
αξιολόγησης
απέδειξε τη
σαθρότητα του
εκπαιδευτικού μας
συστήματος

-

Την έλλειψη κύρους
από μέρους των
στελεχών γι αυτό και
δεν αναγνωρίζονται
από τους
εκπαιδευτικούς

-

Η αξιολόγηση
απέδειξε την πλήρη
κομματική εξάρτηση
των ανώτατων
στελεχών από την
κυβέρνηση

-

Δεν θα έχει καμία
θετική επίπτωση η
συγκεκριμένη
αξιολόγηση.

-

Βελτίωση μπορεί να
υπάρξει μόνο όταν
υπάρξει
αποκέντρωση των
αρμοδιοτήτων και
των ρόλων που
αφορούν το σχολείο

σύμβουλο, πώς θα τους
κρίνει; Πότε θα
προλάβει; Και με ποια κριτήρια; Ποιός θα
είναι αυτός που ορίζει έξω από το σύλλογο
διδασκόντων ενός σχολείου, ποιό πρέπει να
είναι
ακριβώς
το
πρόγραμμα
οι
δραστηριότητες, οι δράσεις, το κλίμα; Ποιός
είναι αυτός που θα το ορίζει μέσα στο
μυαλό του και με βάση αυτό θα το ελέγχει;
11. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δυστυχώς η
κοινωνία με στρεβλό τρόπο αξιολογεί σε
πολλές περιπτώσεις τον εκπαιδευτικό. Με
φήμες, με τις δημόσιες σχέσεις που
αναγκάζονται
να
κάνουν
πια
οι
εκπαιδευτικοί ακόμη και πριν απ’ αυτό το
σύστημα αξιολόγησης. Η κοινωνία δεν έχει
συνειδητοποιήσει τι οφείλει και πως να
εκτιμά αυτό που προσφέρει ο εκπαιδευτικός
στο δημοτικό σχολείο και στο νηπιαγωγείο,
στην κοινωνία και στα παιδιά. Δεν το εκτιμά.
Νομίζει ότι είναι κάτι δεδομένο, ότι δεν έχει
και τόσο μεγάλη αξία. Αυτή η αξιολόγηση
αυτές τις στρεβλώσεις θα τις ωθήσει στα
άκρα. Επικρατεί ένας λαϊκισμός, ένας
παιδαγωγικός λαϊκισμός από τη δεκαετία
του
80. Θέλουν
μόνο
χάιδεμα, μόνο
ντάντεμα, δεν φταίνε ποτέ τα παιδιά, δεν
χρειάζεται να ζοριστούν για να μάθουν τα
παιδιά. Βέβαια αφήνω το θέμα των στόχων
ότι είναι πάρα πολύ υψηλοί. Ναι, άλλο θέμα
οι
μαθησιακοί
στόχοι,
ότι
είναι
αναντίστοιχοι με την ηλικία και τις ειδικές
παιδαγωγικές
ανάγκες των παιδιών, αλλά
όμως ταυτόχρονα ενώ ζητάνε τόσα πολλά από
τα παιδιά, θέλουμε να μην ζοριστούν κιόλας, να
μην έχουν ευθύνες για τις μεταξύ τους σχέσεις,
να μην έχει η οικογένεια ευθύνη για το τι
συμβαίνει στα παιδιά τους, αλλά για όλα φταίει
ο
εκπαιδευτικός.
Αυτός
είναι
ένας
παιδαγωγικός λαϊκισμός για τον οποίο έχει
τεράστιες ευθύνες η εκπαιδευτική πολιτική της
δεκαετίας του 80. Ο εκπαιδευτικός αισθάνεται
ανήμπορος, χωρίς εργαλεία για να μπει και να
κάνει κάποιες ρυθμίσεις, βαλλόμενος από
παντού και έρχεται αυτό το σύστημα
αξιολόγησης να επιβραβεύσει αυτόν το
λαϊκισμό και να πει άμα τον στριμώξουμε
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-στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση
η κοινωνία κρίνει με στρεβλό
τρόπο τον εκπαιδευτικό
-η κοινωνία δεν έχει
συνειδητοποιήσει τι οφείλει
στους εκπαιδευτικούς της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
-η αξιολόγηση αυτές τις στρεβλές
εικόνες τις εξωθεί στα άκρα
-το σύστημα αξιολόγησης
επιβραβεύει με τον τρόπο του
τον λαϊκισμό σε βάρος των
εκπαιδευτικών

περαιτέρω όλα τα πράγματα θα τακτοποιηθούν
σε μεγάλο βαθμό. Τα έχουμε δει ανάποδα τα
πράγματα, ανάποδα.
12. Όσοι εκπαιδευτικοί
ενδιαφέρονται για τη
βαθμολογική τους εξέλιξη και για την
κατάληψη θέσεων στελεχών. Μόνο σ’ αυτό το
παιχνίδι ας το πούμε έτσι
εισαγωγικά
συγκέντρωσης πιστοποιητικών,
μετρήσιμων
αποδεικτικών στοιχείων της προσφοράς τους.
Αυτοί θα μπούνε. Εντάξει είναι και θετική,
αλλά είναι και σ’ ένα βαθμό νοθευμένο αυτό
το παιχνίδι. Υπάρχουν και εκπαιδευτικοί οι
οποίοι με αγνά κίνητρα αναβάθμισης των
ρόλων τους θέλουν την αυτοαξιολόγηση,
όμως αυτό θα καταπνιγεί μέσα στις
στρεβλώσεις και στη λαθεμένη νοοτροπία
που διέπει το υφιστάμενο σύστημα. Θα
καταπνιγεί, κι ενώ τα κίνητρα συναδέλφων
και εκπαιδευτικών είναι θετικά,
όλα θα
επισκιαστούν
από
στρεβλώσεις
και
αντιδικίες προσωπικές.
13. Σίγουρα
θέλοντας
και
μη
τους
περισσότερους θα τους επηρεάσει. Θα τους
επηρεάσει γιατί σταδιακά, αναγκαστικά θα
μπουν όλοι σε μια λογική να παρουσιάσουν
πολλές δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούν
να μπουν σε ένα βιογραφικό, σε έναν
απολογισμό και να προσμετρηθούνε, άσχετα αν
αυτές έχουν βάθος, συνέχεια, ουσία, αν έχουν
πραγματική συμμετοχή και πραγματικό
αποτέλεσμα. Θα είναι αρνητικός ο επηρεασμός
άρα και της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
επίσης και των μαθητών. Αυτό θα διαταράξει
και θα θολώσει την πραγματική παιδαγωγική
σχέση-δεν εννοώ βέβαια ότι η παιδαγωγική
σχέση προϋποθέτει το ανεξέλεγκτο και το
αυθαίρετο από πλευράς του δασκάλου, που
διαθέτει μια σημαντική εξουσία κλείνοντας την
πόρτα της τάξης του-αλλά όμως κι αυτό θα
διαρραγεί. Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής
μονάδας είναι που κρατάει το μέτρο, τις
αντισταθμίσεις, την ανατροφοδότηση και την
επαγγελματική ικανοποίηση που την έχουμε
όλοι ανάγκη.
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Το κίνητρο αφορά όσους
ενδιαφέρονται για
βαθμολογική εξέλιξη και
για την κατάληψη
θέσεων στελεχών

-

Υπάρχουν και άλλοι με
διαφορετικά κίνητρα
ωστόσο τη θετική πλευρά
της αυτοαξιολόγησης θα
καταπνίξουν οι
στρεβλώσεις που
διέπουν το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο

-

Θα επηρεάσει αρνητικά
τον τρόπο διδασκαλίας

-

η λογική να
παρουσιαστούν πολλές
δραστηριότητες
προκειμένου να γεμίσουν
ένα βιογραφικό άσχετα
αν αυτές έχουν ουσία δεν
θα προσφέρουν
πραγματικά στους
μαθητές
θα διαταραχθεί η
παιδαγωγική σχέση

-

-

αυτό που έχουμε ανάγκη
είναι η αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας
που θα κρατάει το μέτρο
θα είναι ανατροφοδοτική

-

η έως τώρα εφαρμογή
έχει επιφέρει τριβές
μεταξύ των συναδέλφων

-

-έντονες διαφωνίες

14. Έως τώρα η εφαρμογή έχει δημιουργήσει σε
σχολεία, αλλού λίγο και αλλού περισσότερο
προστριβές μεταξύ των συναδέλφων οι οποίες
ήταν σε διάφορα επίπεδα και κυρίως στο πεδίο
της αναγκαιότητας εφαρμογής του συστήματος
αξιολόγησης. Υπήρχαν συνάδελφοι που
υποστήριζαν ανοιχτά την ανάγκη για
αξιολόγηση. Υπήρχαν και συνάδελφοι οι οποίοι
τάσσονταν υπέρ του υφιστάμενου πλαισίου,
αλλά αυτοί ήταν ελάχιστοι. Οι βασικές όμως
προστριβές αφορούσαν τον τρόπο αντίδρασης
των εκπαιδευτικών ως άτομα, αλλά και των
σχολικών μονάδων στη μη εφαρμογή , πράγμα
το οποίο κατέληξε τελικά σε μια άγονη
συζήτηση. Ήταν μια άγονη συζήτηση και
δημιούργησε και πληγές πιστεύω μέσα στις
σχολικές μονάδες. Η ενδεχόμενη περαιτέρω
εφαρμογή
του
παρόντος
συστήματος
αξιολόγησης, θα εντείνει αρνητικά φαινόμενα
κακού ανταγωνισμού μεταξύ των συναδέλφων,
θα διαταράξει τις καλές σχέσεις που πρέπει να
υπάρχουν σε έναν εργασιακό χώρο, όπως
επίσης τη συνεργασία και την αλληλοαποδοχή.
Νομίζω ότι υπό αυτή την έννοια αποτελεί ζημιά
και σε καμιά περίπτωση όφελος για τη σχολική
μονάδα.
15. Ναι, πράγματι, οφείλω να ομολογήσω ότι
έλαβα υπόψη μου σε κάποια σημεία αυτές τις
ρουμπρίκες και τις προβλέψεις, οι οποίες μου
έδωσαν κάποιους συγκεκριμένους οδηγούς.
Όμως από την άλλη μεριά πράγματι κατά
καιρούς αναλογιζόμουν τον ένα ή τον άλλο
τρόπο που θα επέλεγα, τη μια ή την άλλη
παράλειψη ή επιλογή, το πώς θα επηρέαζε τους
προϊσταμένους μου ή τους γονείς. Δεδομένης
της στάσης που έχουν απέναντι στο ελληνικό
σχολείο, που δεν το εμπιστεύονται, που από τη
μια πλευρά δείχνουν να το απορρίπτουν, αλλά
από την άλλη περιμένουν τα πάντα από αυτό,
υπάρχει μια αίσθηση αντιφατική της κοινωνίας
ή των γονέων απέναντι στο σχολείο. Ενώ
ζητούν τα πάντα και περιμένουν τα πάντα,
ταυτόχρονα είναι έτοιμοι να το απορρίψουν
συνολικά και με ευκολία. Κι αυτό το γεγονός
με απασχολούσε, όχι μόνο για τον εαυτό μου,
αλλά γενικότερα για το σχολείο. Γιατί η
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Άνοιξε μια άγονη
συζήτηση που μόνο
προστριβές άφησε στην
εκπαιδευτική κοινότητα
Η περαιτέρω εφαρμογή
του παρόντος
συστήματος αξιολόγησης
θα έχει αρνητικά
φαινόμενα κακού
ανταγωνισμού
-θα χαλάσει το κλίμα
συνεργασίας,
αλληλεγγύης και
αλληλοαποδοχής
-περισσότερη ζημιά κάνει
παρά ωφελεί τη σχολική
μονάδα

Ναι δημιουργεί συνθήκες
επαγγελματικής ανέλιξης
υπό όρους
θα έχει επιπτώσεις και
στη δική του
επαγγελματική διαδρομή

εκπαιδευτική μας κοινότητα και η σχέση της με
τους γονείς θα μπορούσε να πάρει μια άσχημη
τροπή.
16. Ναι, δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής
ανέλιξης, αλλά έχει και όρους. Σίγουρα θα
επηρεάσει τη δική μου διαδρομή η πιστή
εφαρμογή της. Φυσικά.
17. Βέβαια, έπρεπε να είμαι πιο προσεχτικός και
να μην αφήνω υπόνοιες ότι είμαι έτοιμος ή
διαθέσιμος να αξιοποιήσω τις προνομίες σε
εισαγωγική του αξιολογικού συστήματος έναντι
των υφιστάμενων συναδέλφων μέσα στη
σχολική μονάδα. Σε αναγκάζει έστω και για
λίγο , στη περίπτωση μου ελάχιστο πράγμα το
οποίο θεωρώ άχαρο να υποδύεσαι ένα ρόλο
άχαρο,
καθησυχαστικό
ότι
είσαι
αποστασιοποιημένος από τέτοιες λογικές οι
οποίες κυκλοφορούσαν ως φήμες , ως
αντιλήψεις . Εν πάση περίπτωση πιστεύω ότι
δεν μπορείς να μην επηρεαστείς γιατί δεν δρας
στο κενό.
18. Το
πλαίσιο
θα δημιουργούσε ρόλους .
Καθένας προσπαθούσε να ενταχτεί σε ένα
σύστημα που κατά κάποιο τρόπο θα τον
προστάτευε από κακοτοπιές . Θα έπαιζε ρόλο
διότι είναι ένα σύστημα ατομικής αξιολόγησης
και όχι συλλογικής αξιολόγησης όπως είναι η
αυτοαξιολόγηση , η οποία μπορεί να είναι πιο
σκληρή , να βάζει , να θίγει τα κακώς κείμενα
, ειδική η συλλογική αυτοαξιολόγηση γύρω από
το στρογγυλό τραπέζι και όχι της σχολικής
μονάδας μόνο , ενώ αυτή η ατομική
αξιολόγηση δημιουργεί στεγανά , σιωπές
επιφύλαξης , δημιουργεί προθυμίες να
ειπωθούν κι να ακουστούν αυτά που θα
αρέσουν και να αποκρυφτούν αυτά που δεν
πρέπει.
Ο
συγκεκριμένος
νόμος
δεν
περιλαμβάνει σοβαρές ασφαλιστικές δικλείδες
όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ένστασης το
οποίο δεν θεωρώ σοβαρό . Αντισταθμιστική
πραγματικά δικλείδα ασφαλείας και σε ατομικό
επίπεδο είναι η αυτοξιολόγηση της σχολικής
μονάδας που εκεί δεν μπορεί παρά να
αποδοθούν τα «του Καίσαρος τω Καίσαρι» και
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Παρατηρεί αλλαγές είναι
πιο προσεκτικός ώστε να
μην δώσει την εντύπωση
ότι έχει προνομιακή θέση
έναντι των υφισταμένων
του
Δεν μπορεί να μην
επηρεαστεί όταν
ακολουθεί έναν άχαρο
ρόλο

Το πλαίσιο αυτό
δημιουργεί ρόλους
Η ατομική αυτή
αξιολόγηση δεν έχει
αντισταθμιστικές
δικλείδες δημιουργεί
στεγανά, είναι
υποκειμενική και
επιφυλακτική, δεν
μπορούν να ειπωθούν
και να ακουστούν τα
αρνητικά

τα θετικά, τα οποία θα πρέπει να προβληθούν
και να υιοθετηθούν οι θετικές προοπτικές, να
αποτελέσουν και πηγή έμπνευσης για άλλους ,
άλλα και τα αρνητικά να καταγραφούν με
έναν τρόπο συναδελφικά , υποστήριξης και
όχι εξοβελισμού, κανενός .
19. Αντικειμενικά η αξιολόγηση του διευθυντή
της σχολικής μονάδας με το υφιστάμενο
πλαίσιο απευθύνεται σε πολλά περισσότερα
πεδία απ’ ότι του
εκπαιδευτικού .Είναι
υπόλογος για τα πάντα, για την εφαρμογή
του νομοθετικού
πλαισίου, για την
επαγγελματική
στήριξη και
έλεγχο των
υφιστάμενων του για τις σχέσεις με τους
γονείς για το σχολικό κλίμα , ευρύτερα για
την εφαρμογή τις νομοθεσίας και ως
δάσκαλος
που
διδάσκει
στον
τρόπο
εφαρμογής όπως αναφέρομαι πριν τον
τραγελαφικό, τελικά θα αξιολογούνται μόνο
ως προς το πρώτο σκέλος. Το θίξαμε βέβαια
αυτό . Υπάρχει βέβαια και συσχέτιση , γιατί και
ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί ελέγχονται
και για τα ίδια πράγματα όπως σχέσεις
,αδυναμίες υπερεσιακής συνέπεια, απλός από
άλλη σκοπιά , όσων αναφορά την υπηρεσιακά
και τις υποχρεώσεις εκεί που προκύπτουν
από τα νομοθετικά κείμενα ή διατάξεις
20. Ο άμεσος στόχος ήταν να δείξει η πολιτική
ηγεσία ότι εγώ υλοποιώ σύστημα αξιολόγησης,
άρα με ενδιαφέρει η ποιότητα στη δημόσια
διοίκηση και γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα,
γιατί πραγματικά δεν εφαρμοζόταν για πολλά
χρόνια η αξιολόγηση διότι είχαμε ένα κράτος
πελατειακό, ένα κράτος που δεν ενδιαφερόταν
για την απόδοση, για την παραγωγικότητά του,
για το αν υπηρετεί τις ανάγκες της κοινωνίας,
των πολιτών και της οικονομίας. Απλώς ήταν
υποταγμένο στην εξυπηρέτηση πολιτικών και
κομματικών αναγκών των φεουδαρχών της
πολιτικής που νέμονταν την πολιτική εξουσία,
που δημιουργούσαν γύρω τους δίκτυα και
συστήματα αναπαραγωγής της εξουσίας τους.
Στην εκπαίδευση υπήρχε μια αδιαφορία και μια
έλλειψη σχεδιασμού, μια ρουτίνα, μια έλλειψη
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Η αξιολόγηση των
διευθυντών της σχολικής
μονάδας απευθύνεται σε
περισσότερα πεδία σε
σχέση με του
εκπαιδευτικού

-

Ο διευθυντής του
σχολείου είναι υπόλογος
για τη εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου,
την επαγγελματική
στήριξη και έλεγχο των
υφισταμένων του, για τις
σχέσεις με τους γονείς
και το σχολικό κλίμα

-

Υπάρχει και συσχέτιση με
τους εκπαιδευτικούς
γιατί υπάρχουν και κοινοί
τόποι ελέγχου όπως η
υπηρεσιακή συνέπεια, οι
σχέσεις, οι αδυναμίες
αλλά από διαφορετική
σκοπιά

-

Απαντά για το στόχο της
συγκεκριμένης
αξιολόγησης

-

Στόχος ήταν να φανεί
από μέρους της
κυβέρνησης προς την
κοινωνία ότι βάζει τάξη,
ότι αναβαθμίζει το
σχολείο και υλοποιεί
σύστημα αξιολόγησης
που κανείς τόσα χρόνια
δεν κατάφερε

έμπνευσης και απλώς διαιωνίζονταν μέσα στο
δημόσιο διάλογο της εκπαίδευσης δόγματα και
ιδεολογήματα υπέρ του δημόσιου σχολείου,
υπέρ του αποτελεσματικού σχολείου. Από την
άλλη πλευρά αυτά έμειναν στο επίπεδο του
ιδεολογήματος και δεν έγιναν συγκεκριμένα
πράγματα, διότι ο τρόπος διοίκησης της
εκπαίδευσης είναι τελείως αναποτελεσματικός.
Υπάρχει πλήρης κατάρρευση της διοικητικής
πυραμίδας, πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης προς
τα υφιστάμενα κλιμάκια. Αυτό εκφράζεται με
την προσπάθεια ηλεκτρονικής αποτύπωσης. Σε
τι χρειάζεται τελικά αυτό, σε τι το αξιοποιούν;
Έχει κανένα νόημα; Ο στόχος λοιπόν ήταν να
υπηρετήσει πολιτικές ανάγκες κάτω από την
πίεση της τρόικα και δεύτερο αν χρειαστεί να
αποδώσει μερικές απολύσεις, γιατί υπήρχε η
αντίληψη ότι υπάρχει υπερεπέκταση του
εκπαιδευτικού προσωπικού και ότι υπάρχει
αντίστροφη τάση εξέλιξης μεταξύ αριθμού
εκπαιδευτικών και μαθητών. Αυτή λοιπόν ήταν
η πεποίθηση στο μεγαλύτερο μέρος του
πολιτικού δυναμικού, ασχέτως χρώματος ή
παράταξης.
21. Βασική βελτίωση είναι ότι ένα σύστημα
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου θα έχει
νόημα
εάν
υπάρξει
αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων προς τη σχολική μονάδα και τις
κατώτερες βαθμίδες. Τότε θα έχει νόημα και
δεν θα είναι ο τυπικός επιφανειακός έλεγχος
συμμόρφωσης. Να μην αντιμετωπίζεται δηλαδή
ο εκπαιδευτικός ως ένας απλός διεκπεραιωτής
απλών εντολών από την Αθήνα οι οποίες τις
περισσότερες φορές, είτε είναι ανεφάρμοστες,
είτε αγνοούνται μέσα στην πληθώρα αυτών των
εντολών και των συγκεκριμένων οδηγιών, οι
οποίες
αλληλοεξουδετερώνονται
τις
περισσότερες φορές και προκαλούν μια λύπη.
Βλέπουμε δηλαδή μια προσκόλληση στην ιδέα
ότι όλα πρέπει να ρυθμίζονται από την Αθήνα.
Ακόμη και μια πνευματική οκνηρία από τη
μεριά τους. Αφήστε τα σχολεία και κρίνετέ τα
μετά αν παίρνουν πρωτοβουλίες. Δεν λέω να
μένουν ανεξέλεγκτα, δεν λέω να μην τους
δίνουμε λεπτομερείς οδηγίες για να μην κάνουν
τίποτα. Αντιθέτως για να κάνουν αυτά που τα
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Βασικός και
πραγματικός στόχος
ήταν να υπηρετήσει
πολιτικές ανάγκες
κάτω από την πίεση
της τρόικα
Να προωθήσει
απολύσεις καθώς
υπήρχε η αντίληψη
ότι υπάρχει
υπερέκταση του
εκπαιδευτικού
προσωπικού

-

Βασική βελτίωση θα
είναι αν ένα σύστημα
αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου
προωθούσε
αποκέντρωση των
αρμοδιοτήτων προς
τη σχολική μονάδα
και τις κατώτερες
βαθμίδες

-

Η αυτοαξιολόγηση
είναι η βασική και
θεμελιώδης
διαδικασία
βελτίωσης οπότε
αυτή θα αποτελούσε
και βασική βελτίωση
του θεσμικού
πλαισίου

εκφράζει, έχουν ανάγκη το περιβάλλον στο
οποίο δρουν να ελέγχεται μέσα από τη
διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. αυτή είναι η
βασική, η θεμελιώδης διαδικασία βελτίωσης
που θα πρότεινα και πράγματι δε νομίζω ότι θα
μπορούσε ένας εκπαιδευτικός που σέβεται το
ρόλο του να έχει διαφορετική γνώμη, γιατί
αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του.
22. Μπορεί να βοηθήσει μια διαφορετική
αξιολόγηση στο να αναδιατυπώνονται οι στόχοι
που θέτει η εκπαιδευτική πολιτική, να
αναδεικνύονται οι ανάγκες, τα προβλήματα, οι
ελλείψεις και να επινοούνται πολιτικές από
αυτά. Βέβαια μπορεί να βοηθήσει. Δεν μπορεί
δηλαδή οι εκπαιδευτικές πολιτικές να
εκπονούνται από ανθρώπους που κλείνονται σε
ένα γραφείο, διαβάζουν κάποια βιβλία, διαβάζει
ο ένας τα βιβλία του άλλου και γίνεται
ανταλλαγή, θεωρώντας ότι αυτό που γίνεται
είναι εκπαιδευτική πολιτική που απαντά στις
ανάγκες του σημερινού σχολείου.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου:

ΔΣΧ3

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 52
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70, δ/ντής (12/θέσιο αστικό σχολείο ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: ναι
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-

-

-

Ρόλος της αξιολόγησης
είναι να τροφοδοτεί την
εκπαιδευτική πολιτική με
στόχους
Να αποτελεί γι αυτήν ένα
εργαλείο που θα της
δίνει στοιχεία για τις
ανάγκες, τις ελλείψεις
και τα προβλήματα της
εκπαιδευτικής
κοινότητας και μέσω της
εκπαιδευτικής πολιτική
να προωθούνται λύσεις
και βελτιώσεις
Η εκπαιδευτική πολιτική
όπως και η
αυτοαξιολόγηση είναι
θέμα της βάσης της
εκπαίδευσης και όχι των
στελεχών που είναι
κλεισμένοι στο
μικρόκοσμο των
υπουργείων

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Η αξιολόγηση είναι η λογοδοσία του δημόσιου λειτουργού στην κοινωνία.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: Η αξιολόγηση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας
βελτιώνουν το εκπαιδευτικό έργο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Έννοια: Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι η αυτοαξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»
Πρώτος στόχος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι ο έλεγχος,
η επαναδιατύπωση, η βελτίωση και η επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας.
Δεύτερος βασικός στόχος είναι η επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού που θα
του δίνει κίνητρο να γίνεται καλύτερος και αυτό να έχει αποτέλεσμα και στο έργο
του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Δεν έχει επιμορφωθεί σχετικά με την αξιολόγηση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152. Πιστεύει ότι έχει σοβαρά
μειονεκτήματα λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών που προσπαθεί να
αξιολογήσει.
Διαμόρφωσε εχθρικό κλίμα και λειτούργησε αρνητικά με τις ποσοστώσεις γιατί
συνέδεσε με τρόπο απειλητικό την αξιολόγηση με την μισθολογική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών.
Έννοια: η αξιολόγηση διαμόρφωσε εχθρικό κλίμα για συνδέθηκε με τις ποσοστώσεις
και τις μισθολογικές υποβαθμίσεις των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση»
Δεν υπήρξε καμία διαδικασία διαβούλευσης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκε υπόψη η γνώμη των εκπαιδευτικών και αυτή η στάση του Υπουργείου
σκλήρυνε τους εκπαιδευτικούς απέναντι στην αξιολόγηση.
Έννοια: Δεν υπήρξε διάλογος και δεν λήφθηκαν υπόψη στη διαμόρφωση του νόμου
οι απόψεις των εκπαιδευτικών.
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ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης διέσυρε την ιδέα κάθε υπηρεσιακής
αξιοπιστίας και ολόκληρη την πυραμίδα της διοικητικής εκπαίδευσης. Συνεχείς
αναβολές και καισαρικού τύπου προσπάθεια της επιβολής ενός αποσπασματικού και
πρόχειρου συστήματος. Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης απέδειξε ότι το
σύστημα της εκπαίδευσης είναι σαθρό και διαλυμένο.
Έννοια: Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης (προχειρότητα, αναβολές,
αναξιοπιστία) απέδειξε τη σαθρότητα του εκπαιδευτικού μας συστήματος και την
κομματική του εξάρτηση.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Έννοια: Δεν θα έχει καμία θετική επίπτωση η συγκεκριμένη αξιολόγηση. Βελτίωση
μπορεί να υπάρξει μόνο όταν υπάρξει αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων και των
ρόλων που αφορούν το σχολείο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Έννοια: Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση η κοινωνία κρίνει με στρεβλό τρόπο τον
εκπαιδευτικό, με την αξιολόγηση αυτές οι στρεβλές εικόνες εξωθούνται στα άκρα
το σύστημα αξιολόγησης επιβραβεύει με τον τρόπο του τον λαϊκισμό σε βάρος των
εκπαιδευτικών.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Έννοια: Τα κίνητρα για τη συμμετοχή στην αυτοαξιολόγηση είναι καθαρά
ωφελιμιστικά αφορούν όσους ενδιαφέρονται για βαθμολογική εξέλιξη και για την
κατάληψη θέσεων στελεχών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Θα επηρεαστεί αρνητικά ο τρόπος διδασκαλίας, θα διαταραχθούν οι παιδαγωγικές
σχέσεις. Η λογική να παρουσιαστούν πολλές δραστηριότητες προκειμένου να
γεμίσουν ένα βιογραφικό άσχετα αν αυτές έχουν ουσία δεν θα προσφέρουν
πραγματικά στους μαθητές.
Έννοια: Η αξιολόγηση θα στρέψει το ενδιαφέρον της διδασκαλίας από την βελτίωση
του μαθητή στην επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
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Έννοια: Η εφαρμογή της αξιολόγησης άνοιξε μια άγονη συζήτηση που μόνο
προστριβές άφησε στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η περαιτέρω εφαρμογή του
παρόντος συστήματος αξιολόγησης θα έχει αρνητικά φαινόμενα κακού
ανταγωνισμού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους προϊσταμένους και
τους γονείς θα μπορούσαν να πάρουν μια άσχημη τροπή γιατί η αξιολόγηση θα
έπληττε ακόμα περισσότερο την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο ίδιο το σχολείο.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Η αξιολόγηση δημιουργεί συνθήκες επαγγελματικής ανέλιξης υπό όρους. Σίγουρα θα
είχε επιπτώσεις και για την επαγγελματική πορεία του υποκειμένου.
5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Το υποκείμενο είναι πιο προσεκτικό στη συμπεριφορά του απέναντι στους
συναδέλφους του για να μην τους δημιουργεί φόβο και την εντύπωση ότι έχει κάποια
προνομιακή θέση. Ακολουθεί έναν άχαρο ρόλο άρα θέλοντας και μη η συμπεριφορά
αλλάζει.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Το νέο θεσμικό πλαίσιο προϋποθέτει ξεκάθαρους ρόλους. Η ατομική αυτή
αξιολόγηση δεν έχει αντισταθμιστικές δικλείδες δημιουργεί στεγανά, είναι
υποκειμενική και επιφυλακτική, δεν μπορούν να ειπωθούν και να αποδοθούν τα «του
Καίσαρος τω Καίσαρι» όπως στην αυτοαξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι η αξιολόγηση των διευθυντών της σχολικής μονάδας
απευθύνεται σε περισσότερα πεδία σε σχέση με του εκπαιδευτικού. Υπάρχει και
συσχέτιση, γιατί υπάρχουν και κοινοί τόποι ελέγχου όπως η υπηρεσιακή συνέπεια, οι
σχέσεις, οι αδυναμίες αλλά από διαφορετική σκοπιά, όμως ο διευθυντής του
σχολείου είναι υπόλογος για πολύ περισσότερα πράγματα όπως η εφαρμογή του
νομοθετικού πλαισίου, η επαγγελματική στήριξη και έλεγχος των υφισταμένων του,
οι σχέσεις με τους γονείς και το σχολικό κλίμα.
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6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Το υποκείμενο θεωρεί ότι άμεσος στόχος από μέρους της κυβέρνησης ήταν να φανεί
προς την κοινωνία ότι βάζει τάξη, ότι αναβαθμίζει το σχολείο και υλοποιεί σύστημα
αξιολόγησης που κανείς τόσα χρόνια δεν κατάφερε.
Έννοια: Άμεσος στόχος της αξιολόγησης ήταν να φανεί η κυβέρνηση αποφασιστική
και ότι κάνει μεταρρυθμίσεις.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Έννοια: Βασική βελτίωση του θεσμικού πλαισίου θα ήταν να δοθεί βαρύτητα στην
αυτοαξιολόγηση, που είναι η βασική και θεμελιώδης διαδικασία βελτίωσης. Ακόμα
μια σημαντική βελτίωση θα ήταν ένα σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού
έργου που θα προωθούσε την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων προς τη σχολική
μονάδα και τις κατώτερες βαθμίδες.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Το υποκείμενο θεωρεί πως ρόλος της αξιολόγησης είναι να τροφοδοτεί την
εκπαιδευτική πολιτική με στόχους, να αποτελεί γι αυτήν ένα εργαλείο που θα της
δίνει στοιχεία για τις ανάγκες, τις ελλείψεις και τα προβλήματα της εκπαιδευτικής
κοινότητας και μέσω της εκπαιδευτικής πολιτική να προωθούνται λύσεις και
βελτιώσεις.
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ΔΣΧ4

-

Η αξιολόγηση των
δημοσίων λειτουργών
απαραίτητη για τον
εντοπισμό αδυναμιών και
για βελτίωση με στόχο
την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών

-

Η αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής
διαδικασίας είναι προς
βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου
ανάλογα με τον τρόπο
που εφαρμόζεται

-

Ένα προϊόν συλλογικής
αξιολόγησης που θα
στηρίζετε στο σύλλογο
διδασκόντων θα ξεκινάει
και θα καταλήγει εκεί
γιατί στηρίζω τις
συλλογικές διαδικασίες

-

Βασικός στόχος πρέπει
να είναι η βελτίωση του
παραγόμενου έργου

-

Εμπειρία με την
αξιολόγηση έχει από τη
στιγμή που αξιολογήθηκε
για τη θέση της
διευθύντριας

-

Έχει επιμορφωθεί
σχετικά με την
αξιολόγηση στις
μεταπτυχιακές σπουδές

-

Για το υφιστάμενο
θεσμικό προσπάθησε
μόνη της να ψάξει και να
βγάλει άκρη

1. Πιστεύω ότι στις δημόσιες υπηρεσίες γενικότερα
πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση για να είναι δυνατών να
εντοπίζουμε τα αδύνατα σημεία και να τα βελτιώνουμε
και να γίνονται οι υπηρεσίες καλύτερα .
2. Και στην εκπαιδευτική διαδικασία πιστεύω ότι
πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση. Τώρα ο τρόπο με τον
οποίο βάζεις την αξιολόγηση στην εκπαίδευση
διαδικασία , ο τρόπος που θα χειριστείς το θέμα αυτό
μπορεί να βελτιώσει συνδυαστικά την ποιότητα των
σχολείων .
3. Γενικώς πάντα πιστεύω στις συλλογικές διαδικασίες
οπότε η κορφή την αξιολόγησης που θα ήθελε σε ένα
σχολείο στο εκπαιδευτικό έργο θα ήταν ένα προϊόν
συλλογικής αξιολόγησης στο πλαίσιο του σχολείου.
Δηλαδή να στηρίζεται στο σύλλογο διδασκόντων , να
ξεκινάει από κι και να καταλήγει εκεί.
4. Τη βελτίωση του παραγομένου έργου ως βασικό
στόχο .
5.Εμπειρίες από αξιολόγηση έχω από τη στιγμή που
αξιολογήθηκα για να έχω τη θέση διευθύντριας στο
σχολείο .Πέρασα από μια διαδικασία αξιολόγησης και
απ’ τη στιγμή τη χρονιά αυτή τον 2014-15 μπήκα στη
διαδικασία εν μέρει να εφαρμόσουμε τον υφιστάμενο
νόμο της αξιολόγησης .Ως προς την επιμόρφωση στα
θέματα αξιολόγησης το μεταπτυχιακό μου είναι στον
τομέα αυτό, αξιολόγηση της διδασκαλίας όμως και
επιμόρφωσης ότι χρειάστηκε αυτόν τον καιρό σε
εισαγωγική όχι να επιμορφωθούμε αλλά να ψάξουμε
για το τι μας ζητάει όνομα αυτός και τι μπορεί να
σημαίνει, τι συνεπαγωγές μπορεί να έχει,
προσπαθώντας όμως να βγάλουμε μόνοι μας άκρη απ’
αυτό.
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6. Ως προς την ενημέρωση για το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο έχω ενημερωθεί σε ότι έχω ψάξει
από μόνη μου. Ως προς τις ενημερώσεις που είχαν
οργανωθεί σε επίπεδο νόμου από τον προϊστάμενο ως
απεργούσα και δε συμμετείχα . Για τα σημεία που με
αφορούν θεωρώ ότι εκεί είναι και μεγαλύτερή μου
ένσταση ότι από τη στιγμή που το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης συνδέει με τη
βαθμολογική και τη μισθολογική εξέλιξη, παύουμε
πλέον να μιλάμε για βελτίωση του παραγόμενου
έργα. Όπως προανέφερα αυτό θεωρώ ως βασικό στόχο
της αξιολόγησης στα σχολεία . Σαν πλεονεκτήματα
θεωρώ ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο
προσπάθησε με την εξακριβώσεις σε πολλούς άξονες
να λάβει υπόψη σε πολλά πράγματα που μπορεί να
κάνει ένας εκπαιδευτής . Δηλαδή αν ψάξεις και
διαβάσεις στις 5 κατηγορίες βρίσκεις πολλά πράγματα
που μπορεί να έχει κάνει ένας εκπαιδευτικός , από
σπουδές , προγράμματα. Υπάρχουν αρκετές
διαβαθμίσεις , αρκετοί παράγοντες που μπορεί να που
προσμετρά . Από κει και πέρα είναι ένα θέμα το ποιος
θα αξιολογήσει , ας πούμε τη συνέπεια ενός
εκπαιδευτή μέσα στο σχολείο, ποιος είναι αυτός που
θα υπολογίσει, θα καταμετρήσει τους παράγοντες
αυτούς και τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα .
Δηλαδή τελικά όλο αυτό θα το κάνουμε για να
βελτιώσουμε τον εκπαιδευτικό ή για να τον
καθηλώσουμε μισθολογικά και βαθμολογικά.
7. Η γνώμη που έχω είναι η χειρότερη διότι αυτό που
τελικά μου έμεινε ή είναι ότι ήταν μια πολύ μεγάλη
πίεση στο να κάνουμε την αξιολόγηση χωρίς να
υπάρχει κάτι επί της ουσίας . Δηλαδή το Μάιο του 14 ,
μάλλον όχι το Μάιο αλλά από το Μάρτη και μετά
πιεστήκαμε πάρα πολύ στο να φτιάξουμε τις ομάδες
εργασίας και έπρεπε οι ομάδες εργασίας μέσα σε ένα
μήνα να κάνουν δουλεία ενός χρόνου χωρίς να δοθεί η
ευκαιρία να ενημερωθείς. Όλη η πορεία ήταν απλά στο
να γίνει, όχι επί της ουσίας να καταλάβουμε πως
λειτουργεί το σύστημα , οι ομάδες εργασίας , να γίνει
αποδεκτό από το σώμα των εκπαιδευτικών .
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-έχει ενημέρωση απ’ ότι έχει
ψάξει μόνη της
-απεργούσε και δεν έλαβε
ενημέρωση σε νομαρχιακό
επίπεδο από τον προϊστάμενο
- από τη στιγμή που αξιολόγηση
συνδέεται με βαθμολογικήμισθολογική εξέλιξη χάνεται ο
στόχος της βελτίωσης του
παραγόμενου έργου
- θετικό είναι ότι προσμετρά
πολλές όψεις του εκπαιδευτικού
έργου όχι μόνο τις σπουδές
-το ζήτημα είναι ποιος αξιολογεί
Για θέματα που αφορούν τη
συνέπεια του εκπαιδευτικού στο
σχολείο και πως μπορούν όλα
αυτά να αποδοθούν
αντικειμενικά και με συνέπεια
και ποιο θα είναι τελικά το
αποτέλεσμα
-η αξιολόγηση αυτή τελικά έχει
στόχο την βελτίωση ή την
μισθολογική καθήλωση;

-η χειρότερη γνώμη για την
ακολουθούμενη διαδικασία
διαβούλευσης
- οργανώθηκε μια διαβούλευση
τύποις χωρίς καμία πρόθεση να
λειτουργήσει παραγωγικά έγινε
για να γίνει άνευ ουσίας

Όλο το θέμα , όλη η διαβούλευση ήταν απλά να το
περάσουμε , όχι επί της ουσίας .
8.Θεωρώ ότι η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετείχε
πάρα πολύ με τις θέσεις της στο αν θα προχωρήσει ή
αν θα σταματήσει ο νόμος αυτός, δηλαδή και στις
αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις παρουσιάστηκε για
μια ακόμη φορά μεγάλη συρροή εκπαιδευτικών . Οι
συνελεύσεις που γίνονταν με θέμα την αξιολόγηση
είχαν αρκετά άτομα . Άρα πιστεύω ότι οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί πήραν θέση. Για τη διαδικασία
συγγραφής του νόμου όχι δεν ρωτήθηκε κανένας και
ενώ ή ΔΟΕ έλεγες ότι έχει θέσεις σχετικά με την
αξιολόγηση . Δεν ξέρω κατά πόσο η ΔΟΕ ήθελε να
περάσει τις θέσεις αυτές ή όχι . Πάντως δεν λήφθηκαν
υπόψη . Θεωρώ ότι είναι πάγιο αίτημα τον συλλόγων
δασκάλων . Εγώ είμαι ήδη 17 χρόνια στην εκπαίδευση
και από τότε θυμάμαι υπήρχαν δάσκαλοι που έλεγαν
ότι είναι υπέρ της αξιολόγησης αλλά μιας αξιολόγησης
που θα βγει από το σώμα των δασκάλων . Δεν ξέρω
τελικά γιατί δεν έχει βγει ποτέ αυτή η αξιολόγηση ,
παρά πάντα η ΔΟΕ αρνείται πίσω από ένα όχι , πάντα
μας φόβιζε μια αξιολόγηση που δεν είναι δική μας
επιλογή .
9. Θεωρώ ότι ο χρονικός ορίζουν τη ήταν πολύ
περιορισμένο υπήρχε παρά πολύ μεγάλη πίεση και οι
τελευταίοι αποδέκτες οι διευθύντριες είχαμε αγχωθεί
και είχαμε πιεστεί πάρα πολύ . Χρειαζότανε μάλιστα
και σε αρκετά σημεία δεν είχες την ισορροπία του
σχολείου και σε πολλά σχολεία εξαιτίας της πίεσης
χαλούσαν οι σχέσεις των εκπαιδευτικών . Πολύ
μεγάλη πίεση , πολύ μικρός χρόνος ακριβώς επειδή
τους ενδιέφερε να περάσεις την αξιολόγηση και όχι η
ουσία . Εγκύκλιοι επί εγκυκλίων να πιέζουν και
αναβολές επειδή φαινόταν τελικά ότι δεν προχωρούσε.
10. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι τώρα δεν θα βελτιώσει
την ποιότητα του σχολείου γιατί δεν αποβλέπει στην
ποιότητα. Αυτό που χάλασε είναι το κλίμα των
σχολείων.
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-οι εκπαιδευτικοί πήραν θέση
σχετικά με τον συγκεκριμένο
νόμο
-έγιναν γενικές συνελεύσεις με
τεράστια συμμετοχή
-η ΔΟΕ είχε θέσεις για την
αξιολόγηση
-δεν λήφθηκαν υπόψη οι
απόψεις των εκπαιδευτικών για
τη διαδικασία συγγραφής του
νόμου
-οι εκπαιδευτικοί θέλουν την
αξιολόγηση όμως να βγει από το
σώμα των δασκάλων
-μια αξιολόγηση που δεν είναι
επιλογή των εκπαιδευτικών
πάντα φόβιζε

-περιορισμένος χρονικός
ορίζοντας
-μεγάλη πίεση και διαταραχή των
σχέσεων μεταξύ των
εκπαιδευτικών
-εγκύκλιοι και αναβολές επειδή
δεν προχωρούσε η αξιολόγηση
-βιασύνη και προχειρότητα που
έδειχνε ότι η αξιολόγηση γινόταν
για να γίνει όχι για την ουσία

-όπως είναι τώρα το θεσμικό
πλαίσιο δεν θα βελτιώσει την
ποιότητα του σχολείου
-δεν αποβλέπει στην ποιότητα
και τη βελτίωση του σχολείου ο
συγκεκριμένος νόμος

11.Δεν ξέρω αν αρχικά θα δώσει , ή αν τυφλώσει την
κοινή γνώμη ότι να υπάρχει αξιολόγηση αλλά δεν θα
είναι επί της ουσίας . Δεν ξέρω αν αυτό το ενδιαφέρον
είναι να καθησυχάσουμε την κοινή γνώμη ότι υπάρχει
αξιολόγηση στα σχολεία. Όμως μέσα από το σχολείο
και από συζητήσεις που είχαμε κάνει με γονείς, οι
συνειδητοποιημένοι γονείς καταλάβαιναν ότι αυτή η
αξιολόγηση δε θα βελτιώσει την ποιότητα του
σχολείου.
12. Αυτή τη στιγμή απ’ ότι ξέρω κανένας
εκπαιδευτικός δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί
οτιδήποτε αφορά την αξιολόγηση, τη στιγμή που
υφίσταται το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο. Δηλαδή
ακόμα και κάποια στιγμή που ζητήθηκε να δούμε
χωριστά την αυτοαξιολόγηση, απλά και μόνο επειδή
ήταν κομμάτι του νομικού πλαισίου δεν ήθελαν να το
δουν χωριστά.
13. Απ’ τη στιγμή που θα κάνεις πράγματα απλά για
να αξιολογηθείς θα χάσεις την ουσία. Δηλαδή θα
αναγκαστείς να κάνεις πάρα πολλά προγράμματα,
πράγμα το οποίο φάνηκε από την αρχή της σχολικής
χρονιάς σε πολλούς δασκάλους , με αποτέλεσμα να
χάνεις το μάθημα. Επίσης άκουσα από πολλούς
εκπαιδευτικούς και είδα ότι πολλοί δήλωναν ότι δεν
είναι διατεθειμένοι να δηλώσουν πολλά προγράμματα
και να μην μπορούν να βγάλουν την ύλη. Αν μου βγει
κάποιο πρόγραμμα θα το κάνω γιατί μου βγήκε ή γιατί
το ήθελε η τάξη μου και όχι γιατί πρέπει να πάρω
πόντους στην αξιολόγηση. Άρα λοιπόν αν αρχίσει να
ισχύει αυτή η αξιολόγηση και να εξελίσσεται ανάλογα
με το πόσα προγράμματα θα κάνεις, ανάλογα με το
πόσες επιμορφώσεις κάνεις, αν πας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα κ.τ.λ. όλοι αυτοί οι παράμετροι που
υπάρχουν θα σε αναγκάσουν να μην κοιτάς τους
μαθητές αλλά μόνο το τι μπορείς να κάνεις εσύ ο ίδιος.
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-δεν ξέρει αν θα προσφέρει στην
κοινωνία ή αν θα την τυφλώσει
ότι γίνεται μια ουσιαστική
αξιολόγηση
-οι συνειδητοποιημένοι γονείς
καταλαβαίνουν ότι αυτή η
αξιολόγηση δε θα βελτιώσει την
ποιότητα του σχολείου

-δεν υπάρχουν κίνητρα τη
δεδομένη στιγμή
-Οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται
αρνητικά σε ότι αφορά την
αυτοαξιολόγηση γιατί συνδέεται
με την αξιολόγηση

-θα επηρεάσει την εκπαιδευτική
διαδικασία και θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις για τους μαθητές
-χάρη της αξιολόγησης
αναγκάζεται ο εκπαιδευτικός να
κάνει πάρα πολλά προγράμματα
με αποτέλεσμα να χάνεται το
μάθημα
- το σωστό είναι να γίνονται
δραστηριότητες και
προγράμματα αν το θέλει η τάξη
ή γιατί υπάρχει χρόνος όχι για να
πάρει πόντους ο εκπαιδευτικός
-όλοι αυτοί οι παράμετροι έχουν
ως αποτέλεσμα να χάνεται η
προσοχή του εκπαιδευτικού για
τον μαθητή και να κοιτά μόνο την
βαθμολογική του ανέλιξη

14. Η έως τώρα πορεία στην εφαρμογή της
αξιολόγησης όπως έγινε επηρέασε το κλίμα
μεταξύ των συναδέλφων και τις σχέσεις. Κατ’
αρχήν οι συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων
που έγιναν με θέμα την αξιολόγηση ήταν από τις
συνεδριάσεις που υπήρχε η μεγαλύτερη ένταση.
Αν κάποιος συνάδελφος ήθελε να κάνει κάτι, ένα
δεύτερο πτυχίο στα Αγγλικά ή κάποιο πρόγραμμα
–ακόμα και κάποια στιγμή που συζητήσαμε να
ενταχθούμε σ’ ένα πρόγραμμα- απλά και μόνο
επειδή αυτό το προσμετρούσε η αξιολόγηση, οι
συνάδελφοι ήταν αντίθετοι στο πρόγραμμα ή
έβλεπαν την επιθυμία του συναδέλφου τους να
πάρει κάποιο δίπλωμα απλά σαν προσπάθεια για
την αξιολόγηση και μόνο. Δηλαδή η αξιολόγηση
φόρτιζε αρνητικά οτιδήποτε ήταν γύρω απ’ αυτό.
Νομίζω ότι μια αξιολόγηση η οποία θα γίνει δεκτή
απ’ όλο το σώμα των δασκάλων ή θα βγει από την
βάση, να είναι πρόταση δική τους δεν θα φορτίζει.
Αυτή που ξεκίνησε τελικά ήταν από την αρχή
φορτισμένη και χαλούσε τις σχέσεις ότι και αν
γινόταν, είτε ήταν κάποιο πρόγραμμα, είτε κάποια
προσπάθεια ενός δασκάλου ή οτιδήποτε άλλο.
Δεν προχωρήσαμε βέβαια στο να θέλει κάποιος να
αξιολογηθεί, απλά πιστεύω ότι αν πηγαίναμε στη
διαδικασία του να θέλουν κάποιοι να
αξιολογηθούν, θα υπήρχε φοβερός ανταγωνισμός.
Δηλαδή όταν θα ήμουν εγώ που θα έπρεπε να τους
βάλω στη διαδικασία της συνέπειας θα ήταν πολύ
δύσκολη η θέση μου.
15. Σε μένα προσωπικά, όχι, δεν είχα καμία
αλλαγή συμπεριφοράς, γιατί προσπαθώ να είμαι
όσο το δυνατόν πιο ειλικρινής με τους άλλους και
να διατηρώ μια ισορροπία, τόσο σε προσωπικό
επίπεδο, όσο και μέσα στο σχολείο. Προσπάθησα
να κατανοήσω την άποψη των συναδέλφων μου,
αποδέχτηκα
την
άποψη
του
συλλόγου
διδασκόντων, στις συνεδριάσεις τους ενημέρωνα
και για τις απόψεις της ΔΟΕ, των αιρετών και του
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-

Δημιούργησε
μεγάλη
ένταση
μεταξύ
των
συναδέλφων

-

Η αξιολόγηση φόρτιζε
αρνητικά καθετί που είχε
σχέση με αυτή

-

Αν ακολουθούσαμε τη
διαδικασία της
αξιολόγησης θα είχαμε
προβλήματα θα υπήρχε
μεγάλος ανταγωνισμός και
οι διευθυντές θα ήταν στη
δύσκολη θέση να βάλουν
τάξη

-προσπάθησε να διατηρήσει τις
ισορροπίες γι’ αυτό και δεν υπήρξαν
αλλαγές στη συμπεριφορά
-σεβάστηκε τις απόψεις του συλλόγου
διδασκόντων ενημέρωνε τους
συναδέλφους για τις απόψεις της ΔΟΕ

συλλόγου μας, σεβάστηκα τις δικές τους απόψεις και
τις επιθυμίες τους.
Κατά συνέπεια ζήτησα να σεβαστούν και τις δικές μου
απόψεις και αν κατανοήσουν ότι δεν έκανα κάτι
διαφορετικό από αυτό που ήθελαν οι ίδιοι. Εν πάση
περιπτώσει προσπάθησα να κρατήσω μια ισορροπία
και γι’ αυτό θεωρώ ότι δεν άλλαξε η συμπεριφορά
μου, δεν έκανα κάτι διαφορετικό απ’ αυτό που έλεγε η
συνείδησή μου.
16. Το Π.Δ 152 έτσι όπως το είδα αν εφαρμοζόταν σε
μένα, πιστεύω ότι θα επηρέαζε την επαγγελματική μου
διαδρομή. Δεν το εξετάζω ωφελιμιστικά, άλλωστε
είναι κάτι με το οποίο διαφωνώ. Προσωπικά με βάση
τις σπουδές που έχω κάνει, θα με βοηθούσε να
εξελιχθώ μισθολογικά και επαγγελματικά. Δεν ξέρω
όμως αν στο τέλος θα επέλεγα να ακολουθήσω αυτόν
το δρόμο ή όχι. Καθαρά ωφελιμιστικά ο νόμος σου
προσφέρει αυτή τη δυνατότητα της εξέλιξης, δίνοντας
στον καθένα από εμάς αυτή την ευκαιρία.
17. Όχι καμία, δεν έχει αλλάξει τίποτα, ούτε η
συμπεριφορά μου, ούτε ο τρόπος που λειτουργούσα.
18. Θεωρώ γενικότερα ότι οτιδήποτε ενέχει θέματα
αξιολόγησης,
μπορεί
να
δημιουργήσει
συναισθηματικούς δεσμούς και σχέσεις συμφερόντων.
Από κει και πέρα άπτεται του καθενός το πώς θα το
διαχειριστεί. Δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο
συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, γιατί αυτό που θα
δηλώσει ο διευθυντής δεν ελέγχεται από κανένα.
19. Εγώ αξιολογήθηκα από το σχολικό σύμβουλο και
τον προϊστάμενο. Αξιολόγηση με βάση ένα κείμενο το
οποίο κατέθεσα. Υποθέτω ότι αυτά τα οποία κατέθεσα
στον προϊστάμενό μου, τα διασταύρωσε από την μέχρι
τώρα πορεία μου και από τα έγγραφά μου και
γενικότερα από τις σχέσεις μου μέχρι τώρα με την
υπηρεσία. Το ίδιο και ο σχολικός σύμβουλος. Στην
περίπτωση των υφισταμένων θα γίνονταν κάτι
ανάλογο, δηλαδή οι εκπαιδευτικοί θα κατέθεταν
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-όπως λειτούργησε δημοκρατικά
και διαλλακτικά από τη σκοπιά
της διευθύντριας το ίδιο ζήτησε
και από τους συναδέλφους έτσι
δεν υπήρξε αλλαγή στη
συμπεριφορά κανενός

-καθαρά ωφελιμιστικά το Π.Δ
152 δίνει τη δυνατότητα της
εξέλιξης στον κάθε
αξιολογούμενο

-δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά
της και ο τρόπος που
λειτουργούσε στο παρελθόν

-δεν υπάρχουν δικλίδες
ασφαλείας στο συγκεκριμένο
νομικό πλαίσιο
-υποβόσκει ο κίνδυνος μη
αντικειμενικής κρίσης λόγω των
συναισθηματικών δεσμών και
των σχέσεων συμφερόντων

-αξιολογήθηκε με βάση τι κείμενο
που κατέθεσε στον σχολικό
σύμβουλο και τον προϊστάμενο
-στην περίπτωση των
υφισταμένων θα γινόταν κάτι
ανάλογο απλά δεν είναι εύκολο
ο σύμβουλος να διαμορφώσει
άποψη για το παιδαγωγικό έργο
όταν έχει περιορισμένο χρόνο και
πληθώρα εκπαιδευτικών

κάποιο κείμενο το οποίο θα ερχόταν σε μένα και στο
σχολικό σύμβουλο. Ο σχολικός σύμβουλος δεν ξέρω
σε πόσες επισκέψεις θα μπορούσε να διαμορφώσει
άποψη για το παιδαγωγικό έργο, αυτό είναι ένα
ερώτημα , λόγω πληθώρας εκπαιδευτικών που
ανήκουν στην περιφέρεια ευθύνης του. Αυτό που εγώ
βλέπω ως ομοιότητα και στις δυο περιπτώσεις είναι ότι
η αξιολόγηση είναι μονόδρομος, δηλαδή δεν υπάρχει
το αμφίδρομο. Αυτό ισχύει και για του δυο μας.
20. Πιστεύω σε μία βελτιωτική αξιολόγηση, δηλαδή
πιστεύω ότι σε οποιοδήποτε χώρο αξιολογούμε για να
εντοπίσουμε τις ανάγκες και τις αδυναμίες και να τις
διορθώσουμε. Για αυτό το λόγο γίνεται. Δεν πιστεύω
στην τιμωρητική αξιολόγηση, ότι αξιολογείς δηλαδή
για να διαγράψεις κάτι ή για να το σταματήσεις.
Επίσης πιστεύω στην αυτοαξιολόγηση, δηλαδή ο ίδιος
ο οργανισμός να αξιολογεί τον εαυτό του -όπως και
στο παιδί που επιμένουμε στην αυτοαξιολόγηση- έτσι
και στον οργανισμό του σχολείου, ευπρεπίζουμε τις
αδυναμίες και μέσα από συλλογικές διαδικασίες
γινόμαστε καλύτεροι.
21. Να μη συνδέεται με την εξέλιξη τη βαθμολογική
και τη μισθολογική. Να υπάρχει η διάσταση της
βελτίωσης, να φαίνεται ο βελτιωτικός ρόλος της
αξιολόγησης, να ενισχυθεί η αυτοαξιολόγηση των
σχολικών μονάδων. Να είναι πιο ενεργός ο ρόλος των
συλλόγων διδασκόντων στο κομμάτι της αξιολόγησης,
να υπάρξει ένας διάλογος ανάμεσα στο σώμα των
δασκάλων με την κυβέρνηση και το Υπουργείο, ώστε
η αξιολόγηση να είναι απόρροια των επιθυμιών των
δασκάλων για να γίνει επιθυμητή και αποδεκτή από
τους εκπαιδευτικούς. Τέλος να υπάρχει η αμφίδρομη
σχέση, δηλαδή να μην αξιολογούμε μόνο από πάνω
προς τα κάτω, αλλά και από κάτω προς τα πάνω.
22. Θεωρώ ότι η εκπαιδευτική πολιτική θα πρέπει να έ
χει σταθερότητα. Δεν μπορεί κάθε κυβέρνηση που
βγαίνει να αλλάζει τα θέματα, τους νόμους. Θα πρέπει
να υπάρχει ένας ειλικρινής διάλογος με το σώμα των
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-η ομοιότητα και στις δυο
περιπτώσεις είναι ότι η
αξιολόγηση είναι μονόδρομος
δεν υπάρχει αμφίδρομη σχέση

-άμεσος στόχος της αξιολόγησης
είναι η βελτίωση
-η αξιολόγηση είναι για να
διορθώνει τις αδυναμίες
-δεν πρέπει να είναι τιμωρητική
-ο στόχος πρέπει να είναι η
αυτοαξιολόγηση μέσα από
συλλογικές διαδικασίες έτσι
γινόμαστε καλύτεροι

-θα πρότεινα να μη συνδέεται με
τη βαθμολογική και μισθολογική
εξέλιξη
-να είναι βελτιωτικήανατροφοδοτική
-να ενισχυθεί η αυτοαξιολόγηση
των σχολικών μονάδων με ενεργό
ρόλο των συλλόγων διδασκόντων
-να υπάρχει αμφίδρομη σχέση να
αξιολογούμε από πάνω προς τα
κάτω και το αντίστροφο

-

εκπαιδευτικών και να γίνει μέσω των συλλογικών
οργάνων όπως η ΔΟΕ. Έχουν απόψεις οι
εκπαιδευτικοί. Δεν λένε όχι στην αξιολόγηση. Δεν
γίνεται να αξιολογούμε και να μην θέλουμε να
αξιολογηθούμε. Δεν μπορεί να δουλεύουμε και να
βλέπουμε καταστάσεις σφετερισμών, ανθρώπους
ακατάλληλους μέσα στην εκπαίδευση που και εμάς
τους ίδιους μας φέρνουν σε δύσκολη θέση και αν μη
γίνεται κάτι για να αλλάξει αυτό. Να υπάρξει
αξιολόγηση να βγει όμως από εμάς. Να εφαρμοστούν
οι προτάσεις που βγαίνουν από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς, που θέλουν την αξιολόγηση και μ’
αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι θα γίνει αποδεκτή. Όταν
ξεκινήσει αυτή η διαδικασία θα φτάνουν πράγματα
που θα είναι απόρροια των πραγματικών αναγκών, είτε
αφορά τα βιβλία, είτε τα κτήρια, είτε τις μεθόδους,
κ.τ.λ. Αυτά τα στοιχεία, σιγά-σιγά και σε βάθος
χρόνου θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από την
εκάστοτε κυβέρνηση με απώτερο στόχο τη βελτίωση
της εκπαίδευσης. Αυτό όμως θέλει ειλικρινή διάθεση
και από τις δύο πλευρές αλλά και σταθερότητα,
πολιτική και οικονομική.

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΔΣΧ4

Φύλο: Θήλυ
Ηλικία: 46
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα: ΠΕ 70 (δ/ντρια 12/θ δημ. σχολείου ΕΑΕΠΔιαπολιτισμικό)
Διδασκαλείο: ναι
Μεταπτυχιακός τίτλος: ναι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-

Η διαδικασία της
αξιολόγησης πρέπει να
χρησιμοποιηθεί σαν
εργαλείο χάραξης της
εκπαιδευτικής
πολιτικής

-

Πρέπει όμως να
υπάρξει σταθερότητα
πολιτική και
οικονομική να μην
αλλάζουν οι νόμοι και
οι αποφάσεις κάθε
λίγο και λιγάκι ώστε να
μπορέσουν τα
δεδομένα της
αξιολόγησης να
χρησιμοποιηθούν προς
την βελτίωση της
εκπαιδευτική πολιτικής

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Έννοια: Η αξιολόγηση βελτιώνει τις υπηρεσίες.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: Ανάλογα με τον τρόπο η αξιολόγηση μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την
ποιότητα του σχολείου.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Έννοια: Η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης είναι αυτή που πηγάζει από
συλλογικές διαδικασίες εν προκειμένω μια αξιολόγηση που θα ξεκινά από τον
σύλλογο διδασκόντων και να καταλήγει σε αυτόν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου».
Έννοια: στόχος της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωσή του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Έχει αξιολογηθεί και έχει επιμορφωθεί σχετικά με την αξιολόγηση στο μεταπτυχιακό
της.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Το υποκείμενο έχει ενημέρωση σχετικά με την αξιολόγηση απ' ότι έχει ψάξει μόνο
του, απεργούσε και δεν έλαβε ενημέρωση σε νομαρχιακό επίπεδο από τον
προϊστάμενο. Σαν μειονέκτημα βλέπει το γεγονός ότι από τη στιγμή που αξιολόγηση
συνδέεται με βαθμολογική- μισθολογική εξέλιξη χάνεται ο στόχος της βελτίωσης
του παραγόμενου έργου. Θετικό είναι ότι προσμετρά πολλές όψεις του
εκπαιδευτικού έργου όχι μόνο τις σπουδές , όμως το πρόβλημα είναι ποιος αξιολογεί
για θέματα που αφορούν τη συνέπεια του εκπαιδευτικού στο σχολείο και πως
μπορούν όλα αυτά να αποδοθούν αντικειμενικά και με συνέπεια και ποιο θα είναι
τελικά το αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση αυτή μάλλον επιδιώκει τη μισθολογική
καθήλωση των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση»
Έγινε μια άνευ ουσίας διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Οι εκπαιδευτικοί πήραν θέση ωστόσο η γνώμη τους δεν λήφθηκε υπόψη για τη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση.
451

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης ήταν πιεστικός, πρόχειρος και αναβλητικός.
3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Δεν βελτιώνεται η ποιότητα του σχολείου γιατί αυτή η αξιολόγηση δεν αποβλέπει σε
αυτό.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Οι συνειδητοποιημένοι γονείς καταλαβαίνουν ότι δεν προσδίδει τίποτα η αξιολόγηση
στην ποιότητα του σχολείου κάποιοι άλλοι ίσως έχουν αυταπάτες.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Τη δεδομένη στιγμή όπως έχει το νομικό πλαίσιο δεν ασχολείται κανείς με τα
κίνητρα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Χάνεται η ουσία της διδασκαλίας. Φεύγει ο μαθητής από το επίκεντρο και στόχος
πια είναι το χτίσιμο του βιογραφικού του εκπαιδευτικού.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Αν εφαρμόζαμε την αξιολόγηση η ανταγωνιστικότητα θα έφτανε στα ύψη και μόνο
στη συζήτηση για την αξιολόγηση πυροδοτήθηκε το κλίμα μεταξύ συναδέλφων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Το υποκείμενο δεν άλλαξε στάση απέναντι σε κανέναν και προσπάθησε να κρατήσει
τις ισορροπίες.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Το ΠΔ 152 θα επηρέαζε σαφώς την επαγγελματική πορεία και όχι απαραίτητα
αρνητικά. Από καθαρά ωφελιμιστική άποψη ο νόμος δίνει τη δυνατότητα εξέλιξης
τόσο μισθολογικά όσο και επαγγελματικά.
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5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo : « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης δεν έχει δικλείδα ασφαλείας ώστε να
εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα στην κρίση και ο αυστηρός διαχωρισμός των
ρόλων. Ο αξιολογητής δεν ελέγχεται από κανέναν.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo) : «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Η αξιολόγηση και στις δύο περιπτώσεις είναι μονόδρομος δεν υπάρχει το
αμφίδρομο.
6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Στόχος της αξιολόγησης γενικά πρέπει να είναι η αυτοαξιολόγηση και η βελτίωση.
Να αναγνωρίζονται οι αδυναμίες και να ευπρεπίζονται.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Αποσύνδεση της αξιολόγησης από βαθμολογικές και μισθολογικές επιπτώσεις.
Ανάδειξη του σκοπού της βελτίωσης.
Ενίσχυση της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας.
Αμφίδρομη αξιολόγηση από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω.
Ενεργός ρόλος του συλλόγου διδασκόντων.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί σαν εργαλείο χάραξης της
εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, ώστε
να μπορέσουν τα δεδομένα της αξιολόγησης να χρησιμοποιηθούν προς την βελτίωση
της εκπαιδευτική πολιτικής.

453

ΔΣΧ5
1 Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση στο
δημόσιο τομέα, όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί να
αξιολογούνται ,αρκεί βέβαια το σύστημα
αξιολόγησης να είναι δίκαιο και αξιοκρατικό .
2 Πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας με ένα δίκαιο πάλι
σύστημα
αξιολόγησης, αξιοκρατικό και
πιστεύω ότι γενικά η αξιολόγηση στο σχολείο
βελτιώνει την ποιότητα των σχολείων και
βοηθάει γενικά το έργο των σχολείων, ώστε
να γίνεται καλύτερο για το καλό των δασκάλων
και των παιδιών.
3 Θεωρώ ως καλύτερη μορφή αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου μια συνδυαστική μορφή
αξιολόγησης η οποία θα είναι, θα περιέχει την
αυτoαξιολόγηση του εκπαιδευτικού του έργου
και μία αξιολόγηση από μία επιτροπή δίκαια,
όχι από τοπικούς παράγοντες γνωστούς σε
εμάς, αλλά από το Υπουργείο Παιδείας, η οποία
βέβαια δεν έχει θεσπιστεί ακόμη, ούτε ξέρουμε
πως θα είναι αυτή. Έτσι τη φαντάζομαι
τουλάχιστον εγώ.
4 Οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιδιώκει ένα
σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου,
οι βασικοί άξονες και οι στόχοι που θα πρέπει
να έχει υπόψη του είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού, η βελτίωση της σχολικής
μονάδας και όλα αυτά προς βελτίωση του
μαθητή.
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-πρέπει να υπάρξει δίκαιη και
αξιοκρατική αξιολόγηση για τους
δημόσιους λειτουργούς

-πρέπει να υπάρχει αξιολόγηση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
μέσα από ένα δίκαιο και
αξιοκρατικό σύστημα
-η αξιολόγηση βελτιώνει την
ποιότητα του σχολείου και
βοηθάει να γίνεται καλύτερο το
έργο του

-καλύτερη μορφή αξιολόγησης
είναι ο συνδυασμός της
αυτοαξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου και της
εξωτερικής αξιολόγησης από μια
ανεξάρτητη από εμάς
αντικειμενική επιτροπή

-

-

Βασικοί στόχοι πρέπει να
είναι η βελτίωση του
εκπαιδευτικού
Η βελτίωση της σχολικής
μονάδας και όλα αυτά
για τη βελτίωση του
μαθητή

5. Δεν έχω
επιμορφωθεί
για ζητήματα
αξιολόγησης επειδή μέχρι τελευταία στιγμή
απείχα από όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης.
Τελευταία στιγμή με την παράταση που δόθηκε
από το Υπουργείο Παιδείας ,τελευταία στιγμή
και αφού είχε κλείσει το σύστημα και αφού μας
δώσανε το περιθώριο να ανοίξει ειδικά για
κάποια άτομα , εγώ μπήκα στη διαδικασία αυτή
και αξιολογήθηκα και από τον προϊστάμενό
μου και από τη σύμβουλο.

-

-

-

6. Ενημερωμένος ήμουν από το σύλλογό μου,
από το συνδικαλιστικό μου όργανο τη ΔΟΕ ,
αλλά
όχι πλήρως , μπορώ να πω
αποσπασματικά στα κομμάτια που με ενδιέφερε
. Νομίζω ότι ήταν ένα σύστημα διάτρητο που δε
βοηθούσε τους δασκάλους και νομίζω ότι
πλεονεκτήματα δεν παρείχε πάρα μόνο
μειονεκτήματα. Αυτά νομίζω ότι είναι , η
αξιολόγηση από δύο άτομα που είναι ο
προϊστάμενος και ο σχολικός σύμβουλος με τα
οποία μπορεί να μην είχα καλές σχέσεις μαζί
τους και να μην με αξιολογούσαν θετικά. Αυτά
θεωρώ
κυρίως
ως
μειονεκτήματα.
Πλεονεκτήματα δεν μπορώ να βρω γιατί είμαι
σαφώς εναντίον του νομού αυτού.
7. Θεωρώ ότι δεν είχα ενημέρωση, ούτε συζήτηση
τέθηκε από πάνω. Είπαν αυτό είναι, συνεχίστε,
χωρίς καμία διαβούλευση ή συνεννόηση.
8. Επειδή είμαι παλιός συνδικαλιστής και γνωρίζω
τις θέσεις της ομοσπονδίας οι οποίες κατά
καιρούς έχουν λεχτεί και ειπωθεί από τη
δεκαετία του 90 και επειδή είδαμε τελικά τι
εφαρμόστηκε σαν νόμος, πιστεύω ότι δεν
λήφθηκαν άποψη οι θέσεις της ομοσπονδίας
μας.
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-

-

-

-

Δεν έχει επιμορφωθεί
επειδή απείχε μέχρι την
τελευταία στιγμή από τις
διαδικασίες της
αξιολόγησης
Αξιολογήθηκε κατά την
τελευταία παράταση από
τον προϊστάμενο και τη
σύμβουλο

Είχε αποσπασματική
ενημέρωση από τη ΔΟΕ
για τα ζητήματα που τον
αφορούν
Ήταν ένα σύστημα
διάτρητο που είχε κυρίως
μειονεκτήματα
Η αξιολόγηση από άτομα
του εργασιακού
περιβάλλοντος μπορεί να
μη ήταν αντικειμενική
λόγω προσωπικών
συμπαθειών ή
αντιπαθειών
Δεν μπορώ να βρω
πλεονεκτήματα γιατί
είμαι εναντίον του νόμου
αυτού

Δεν υπήρξε καμία
διαβούλευση

-δεν λήφθηκαν υπόψη οι
απόψεις της ομοσπονδίας των
εκπαιδευτικών γιατί δεν ήθελαν
απλά να λάβουν υπόψη τους την
άποψη των εκπαιδευτικών και
της ΔΟΕ

Δηλαδή θεωρώ ότι σκέψη της κυβέρνηση ήταν
να φτιάξουν ένα νόμο στον οποίο δε θα λάμβανε
καθόλου υπόψη τους εκπαιδευτικούς και τη
ΔΟΕ.
9. Νομίζω ότι σε ότι αφορά τον τρόπο εφαρμογής
η συγκεκριμένη αξιολόγηση έγινε για να γίνει,
βασικά για να παρθούν κάποια χρήματα από
κάποιους ,γιατί ήταν ένα έργο που θα έπρεπε να
πληρωθούν κάποιοι άλλοι για αυτό το πράγμα .
Ο χρονικός ορίζοντας τηρήθηκε, αλλά οι
συνεχείς αναβολές οι οποίες δόθηκαν από το
Υπουργείο Παιδείας για να μπουν περισσότερα
άτομα , γιατί στην αρχή δεν υπήρχε συμμετοχή,
νομίζω ότι όλη αυτή τη διαδικασία την έκανε
να φαίνεται όχι αξιόπιστη και να πέσει στα
μάτια, τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των
γονέων.

-

10. Το συγκεκριμένο πλαίσιο πιστεύω ότι θα έχει
επιπτώσεις στην πρωτοβάθμια βαθμίδα αλλά
αρνητικές. Δεν θα βελτιώσει καθόλου την
ποιότητα του σχολείου, απεναντίας θα
διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων
οπότε δεν θα μπορεί να παράγεται καλύτερο
έργο και αυτό θα έχει αντίκτυπο τόσο στις
σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και των
μαθητών.

-

Θα είχε αρνητικές
επιπτώσεις στην
πρωτοβάθμια βαθμίδα

-

-θα διαταράξει τις
συναδελφικές σχέσεις
στο σχολείο και το καλό
κλίμα με αποτέλεσμα να
μην παράγεται καλύτερο
έργο
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-

-

Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση έγινε για να
γίνει
Έγινε για να
απορροφηθούν κάποια
κονδύλια και να
πληρωθούν κάποιοι
άνθρωποι
Οι αναβολές και οι
παρατάσεις λόγω της μη
συμμετοχής την έκαναν
να φαίνεται αναξιόπιστη
τόσο στα μάτια των
εκπαιδευτικών όσο και
των γονέων

Καμία αξιολόγηση δεν
μπορεί να αλλάξει την
άποψη της κοινωνίας ότι
ο εκπαιδευτικός κάθεται
πολύ καιρό χωρίς να
δουλεύει
Η συγκεκριμένη
αξιολόγηση δεν θα
βοηθήσει να φαίνεται
καλύτερος ο
εκπαιδευτικός στα μάτια
των γονέων

11. Οποιαδήποτε αξιολόγηση και να γίνει πιστεύω
ότι δεν θα αλλάξει την κοινωνία, η οποία δεν θα
βλέπει διαφορετικά τον εκπαιδευτικό, επειδή
υπάρχει μία άποψη ότι κάθεται πολύ καιρό, ότι
δεν δουλεύει. Το μόνο που έχει μείνει είναι η
αξιολόγηση, αλλά η συγκεκριμένη δε νομίζω ότι
θα βοηθήσει να φαίνεται καλύτερος ο
εκπαιδευτικός στα μάτια των γονέων και της
κοινής γνώμης.

-

12. Πρέπει να είναι κίνητρα ουσιαστικά, που να
βελτιώνουν τόσο τον εκπαιδευτικό από άποψη
επιμόρφωσης ώστε να μπορεί να σταθεί μέσα
στην τάξη και να παρέχει καλύτερο έργο στους
μαθητές του, όσο και αν μπορεί να συνδυαστεί
αυτό όλο με κάποια βελτίωση της θέσης του
εκπαιδευτικού, τόσο στην κοινωνία, όσο και
από
οικονομικής
άποψης,
ο
οποίος
εκπαιδευτικός απ’ ότι ξέρουμε είναι ο χειρότερα
αμειβόμενος δημόσιος λειτουργός αυτή τη
στιγμή.

-

Βασικό κίνητρο για τη
συμμετοχή του
εκπαιδευτικού στην
αυτοαξιολόγηση είναι η
βελτίωση του μέσα από
προγράμματα
επιμόρφωσης ώστε να
παρέχει καλύτερο
εκπαιδευτικό έργο

-

Ταυτόχρονα με κάποια
μισθολογική βελτίωση

-

Αυτή η αξιολόγηση δεν
συνδέεται με την
επιμόρφωση του
εκπαιδευτικού

-

Δεν μπορεί να επηρεάσει
τον τρόπο διδασκαλίας
και άρα τους μαθητές
γιατί δεν έχει κανένα
επιμορφωτικό χαρακτήρα

13. Δεν έχω, αλλά μπορεί να κάνω και λάθος και
αυτή η μορφή αξιολόγησης να έχει σχέση , να
συνδέεται με την επιμόρφωση
του
εκπαιδευτικού ,νομίζω όμως ότι δεν συνδέεται .
Δεδομένου ότι θεωρώ πως οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί δεν είναι ανεπαρκείς , απεναντίας
όλοι είναι επαρκείς , πιστεύω ότι από τη στιγμή
που δεν εξαρτάται από κάποια μορφή
επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να
επηρεάσει τον τρόπο διδασκαλίας του, οπότε
δεν θα έχει κάποιες επιπτώσεις στους μαθητές.
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-

14. Απ’ ότι γνωρίζω από το δικό μας σχολείο εμείς
δεν συμμετείχαμε καθόλου στη διαδικασία της
αξιολόγησης, άσχετα αν εγώ τελευταία στιγμή
μπήκα στη διαδικασία αυτή, άρα δεν επηρέασε
και το σχολικό κλίμα μεταξύ των συναδέλφων.
Απεναντίας τους ένωσε, μας ένωσε όλους. Αν
υπήρχαν διαφορετικές απόψεις θα δυναμίτιζε το
κλίμα και θα δημιουργούσε ένα κλίμα
ανταγωνιστικότητας στον εργασιακό χώρο. Η
αξιολόγηση εντείνει την ανταγωνιστικότητα
στον εργασιακό χώρο και ήδη από την περυσινή
χρονιά που ξεκίνησε η διαδικασία, υπήρχε η
άποψη από συναδέλφους να συμμετέχουν σε
πολλά προγράμματα, αλλά ευτυχώς την επόμενη
χρονιά δεν ήταν στο σχολείο μας, οπότε δεν
διαταράχτηκε το κλίμα.
15. Δεν θέλω να θεωρηθεί εγωιστικό αυτό που θα
πω, απλώς εμένα προσωπικά κανένα σύστημα
αξιολόγησης, ούτε το υφιστάμενο το οποίο είναι
κακό σύστημα δεν θα με κάνει να αλλάξω τις
σχέσεις μου με τους γονείς, τους προϊσταμένους
και τους μαθητές μου. Αυτός ήμουν και αυτός
θα είμαι. Τίποτα παραπάνω.
16. Πιστεύω ότι σε μένα προσωπικά δεν θα έχει
καμία επίπτωση όπως και στην επαγγελματική
μου διαδρομή. Εμένα προσωπικά το σύστημα
της αξιολόγησης δεν θα μου έδινε κάποια
δυνατότητα ανέλιξης. Απλώς το κομμάτι που
αφορά την οικονομική εξέλιξη, όταν θα ήταν να
περάσω από τον έναν βαθμό στον άλλον, τότε
μόνο θα μου έδινε τη δυνατότητα.
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-δεν επηρέασε το κλίμα στο
σχολείο γιατί δεν συμμετείχαμε
καθόλου στη διαδικασία της
αξιολόγησης μόνο αυτός την
τελευταία στιγμή αξιολογήθηκε
- επειδή υπήρχε ομοϊδεατισμός
το κλίμα ήταν ενωτικό αν
υπήρχαν διαφορές σίγουρα το
κλίμα θα ήταν αρνητικό
-όπως και να έχει η αξιολόγηση
εντείνει την ανταγωνιστικότητα
στον εργασιακό χώρο

-κανένα σύστημα αξιολόγησης
δεν μπορεί να αλλάξει τη δική
του συμπεριφορά απέναντι στους
προϊσταμένους του, τους
υφισταμένους του, τους
συναδέλφους τους γονείς και
τους μαθητές

-δεν θα είχε καμία επίπτωση
στην επαγγελματική του
διαδρομή
-δεν του έδινε δυνατότητα
ανέλιξης
-μόνο οικονομική εξέλιξη όταν θα
άλλαζε βαθμό

17. Δεν νομίζω ότι άλλαξε η στάση μου απέναντι
στους εκπαιδευτικούς. Ένας διευθυντής
σχολείου δεν αλλάζει νομίζω από την
αξιολόγηση, είτε είναι αυτή η συμπεριφορά
προς τους πάνω, είτε προς τους κάτω.
Εκπαιδευτικός είμαι κι εγώ, δεν ξεχωρίζω τον
εαυτό μου από τους άλλους συνάδελφους μου ,
όχι δασκάλους , συναδέλφους μου .Το λέω και
το τονίζω αυτό . Θεωρούμαστε ότι είμαστε
όλοι ίσοι , απλώς εγώ έχω το ρόλο του
συντονιστή στο σύλλογο διδασκόντων .Δεν
άλλαξε καθόλου η συμπεριφορά μου, όχι .
18. Είναι κάτι το οποίο δεν το έχω σκεφτεί .Ο
νόμος δεν περιέχει δικλείδα ασφαλείας ώστε
να αποτρέπεται αυτό το φαινόμενο και γι αυτό
είναι και διάτρητος ο νόμος αυτός. Τα
αποτελέσματα θα είναι σαφώς υποκειμενικά
υπέρ κάποιου και κατά κάποιου άλλου.
19. Εγώ έχοντας εμπειρία από τη δική μου
αξιολόγηση από τον προϊστάμενο και τη
σχολική σύμβουλο , αλλά και με βάση όσων
γνωρίζω, θεωρώ ότι το δικό μου κομμάτι ήταν
πιο εύκολο, πιο ελαφρύ από ότι αυτό το οποίο
θα εφάρμοζα εγώ στον συνάδελφό μου .Δεν το
θεωρώ αυτό δίκαιο .
20. Ο στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι
να ποδηγετήσει τον εκπαιδευτικό και να τον
κάνει υποχείριο του Υπουργείου Παιδείας ,ώστε
να μπορεί να εφαρμόσει πιο εύκολα της
εκπαιδευτικές πολιτικές που έχει στο μέλλον.

459

-δεν άλλαξε καθόλου η
συμπεριφορά του γιατί δεν
θεωρεί τον εαυτό του ανώτερο
αλλά συνάδελφο απλά με το
ρόλο του συντονιστή

-δεν έχει ασφαλιστική δικλίδα ο
νόμος τα αποτελέσματά του είναι
σαφώς υποκειμενικά

-το κομμάτι της αξιολόγησης που
εφαρμόζουν τα στελέχη της
εκπαίδευσης είναι πιο εύκολο
από αυτό το οποίο θα εφάρμοζε
ο ίδιος στους υφισταμένους του
και αυτό είναι άδικο

-στόχος της συγκεκριμένης
αξιολόγησης είναι να είναι ο
εκπαιδευτικός υποχείριο της
εκπαιδευτικής πολιτικής του
Υπουργείου

21. Το συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης δε
νομίζω ότι μπορεί να βελτιώσει .Νομίζω ότι
πρέπει να κινηθούν προς κάποιο νέο σύστημα
αξιολόγησης και να λάβουν υπόψη σημαντικά
τη γνώμη των εκπαιδευτικών.

-το συγκεκριμένο σύστημα
αξιολόγησης δεν μπορεί να
επιφέρει βελτιώσεις

22. Η διαδικασία μίας νέας αξιολόγησης πιστεύω
ότι πρέπει να αξιολογηθεί, τόσο στο κομμάτι
του εκπαιδευτικού
που θα αφορά την
αναβάθμισή του την εκπαιδευτική μέσα από
σεμινάρια , επιμορφώσεις κ.λπ. και όλο αυτό
στόχο να έχει το μαθητή και μόνο το μαθητή ,
τίποτα άλλο.

-η εκπαιδευτική πολιτική να
στοχεύσει στο μαθητή και έτσι
μέσα από την ανατροφοδοτική
αξιολόγηση να επιμορφώνει τον
εκπαιδευτικό προκειμένου να
βελτιώνει και το παραγόμενο
εκπαιδευτικό έργο υπέρ του
μαθητή

Γενικά στοιχεία συνεντευξιαζόμενου: ΔΣΧ5

Φύλο: άρρεν
Ηλικία: 51
Βαθμίδα: ΠΕ
Ειδικότητα:

ΠΕ 70

(δ/ντής 12/θ περιφερειακού δημ.

σχολείου ΕΑΕΠ)
Διδασκαλείο: όχι
Μεταπτυχιακός τίτλος: όχι
Διδακτορικός τίτλος: όχι
Άλλο πτυχίο: όχι
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-πρέπει να θεσπιστεί νέο
σύστημα αξιολόγησης που θα
προέρχεται από τη βάση της
εκπαίδευσης

1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ(memo): «για την αξιολόγηση γενικότερα».
Δίκαιη και αξιοκρατική αξιολόγηση για όλους τους δημόσιους λειτουργούς.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την
αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας».
Έννοια: η αξιολόγηση βελτιώνει την ποιότητα και το έργο των σχολείων αρκεί να
είναι δίκαιη και αξιοκρατική.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης».
Η καλύτερη μορφή αξιολόγησης είναι ο συνδυασμός της αυτοαξιολόγησης με μια
αξιολόγηση από μια ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Οι στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου»
Βασικοί στόχοι της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να είναι η
βελτίωση του εκπαιδευτικού, η βελτίωση της σχολικής μονάδας και όλα αυτά προς
βελτίωση του μαθητή.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «εμπειρία και επιμόρφωση πάνω στην αξιολόγηση».
Αξιολογήθηκε από την προϊστάμενό του και τη σύμβουλο αλλά δεν έχει επιμορφωθεί
σχετικά με την αξιολόγηση γιατί συμμετείχε στην αξιολόγηση κατά την τελευταία
παράταση.
2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «Η ενημέρωση σχετικά με το ΠΔ 152 και τα μειονεκτήματα
και τα πλεονεκτήματα του υφιστάμενου αυτού θεσμικού πλαισίου».
Ενημέρωση για τα σημεία που τον αφορούν από τη ΔΟΕ. Το σύστημα αξιολόγησης
είχε κυρίως μειονεκτήματα. Με βασικότερο το ρόλο του αξιολογητή και την
αδυναμία αντικειμενικότητας της αξιολόγησης του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαδικασία διαβούλευσης για την αξιολόγηση».
Δεν έγινε καμία διαβούλευση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας στη
διαμόρφωση του νόμου για την αξιολόγηση».
Δεν λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις της ΔΟΕ για τη διαμόρφωση του νόμου γιατί πολύ
απλά δεν ήθελαν την γνώμη των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « ο τρόπος εφαρμογής της αξιολόγησης».
Η αξιολόγηση έγινε πρόχειρα με στόχο να εξυπηρετήσει σκοπιμότητες. Φάνηκε
αναξιόπιστη ως διαδικασία λόγω των συνεχών αναβολών και της περιορισμένης
συμμετοχής και αποδοχής.
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3. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΙΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΤΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της εφαρμογής του πλαισίου της
αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στην ποιότητα του σχολείου».
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του σχολείου.
Μόνο τριβές μπορεί να δημιουργήσει και να διαταράξει τις σχέσεις μεταξύ
συναδέλφων με αρνητικά αποτελέσματα για τους μαθητές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιολόγηση και η στάση της κοινωνίας απέναντι στον
εκπαιδευτικό».
Η κοινωνία έχει αρνητική εικόνα για τους εκπαιδευτικούς λόγω του ευνοϊκού
χρόνου εργασίας τους. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο την
εικόνα αυτή.
4. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « τα κίνητρα για την συμμετοχή και την εφαρμογή της
αυτοαξιολόγησης».
Η επιμόρφωση και η επαγγελματική και οικονομική ανέλιξη είναι σημαντικά
κίνητρα για τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην αυτοαξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «τα αποτελέσματα της εφαρμογής της αξιολόγησης στον
τρόπο διδασκαλίας και οι επιπτώσεις της στους μαθητές».
Η συγκεκριμένη αξιολόγηση δεν συνδέεται με κάποια επιμόρφωση ή βελτίωση του
εκπαιδευτικού άρα δεν έχει αντίκτυπο για τους μαθητές ούτε επηρεάζει τον τρόπο
διδασκαλίας θετικά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «το σχολικό κλίμα υπό την αξιολόγηση και η
ανταγωνιστικότητα εντός του εργασιακού περιβάλλοντος».
Κάθε αξιολόγηση εντείνει τον ανταγωνισμό στον εργασιακό χώρο. Στο δικό του
σχολείο δεν παρατήρησε αλλαγές στο σχολικό κλίμα γιατί δεν συμμετείχαν στην
αξιολόγηση.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διαφοροποίηση της συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών
απέναντι στους προϊσταμένους, τους γονείς και τους μαθητές εξ’ αιτίας της
αξιολόγησης».
Δεν μπορεί να επηρεάσει την συμπεριφορά του υποκειμένου απέναντι στους
μαθητές, τους γονείς και τους προϊσταμένους του ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο
σύστημα αξιολόγησης.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στην επαγγελματική
διαδρομή και οι συνθήκες ανέλιξης».
Στο υποκείμενο η αξιολόγηση δεν έδινε καμία δυνατότητα ανέλιξης.
Έννοια: Η αξιολόγηση παρέχει δυνατότητα ανέλιξης και εξέλιξης υπό όρους.
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5. Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΤΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): « οι επιπτώσεις της αξιολόγησης στις εργασιακές σχέσεις με
τους υφισταμένους».
Δεν άλλαξε καθόλου η συμπεριφορά του.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η διττή ιδιότητα του εκπαιδευτικού- αξιολογητή, η
προϋπόθεση ξεκάθαρων ρόλων και η αντικειμενικότητα στην κρίση».
Δεν υπάρχει δικλείδα στο συγκεκριμένο σύστημα αξιολόγησης που να διασφαλίζει
τον απόλυτο διαχωρισμό ρόλων. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης είναι
υποκειμενικά.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «οι ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο και την μορφή
αξιολόγησης μεταξύ των στελεχών της εκπαίδευσης».
Η αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης είναι πιο «ελαφριά» από αυτή των
δασκάλων και αυτό είναι άδικο.
6.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «ο άμεσος στόχος της αξιολόγησης».
Στόχος της συγκεκριμένης αξιολόγησης είναι η ποδηγέτηση του εκπαιδευτικού από
το υπουργείο ώστε να εφαρμόζει αναίμακτα τις μελλοντικές εκπαιδευτικές πολιτικές.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «βελτιωτικές προτάσεις για το ισχύον νομικό πλαίσιο».
Πρέπει να καταργηθεί το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και να θεσπιστεί νέο με τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών.
ΥΠΟΜΝΗΜΑ (memo): «η αξιοποίηση της αξιολόγησης στη διαμόρφωση της
εκπαιδευτικής πολιτικής».
Η εκπαιδευτική πολιτική που θα πηγάσει μέσα από ένα νέο σύστημα αξιολόγησης
πρέπει να έχει στόχο τον μαθητή και μόνο.
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