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Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ: 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
Ή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ; 

 
 
1. Προβληµατική της έρευνας 
 
Αρκετοί ερευνητές (Darling-Hammond, 1990:17, Scriven, 1990:92, Ellet et 

al., 2002:64, Παρασκευόπουλος, 2004:123-126) συγκλίνουν στην άποψη ότι η 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (professional development) συνδέεται 
άµεσα µε την αξιολόγηση του έργου τους. Μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης 
επιτυγχάνεται η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που ανατροφοδοτούν τους 
εκπαιδευτικούς στο έργο τους, ενώ παράλληλα διευκολύνεται ο αναστοχασµός και 
γενικότερα η αξιοποίηση νέων γνώσεων στο χώρο εργασίας τους (Uhlenbeck et al., 
2002:245). Η αξιολόγηση που ενδιαφέρεται για την επαγγελµατική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών οφείλει να έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και όχι γραφειοκρατικό-
διαχειριστικό (Παρασκευόπουλος, 2004:118). Πρέπει να είναι υποστηρικτική 
διαδικασία και να στοχεύει στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης και της 
απόδοσης του έργου των εκπαιδευτικών, γεγονός που ενδεχοµένως θα συµβάλλει 
σηµαντικά και στη βελτίωση των µαθησιακών επιτευγµάτων από την πλευρά των 
µαθητών.  

Η θετική αποδοχή εκ µέρους των εκπαιδευτικών ενός συστήµατος 
αξιολόγησης του έργου τους, είναι δυνατόν να επιτευχθεί κάτω από ορισµένες 
βασικές προϋποθέσεις. Η σηµαντικότερη ίσως προϋπόθεση που φαίνεται να 
διαδραµατίζει καθοριστικό ρόλο στην αύξηση του βαθµού συµφωνίας των 
εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγησή τους είναι η προσωπική συµµετοχή στη 
διαδικασία αξιολόγησης του έργου τους (Natriello, 1990:42). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει, ακόµη, η ενεργοποίηση και η ενεργητική συµµετοχή των εκπαιδευτικών 
σε θεµελιώδη ζητήµατα που αφορούν τους άξονες της αξιολογικής διαδικασίας, 
όπως: η συνδιαµόρφωση των σκοπών και των στόχων, των φορέων, των κριτηρίων 
και των µεθόδων/τεχνικών που θα αξιοποιηθούν για τη συλλογή των αξιολογικών 
δεδοµένων. Πιο αναλυτικά, στις περιπτώσεις όπου η στοχοθεσία επικεντρώνεται στην 
επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών ενώ συγχρόνως συνεκτιµώνται και οι 
απόψεις των εκπαιδευτικών, τότε παρατηρείται αύξηση του βαθµού αποδοχής. Στις 
περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν στον προσδιορισµό των κριτηρίων 
αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι το γεγονός αυτό συνεισφέρει στην κατανόησή τους 
και παράλληλα στην αναγνώρισή τους ως σηµαντικά σε προσωπικό επίπεδο, µε 
συνέπεια τη διασφάλιση σε µεγάλο βαθµό της αποδοχής των αποτελεσµάτων και των 
προτεινόµενων βελτιωτικών παρεµβάσεων (Stufflebeam and Sanders, 1990:427). 
Τέλος, η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών φαίνεται να επιτυγχάνεται όταν 
εµπλέκονται οι ίδιοι στη συλλογή των δεδοµένων. Όταν, ως καλύτεροι γνώστες της 
κατάστασης που επικρατεί στο χώρο εργασίας τους, προτείνουν πηγές πληροφόρησης 
που γίνονται αποδεκτές (Peterson, 1990:108, McLaughlin, 1990:409). Ουσιαστικά, 
λοιπόν, αυτό που διασφαλίζεται διαµέσου της εµπλοκής των εκπαιδευτικών είναι η 
αξιοποίηση της συσσωρευµένης εµπειρίας τους, η οποία αποτελεί σηµαντική 
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διάσταση στην αποτελεσµατικότητα του συστήµατος αξιολόγησης (Duke and 
Stiggins, 1990:129. Iwanicki, 1990:158, McLaughlin, 1990:406). 

 
Στον ελληνικό χώρο, αν και επισηµαίνεται η αναγκαιότητα της αξιολόγησης 

του έργου των εκπαιδευτικών, αρκετοί ερευνητές (Παπασταµάτης, 2001:42-57, 
Κασσωτάκης, 2003:6) εκτιµούν ότι οι εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν µε καχυποψία  
την αξιολόγηση του έργου τους. Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 
συµβάλλουν στη διαµόρφωση αυτής της κατάστασης αναδεικνύεται η περιρέουσα 
αντίληψη ότι µέσω της αξιολόγησης επιδιώκεται η συµµόρφωση και η λειτουργία 
των εκπαιδευτικών σε συγκεκριµένα κανονιστικά πλαίσια (Μαυρογιώργος, 2000:302-
307, Κυριαζή, 2002:26-27, Παρασκευόπουλος, 2004:123). Θεωρείται, επίσης,  ότι οι 
εκπαιδευτικοί δε θα έχουν τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν έξω από ένα 
αυστηρό αλλά και ελεγχόµενο πλαίσιο, στην περίπτωση που οι κρίσεις των 
αξιολογητών βασίζονται σε υποκειµενικές προσλήψεις των πρακτικών διδασκαλίας 
των εκπαιδευτικών (Παπακωνσταντίνου, 1993:35, Κυριαζή, 2002:27). Κατά αυτόν 
τον τρόπο περιορίζεται η κριτική αντιµετώπιση των επιλογών του  ΥΠΕΠΘ  από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών, γεγονός που συνιστά περιορισµό της επαγγελµατικής 
αυτονοµίας τους και υποβάθµιση του ρόλου τους (Καραφύλλης, 2001:378, 
Μαυρογιώργος, 2002:148). ∆ύο σηµαντικοί κίνδυνοι φαίνεται να απορρέουν από την 
υποβάθµιση του ρόλου των εκπαιδευτικών στη διαδικασία αξιολόγησής τους: α) η 
µετατροπή των εκπαιδευτικών σε απλούς διεκπεραιωτές των Αναλυτικών 
Προγραµµάτων, γεγονός που ίσως οδηγήσει στη γραφειοκρατική απλώς λειτουργία 
της αξιολόγησης, όπου η δυνατότητα για παροχή ανατροφοδότησης θα περιοριστεί 
εµφανώς. Η αξιολόγηση θα αποτελεί για τους εκπαιδευτικούς και πιθανά όχι µόνο για 
αυτούς ένα αναγκαίο κακό, κυρίως γραφειοκρατικής υφής οδηγώντας σε ουσιαστικό 
«εκφυλισµό» την αξιολογική διαδικασία (Κατσουλάκης, 1994:39), β) η 
επαγγελµατική αλλοτρίωση των εκπαιδευτικών και η «κανονικοποίηση» τους που 
ίσως περιορίσει σηµαντικά την αποδοτικότητά τους (Μαυρογιώργος, 2000:305, 
Παπασταµάτης, 2001:43). Ένας άλλος παράγοντας, εξαιτίας του οποίου οι Έλληνες 
εκπαιδευτικοί αντιµετωπίζουν µε έντονο σκεπτικισµό την αξιολόγηση του έργου 
τους, αφορά στο ότι δεν έχουν ίσως πεισθεί έως σήµερα για τη συµβολή της 
αξιολόγησης στη βελτίωση τόσο της δικής τους απόδοσης όσο και του εκπαιδευτικού 
συστήµατος γενικότερα (Κασσωτάκης, 2003:6, Παρασκευόπουλος, 2004:123). Αυτό 
πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι στη συζήτηση για την εκπαιδευτική 
αξιολόγηση στη χώρα µας οι σχετικές αναφορές εστιάζονται κυρίως σε µαθητές και 
εκπαιδευτικούς, αγνοώντας σχεδόν ολοκληρωτικά τους υπόλοιπους συντελεστές του 
εκπαιδευτικού συστήµατος. Το έργο των εκπαιδευτικών, όµως, συνιστά ένα ιδιαίτερα 
σύνθετο φαινόµενο που εξαρτάται ως προς τα προϊόντα του από ένα µεγάλο πλήθος 
µεταβλητών παραγόντων µε τους οποίους βρίσκεται σε άµεση ή έµµεση 
αλληλεξάρτηση. Κατά συνέπεια, η έλλειψη συσχέτισης της αξιολόγησης του έργου 
των εκπαιδευτικών µε αντίστοιχες αξιολογήσεις των υπολοίπων συντελεστών του 
εκπαιδευτικού συστήµατος, λειτουργεί ανασταλτικά στην απόδοση ευθυνών 
(Παπασταµάτης, 2001:42).  

 
 
2. Αναγκαιότητα και σηµαντικότητα της έρευνας 
 
Είναι γεγονός ότι η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών δεν 

εφαρµόζεται στη χώρα µας για περισσότερο από είκοσι χρόνια. Το ΥΠΕΠΘ όλο αυτό 
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το χρονικό διάστηµα έχει προχωρήσει στην εκπόνηση ή και την ψήφιση ενός 
σηµαντικού αριθµού νοµοθετικών κειµένων που αφορούν στην αξιολόγηση του 
έργου των εκπαιδευτικών. Ενδεικτικά αναφέρονται: το Σχέδιο Π.∆/1988, το Π.∆ 
320/1993, ο Νόµος 2525/1997, η Υ.Α ∆2/1998, η Υ.Α Γ2/1998, ο Νόµος 2986/2002. 
Παράλληλα, οι µελετητές του συγκεκριµένου ερευνητικού πεδίου έχουν διατυπώσει 
πλουραλιστικά τις θέσεις τους, ενώ τα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθµιας αλλά και της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης έχουν παρουσιάσει 
σχετικές προτάσεις. Παρά τον πλουραλισµό των θέσεων αλλά και των 
αντικρουόµενων σε ορισµένες περιπτώσεις απόψεων, θα µπορούσε ενδεχοµένως να 
υποστηριχθεί ότι υφίσταται µία δυσανάλογη αντιστοιχία µεταξύ της γενικότερης 
συζήτησης και των ερευνητικών προσπαθειών. Από τη µελέτη της σχετικής 
βιβλιογραφίας προκύπτει ότι οι συναφείς έρευνες που έχουν πραγµατοποιηθεί στη 
χώρα µας και οι οποίες θα µπορούσαν ενδεχοµένως να τροφοδοτήσουν την όλη 
συζήτηση µε ερευνητικά δεδοµένα είναι ελάχιστες. Κατά συνέπεια, η συζήτηση για 
την αξιολόγηση του έργου εκπαιδευτικών διεξάγεται βασιζόµενη σε θέσεις που δεν 
τεκµηριώνονται επαρκώς από τα συµπεράσµατα ανάλογων ερευνών. Η 
διαµορφωθείσα κατάσταση δε συνδράµει προφανώς σηµαντικά προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης ενός γόνιµου προβληµατισµού, ενώ δεν υποστηρίζει πρακτικά τη 
λήψη των όποιων αποφάσεων αναφορικά µε το σηµαντικό αλλά και ευαίσθητο 
ζήτηµα της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών.  

Αποτελεί, ίσως, µη αποτελεσµατική πρακτική οι εκπαιδευτικοί απλά να 
ανέχονται την εφαρµογή των καινοτοµιών που εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστηµα. 
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε τη στοχοθεσία, τη διαδικασία εφαρµογής, 
τον τρόπο λειτουργίας, τις προτεραιότητες αλλά και τις ενδεχόµενες αδυναµίες του 
συστήµατος αξιολόγησης αποτελούν πολύτιµη γνώση που βοηθά µε ουσιαστικό 
τρόπο στον πληρέστερο σχεδιασµό αλλά και την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του 
συστήµατος αξιολόγησης. Συνεπώς, η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
αναφορικά µε την αξιολόγηση του έργου τους είναι όχι µόνο ενδιαφέρουσα ή 
αναγκαία αλλά και χρήσιµη για ποικίλους λόγους. Πρώτον, συµβάλλει στον 
εντοπισµό του βαθµού στον οποίο γίνεται αποδεκτό το σύστηµα αξιολόγησης από 
τους εκπαιδευτικούς. ∆εύτερο, έρχονται στην επιφάνεια τα σηµεία στα οποία οι 
εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται. Τρίτον, αναδεικνύονται οι προσδοκίες και 
προβάλλονται οι ανησυχίες ή ενδεχοµένως οι φόβοι τους από την εφαρµογή της 
αξιολόγησης. Τέταρτον, ενισχύεται, σε συµβολικό επίπεδο, η αντίληψη ότι η 
αξιολόγηση αποτελεί κοινή ευθύνη όσων συµµετέχουν σε αυτήν, γεγονός που 
συµβάλλει στη δηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, αµοιβαίας εµπιστοσύνης και 
αλληλοσεβασµού.  

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την παρούσα µελέτη ενδεχοµένως να 
συνεισφέρουν, στο βαθµό που τους αναλογούν, στην περαιτέρω ανάπτυξη του 
σχετικού προβληµατισµού. 

 
 
3. Μεθοδολογία της έρευνας 
 
Η µελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης 

(δάσκαλοι) σε ερωτήµατα που συνδέονται µε την αξιολόγηση του έργου τους 
αποτέλεσε το βασικό σκοπό της έρευνας. Η σηµαντικότητα της διερεύνησης των 
απόψεων αυτών αναδεικνύεται ιδιαίτερα, όταν υποστηρίζεται ότι κατά την εφαρµογή 
της αξιολόγησης πρέπει να αναγνωρίζονται και να προσµετρώνται όλα τα πιθανά 
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αίτια που συγκροτούν το βαθµό αποδοχής ή µη αποδοχής του συστήµατος 
αξιολόγησης από τους αξιολογούµενους. 

∆είγµα της έρευνας απετέλεσαν 422 εκπαιδευτικοί που εργάζονται στην 
Περιφέρεια Κρήτης. 

 Για την υλοποίηση του σκοπού της έρευνας, εκπονήθηκε γραπτό 
ερωτηµατολόγιο, ενώ διεξήχθησαν συνεντεύξεις στο πλαίσιο προέρευνας. Οι 
συνεντεύξεις ήταν ηµιδοµηµένες και τα στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις 
αξιοποιήθηκαν στο σχεδιασµό του ερωτηµατολογίου, στην ανάλυση και ερµηνεία 
των αποτελεσµάτων καθώς και στη διαλεκτική σύνδεσή τους µε το θεωρητικό 
πλαίσιο της µελέτης.  

 Όµως, η παρούσα εισήγηση, λόγω του περιορισµένου διαθέσιµου χρόνου, θα 
περιορισθεί στην παρουσίαση των παρακάτω επίκαιρων αλλά συγχρόνως κρίσιµων 
ερωτηµάτων της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών: α) το βαθµό συµφωνίας των 
εκπαιδευτικών αναφορικά µε την αξιολόγηση του έργου τους, και β) τη 
διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών στα επιχειρήµατα υπέρ και κατά, ανάλογα µε το 
βαθµό συµφωνίας τους ως προς την αξιολόγηση. 

 
 

4. Αποτελέσµατα της έρευνας 
 
4.1 Βαθµός συµφωνίας ως προς την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα από το κρισιµότερο 

ίσως ερευνητικό ερώτηµα το οποίο αφορά στο βαθµό συµφωνίας των εκπαιδευτικών 
µε την αξιολόγηση του έργου τους. 

 
Πίνακας 1  

Κατανοµή συχνοτήτων των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγµατος ως προς το βαθµό 
συµφωνίας τους µε την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών 

ΒΑΘΜΟΣ   ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΏΝ 

 

ν 
 

% 

Συµφωνώ απόλυτα 20 4,9 
Συµφωνά αρκετά 131 32,0 
Ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ 85 20,8 
∆ιαφωνώ αρκετά 96 23,5 
∆ιαφωνώ απόλυτα 77 18,8 
Σύνολο 409 100,0 

∆εν απαντώ - δεν έχω γνώµη 4 0,9 
∆εν απάντησαν 9 2,1 
 ∆ΕΙΚΤΕΣ: µ.ο: 2,81  τ.α: 1,21 

 
Από τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι το ποσοστό των 

εκπαιδευτικών που συµφωνεί απόλυτα µε την αξιολόγηση του έργου τους είναι 
εντυπωσιακά χαµηλό (4,9%). Αν σ΄ αυτό το ποσοστό προστεθεί, ακόµη, το 32,0% 
των εκπαιδευτικών που φαίνεται να συµφωνεί αρκετά, προκύπτει η συνολική εικόνα 
όσων διάκεινται θετικά, έστω και µε κάποιες µικρές επιφυλάξεις, απέναντι στην 
αξιολόγηση του έργου τους. Αντίθετα, στο άλλο άκρο της κλίµακας διαβάθµισης, 
σηµαντικό εντοπίζεται να είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που παίρνουν ακραία 
αρνητική θέση απέναντι στην αξιολόγηση του έργου τους (18,8%), ενώ το ποσοστό 
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των εκπαιδευτικών που αντιστοιχεί στην κατηγορία «διαφωνώ αρκετά» ανέρχεται σε 
συναφή επίπεδα (23,5%). Προβληµατισµό, όµως, προκαλεί και ένας καθόλου 
αµελητέος αριθµός εκπαιδευτικών που αισθάνονται πιθανόν να βρίσκονται µπροστά 
σε ένα σηµαντικό δίληµµα ή ίσως και αδιέξοδο, προβάλλοντας έτσι την 
επιφυλακτικότητά τους και τοποθετώντας «λυτρωτικά» τον εαυτό τους στη µεσαία 
κατηγορία «Ούτε συµφωνώ – ούτε διαφωνώ» (20,8%). Τις προηγούµενες 
διαπιστώσεις επικυρώνει, η µεσαία περίπου τιµή του µέσου όρου (2,81) στην κλίµακα 
διαβάθµισης από 1 έως 5, µε την κατηγορία «διαφωνώ απόλυτα» να πιστώνεται µε 1 
µονάδα και την κατηγορία «συµφωνώ απόλυτα» µε 5 µονάδες. 

 
4.2 Επιχειρήµατα υπέρ της αξιολόγησης µε βάση το βαθµό συµφωνίας ως προς 

την αξιολόγηση 
  
Στον πίνακα 2 εµφανίζεται αναλυτικά ο βαθµός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί 

τοποθετούνται σε καθένα από τα επιχειρήµατα υπέρ της αξιολόγησης, ανάλογα µε το 
βαθµό συµφωνίας τους ως προς την αξιολόγηση. Από την εξέταση των στοιχείων του 
πίνακα προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις: 

� Οι εκπαιδευτικοί, ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας τους ως προς την 
αξιολόγηση διαφοροποιούνται σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο σε καθένα από τα 
επιχειρήµατα που αναφέρονται στις δυνατότητες της αξιολόγησης του έργου τους. 
Φαίνεται λοιπόν ο βαθµός συµφωνίας ως προς την αξιολόγηση να διαδραµατίζει 
κρίσιµο ρόλο καθώς προσδιορίζει και τη θέση που υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί 
αναφορικά µε το σκοπό και τους στόχους της αξιολόγησης.  

� Οι εκπαιδευτικοί που συµφωνούν µε την αξιολόγηση παρουσιάζουν 
µεγαλύτερο βαθµό αποδοχής στο σύνολο των επιχειρηµάτων, τα οποία 
οµαδοποιώντας τα αναφέρονται α) στην υποστηρικτική και αντισταθµιστική 
λειτουργία της αξιολόγησης, β) στο διαπιστωτικό χαρακτήρα της, και γ) στις 
δυνατότητες ενηµέρωσης των οµάδων που εµπλέκονται άµεσα ή έµµεσα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (προϊστάµενοι, γονείς, κ.λπ.). Ίσως οι προσδοκίες για τα 
όποια πιθανά κέρδη θα αποκοµίσουν οι εκπαιδευτικοί, οι µαθητές αλλά και το 
εκπαιδευτικό σύστηµα στο σύνολό του να οδηγούν ένα µέρος των εκπαιδευτικών να 
συµφωνούν µε την αξιολόγησή τους.  

� Από την άλλη πλευρά ο σκεπτικισµός µε τον οποίο αντιµετωπίζονται από 
τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς οι περισσότερες από τις δυνατότητες της 
αξιολόγησης ίσως να µην αναφέρεται στο τι δυνητικά µπορεί να επιτευχθεί µέσω της 
αξιολόγησης, αλλά στην έλλειψη εµπιστοσύνης για το εάν και κατά πόσο θα 
σχεδιαστεί και θα επιχειρηθεί να αξιοποιηθούν οι συγκεκριµένες δυνατότητες, µε 
σεβασµό στην προσωπικότητα, τις συνθήκες εργασίας και το επαγγελµατικό κύρος 
των εκπαιδευτικών.  

� Τέλος, αξίζει να επισηµανθεί ιδιαίτερα ότι το επιχείρηµα το οποίο 
αντιµετωπίζεται θετικά ακόµη και από όσους εκπαιδευτικούς διαφωνούν µε την 
αξιολόγησή τους (µ.ο:3,70) αναφέρεται στην υποστήριξη που µπορούν να έχουν στο 
έργο τους µέσα από επιµορφωτικά προγράµµατα. Το παραπάνω αποτέλεσµα 
πράγµατι χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς καθώς φαίνεται ότι ακόµη και οι εκπαιδευτικοί 
που διαφωνούν µε την αξιολόγηση τους αποδέχονται έναν από τους σηµαντικότερους 
στόχους της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. 
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Πίνακας 2 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για καθένα από τα επιχειρήµατα υπέρ της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας προς την 

αξιολόγηση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών 
 

 
Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 

 
Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α f df p 

Να υποστηριχθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους µέσα από επιµορφωτικά προγράµµατα 4,46 0,68 4,25 0,77 3,70 1,28 24,365* 2/397 .000 
Να βελτιωθούν τα προγράµµατα σπουδών των Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων 4,33 0,75 3,85 1,07 3,24 1,42 35,695* 2/392 .000 
Να ανατροφοδοτηθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο τους και να βελτιώσουν έτσι την ποιότητά του 4,31 0,76 3,85 1,03 3,01 1,39 53,988* 2/396 .000 
Να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί το µέρος των ευθυνών που τους αναλογεί       4,18 0,90 3,79 1,08 2,88 1,33 52,441* 2/391 .000 
Να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος, µε την προώθηση αλλαγών και καινοτοµιών από την Πολιτεία 4,13 0,85 3,70 1,02 2,83 1,33 5,431* 2/393 .000 
Να βοηθηθούν καλοί εκπαιδευτικοί να γίνουν ακόµη καλύτεροι, εφόσον για όλους υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης  

4,10 0,96 3,79 0,97 2,89 1,36 45,875* 2/393 .000 

Να ικανοποιηθούν ηθικά οι εκπαιδευτικοί για την προσπάθεια που καταβάλλουν 4,06 1,02 3,65 1,09 2,69 1,43 51,583* 2/395 .000 
Να επιλεγούν µε αξιοκρατικό τρόπο τα στελέχη της εκπαίδευσης 4,05 1,15 3,45 1,34 2,88 1,48 29,328* 2/389 .000 
Να επισηµανθούν οι  τυχόν αδυναµίες των εκπαιδευτικών 4,03 0,94 3,73 1,03 2,94 1,26 39,859* 2/390 .000 
Να διαπιστωθεί η ποιότητα του έργου των εκπαιδευτικών, εφόσον αυτή δεν διασφαλίζεται από την 
κατοχή και µόνο τίτλων σπουδών  

3,99 1,05 3,51 1,11 2,81 1,35 38,366* 2/393 .000 

Να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι εκπαιδευτικοί εκείνοι που δεν εργάζονται συστηµατικά 3,94 0,99 3,59 1,01 2,97 1,27 29,516* 2/393 .000 
Να ενισχυθεί το επαγγελµατικό κύρος των εκπαιδευτικών 3,88 1,19 3,48 1,26 2,66 1,45 33,623* 2/385 .000 
Να ενισχυθεί η αυτογνωσία των εκπαιδευτικών 3,86 1,15 3,60 1,05 2,76 1,36 32,431* 2/383 .000 
Να σχηµατίσουν οι εκπαιδευτικοί εικόνα για το επίπεδο των ικανοτήτων τους   3,77 1,02 3,44 1,03 2,73 1,27 33,462* 2/390 .000 
Να διαπιστώσει η Πολιτεία το βαθµό αποτελεσµατικότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος 3,71 1,18 3,31 1,19 2,68 1,30 27,331 2/391 .000 
Να διασφαλιστεί η ποιότητα του έργου των εκπαιδευτικών, εφόσον οι γονείς δεν έχουν κανένα  δικαίωµα  στην επιλογή τους 3,68 1,15 3,33 1,16 2,61 1,32 30,158 2/390 .000 
Να εντοπιστούν οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι αποτελεσµατικοί στο έργο τους 3,63 1,24 3,46 1,14 2,72 1,31 22,273 2/388 .000 
Να βελτιωθούν οι επιδόσεις των µαθητών 3,60 1,04 2,98 1,25 2,37 1,22 42,885 2/393 .000 
Να ελέγξει η Πολιτεία το βαθµό εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής  3,58 1,17 3,07 1,19 2,68 1,26 20,888 2/386 .000 
Να ενηµερωθούν οι γονείς για την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που παρέχεται στα παιδιά τους 3,46 1,19 3,10 1,15 2,40 1,31 29,441 2/387 .000 

* Οι περιπτώσει στις οποίες κατά την εφαρµογή του παραµετρικού κριτηρίου One Way Anova το τεστ της οµοιογένειας  των διαφορών είναι                                                      
p=,000 . Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόστηκε το αντίστοιχο µη παραµετρικό κριτήριο Kruskall Wallis
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4.3 Επιχειρήµατα κατά της αξιολόγησης µε βάση το βαθµό συµφωνίας ως προς 

την αξιολόγηση 
 
Κατά αντίστροφο τρόπο αντιµετωπίζονται τα επιχειρήµατα κατά της 

αξιολόγησης. Στον πίνακα 3 εµφανίζεται αναλυτικά ο βαθµός στο οποίο οι 
εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε καθένα από τα αντεπιχειρήµατα. Από την εξέταση 
των στοιχείων του πίνακα προκύπτουν οι παρακάτω διαπιστώσεις: 

� Οι εκπαιδευτικοί ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας τους ως προς την 
αξιολόγηση διαφοροποιούνται και πάλι σε στατιστικά σηµαντικό επίπεδο στο σύνολο 
των αντεπιχειρηµάτων. Φαίνεται λοιπόν ότι ο βαθµός συµφωνίας ως προς την 
αξιολόγηση διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο καθώς προσδιορίζει και τη θέση που 
υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά µε τις παγίδες και τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν από την εφαρµογή της αξιολόγησης στην πράξης.  

� Όσοι εκπαιδευτικοί διαφωνούν µε την αξιολόγηση συµφωνούν σε 
µεγαλύτερο βαθµό µε το σύνολο των αντεπιχειρηµάτων γεγονός που αναδεικνύει µε 
έντονο τρόπο τον προβληµατισµό τους απέναντι στο ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασµού 
και εφαρµογής της αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών. Αποδέχονται σε πολύ 
µεγαλύτερο βαθµό το σύνολο των αντεπιχειρηµάτων που αναφέρονται α) στην 
ποιότητα και το είδος των σχέσεων που θα αναπτυχθούν µεταξύ των εµπλεκοµένων 
στην αξιολόγηση, β) στην ελεγκτική διάσταση της αξιολόγησης, και γ) σε ζητήµατα 
µεθοδολογίας, σχεδιασµού και αξιοποίησης της αξιολόγηση. 

� Κατά διαφορετικό τρόπο αντιµετωπίζονται τα επιχειρήµατα κατά της 
αξιολόγησης από όσους εκπαιδευτικούς συµφωνούν µε την αξιολόγηση του έργου 
τους. Σε αρκετά από αυτά συµφωνούν θεωρώντας πιθανά ότι υπάρχουν στοιχεία που 
πρέπει να προσεχθούν τόσο στο σχεδιασµό όσο και στην εφαρµογή της αξιολόγησης 
προκειµένου να αποφευχθούν προβλήµατα και παρερµηνείες µεταξύ των 
εµπλεκοµένων. Κάποια άλλα τα αντιµετωπίζουν µε σκεπτικισµό και κυρίως εκείνα 
που αναφέρονται στις σχέσεις που θα διαµορφωθούν µεταξύ των συντελεστών της 
εκπαίδευσης, καθώς και αυτά που αναφέρονται στον τρόπο που πιθανά θα 
αξιοποιηθούν τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης. Ενώ υπάρχουν και επιχειρήµατα 
κατά της αξιολόγησης µε τα οποία διαφωνούν και τα οποία αναφέρονται στον τρόπο 
µε τον οποίο εκτιµάται ότι εργάζονται οι εκπαιδευτικοί. 

� Οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν αναδεικνύουν σε σηµαντικότατο βαθµό τα 
επιχειρήµατα κατά της αξιολόγησης. Αξίζει να επισηµανθεί ότι η ένταση του βαθµού 
συµφωνίας µε τα επιχειρήµατα κατά είναι υψηλότερη συγκρινόµενη µε τον 
αντίστοιχο βαθµό που παρουσιάζεται στα επιχειρήµατα υπέρ από όσους συµφωνούν 
µε την αξιολόγηση. Η παραπάνω διαπίστωση απορρέει από την παρακάτω 
παρατήρηση:σε εννέα µόνο από τα είκοσι επιχειρήµατα υπέρ εµφανίζεται µέσος όρος 
πάνω από τις 4,00 µονάδες, ενώ σε κανένα δεν εµφανίζεται µέσος όρος πάνω από την 
4,50 µονάδες. Απεναντίας σε έξι από τα αντεπιχειρήµατα οι τιµές του µέσου όρου 
κυµαίνονται πάνω από τις 4,50 µονάδες, ενώ σε έντεκα ακόµη ο µέσος όρος είναι 
επάνω από τις 4,00 µονάδες. Ενδεχοµένως ο υψηλός βαθµός συµφωνίας των 
εκπαιδευτικών µε τα αντεπιχειρήµατα να αποτελεί έκφραση των ανησυχιών τους 
αναφορικά µε τους κινδύνους που ενδεχοµένως εµφανίζονται κατά την εφαρµογή της 
αξιολόγησης 
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Πίνακας 3 
Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σε καθένα από τα επιχειρήµατα κατά της αξιολόγησης του έργου  των εκπαιδευτικών,  ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας προς την 

αξιολόγηση. Έλεγχος στατιστικής σηµαντικότητας των διαφορών των µέσων όρων 
 

 
Συµφωνώ 

Ούτε 
συµφωνώ 
ούτε 

διαφωνώ 

 
∆ιαφωνώ 

 
Έλεγχος στατιστικής 
σηµαντικότητας 

∆ΕΙΚΤΕΣ  

 
 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 

µ.ο τ.α µ.ο τ.α µ.ο τ.α f df p 

Είναι άδικη όταν µάλιστα δεν αξιολογούνται και οι υπόλοιποι συντελεστές του εκπαιδευτικού συστήµατος  4,20 0,87 4,51 0,64 4,69 0,55 19,441* 2/398 .000 
Αναπτύσσονται σχέσεις εξάρτησης µεταξύ αξιολογητών και εκπαιδευτικών  3,85 1,04 4,33 0,79 4,56 0,73 26,319 2/395 .000 
∆εν λαµβάνει υπόψη παράγοντες που βρίσκονται έξω από τον έλεγχο των εκπαιδευτικών και που επηρεάζουν, όµως, το έργο τους 3,97 0,97 4,34 0,78 4,55 0,57 21,071 2/393 .000 
Χρησιµοποιεί κριτήρια των οποίων αµφισβητείται η σαφήνεια  και η δυνατότητα αντικειµενικής εκτίµησης 3,96 0,85 4,26 0,72 4,55 0,62 20,398* 2/385 .000 
Φέρνει στη µνήµη των εκπαιδευτικών την προηγούµενη αρνητική εµπειρία από τους επιθεωρητές 3,62 1,25 4,36 0,75 4,54 0,76 37,768* 2/391 .000 
Προκαλεί την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων µεταξύ αξιολογητών και εκπαιδευτικών 3,63 1,13 4,28 0,77 4,54 0,68 41,257* 2/387 .000 
Χρησιµοποιείται ως µέσο ελέγχου των εκπαιδευτικών  από το ΥΠΕΠΘ 3,64 1,08 4,18 0,88 4,47 0,74 32,440* 2/383 .000 
Σχεδιάζεται και εφαρµόζεται χωρίς να επιδιώκεται η συναίνεση των εκπαιδευτικών 3,82 1,10 4,28 0,82 4,44 0,81 17,888* 2/390 .000 
∆ιενεργείται από αξιολογητές των οποίων αµφισβητείται η  επιστηµονική κατάρτιση και η αντικειµενική κρίση 3,84 1,07 4,15 0,78 4,40 0,85 13,642 2/385 .000 
Περιορίζεται µόνο στα άµεσα ορατά αποτελέσµατα της διδασκαλίας 3,46 1,13 4,05 0,83 4,36  0,78 36,325* 2/391 .000 
Κατηγοριοποιεί τους εκπαιδευτικούς και τους συγκρίνει µεταξύ τους 3,22 1,19 3,96 0,84 4,35 0,78 54,741* 2/398 .000 
Αποδυναµώνεται από την έλλειψη κοινά αποδεκτών απόψεων για το τι σηµαίνει καλός εκπαιδευτικός 3,51 1,00 3,93 0,90 4,33 0,68 33,760* 2/377 .000 
Προκαλεί άγχος και νευρικότητα στους εκπαιδευτικούς που µειώνουν την απόδοσή τους 3,13 1,18 3,90 0,97 4,30 0,76 57,402* 2/399 .000 
Προάγει τον ατοµικισµό και τον ανταγωνισµό και όχι τη συνεργασία µεταξύ των εκπαιδευτικών 3,04 1,22 3,71 0,94 4,23 0,91 51,047* 2/399 .000 
Περιορίζει την αυτονοµία των εκπαιδευτικών και έτσι υποβαθµίζει το ρόλο τους  2,76 1,17 3,41 0,93 4,14 0,87 74,349* 2/399 .000 
∆εν αξιοποιείται για ανατροφοδότηση του εκπαιδευτικού έργου 3,02 1,24 3,60 1,08 4,07 0,95 34,891* 2/386 .000 
Περιορίζεται µόνο στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης 3,34 1,22 3,76 0,92 4,03 0,86 16,498* 2/359 .000 
∆εν είναι απαραίτητη γιατί οι εκπαιδευτικοί εργάζονται υπεύθυνα και συστηµατικά 2,41 1,09 3,01 1,03 3,73 1,01 61,843 2/396 .000 
∆εν είναι απαραίτητη γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν την απαιτούµενη παιδαγωγική κατάρτιση 2,41 1,05 2,80 1,06 3,52 1,05 44,513 2/398 .000 

*  Οι περιπτώσεις  στις οποίες κατά την εφαρµογή του παραµετρικού κριτηρίου One Way Anova το τεστ της οµοιογένειας των διαφορών είναι                                                     
p=,000. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρµόστηκε το αντίστοιχο µη παραµετρικό κριτήριο Kruskall Wallis
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5. Συµπεράσµατα-συζήτηση 
 
Σύµφωνα µε τους Αθανασίου (1989:233), Shinfield and Stufflebeam  

(1995:16), Παπασταµάτης (2001:57), Lee et al. (2003:54) η θέση των εκπαιδευτικών 
ως προς την αξιολόγηση διαµορφώνεται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον 
οποίο εκλαµβάνουν τη λειτουργία της. Εύλογα, λοιπόν, τίθεται το ερώτηµα ποιοι 
παράγοντες συµβάλλουν στη διαµόρφωση της άποψης των εκπαιδευτικών ως προς 
την αξιολόγησή τους. Η απάντηση στο παραπάνω ερώτηµα, σύµφωνα µε τον 
Manning (1989:12), προσδιορίζεται σε σηµαντικό βαθµό από τα κίνητρα-αντικίνητρα 
των εκπαιδευτικών. Έτσι λοιπόν στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί θεωρήσουν ότι 
η αξιολόγηση του έργου τους αποτελεί µηχανισµό ανατροφοδότησης και βελτίωσης 
την αποδέχονται. Αντιθέτως, αν θεωρήσουν ότι η αξιολόγησή τους διενεργείται µε 
τον παραδοσιακό τρόπο, αποτελώντας µηχανισµό ελέγχου µε στόχο να τιµωρήσει και 
να συσχετιστεί µε αποφάσεις που θα επηρεάσουν την επαγγελµατική πορεία τους 
τότε την απορρίπτουν (McLaughlin, 1990:404).   

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας φαίνεται ότι συνάδουν µε τις 
παραπάνω τοποθετήσεις των ερευνητών. Η διαπίστωση αυτή  προκύπτει από το ότι το 
36,9% των εκπαιδευτικών συµφωνούν µε την αξιολόγηση, το 42,3% διαφωνεί, ενώ το 
20,8% ούτε συµφωνεί ούτε διαφωνεί. Συνεπώς θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι οι 
εκπαιδευτικοί δεν αντιµετωπίζουν µε ενιαίο τρόπο την αξιολόγηση του έργου τους, 
καθώς φαίνεται να υπάρχει έντονος σκεπτικισµός. 

Ακόµη εντονότερα ο διαφορετικός τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί την αξιολόγησή τους προκύπτει από την εµφάνιση στατιστικών 
διαφορών µεταξύ των εκπαιδευτικών ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας τους ως προς 
την αξιολόγηση. Ο αυξηµένος αριθµός των διαφοροποιήσεων αυτών στο σύνολο των 
επιχειρηµάτων και αντεπιχειρηµάτων πιθανά επιτρέπει τη διαπίστωση ότι ο βαθµός 
συµφωνίας των εκπαιδευτικών ως προς την αξιολόγησή τους φαίνεται να οδηγεί στη 
δηµιουργία δύο διαφορετικών οµάδων: Στη µια ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που 
διάκεινται θετικά ως προς την αξιολόγησή τους και οι οποίοι εστιάζουν ιδιαίτερα στις 
δυνατότητές της. Τα επιχειρήµατα τα οποία αναδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί αυτής της 
κατηγορίας συνδέονται, α) µε την ανατροφοδότηση και την υποστήριξη µέσα από 
επιµορφωτικά προγράµµατα, β) µε την ανάληψη της ευθύνης που τους αναλογεί 
µέσω της αξιολόγησης, και γ) µε τη βελτίωση των προγραµµάτων σπουδών των 
Παιδαγωγικών Τµηµάτων. 

Στην άλλη οµάδα ανήκουν οι εκπαιδευτικοί που διαφωνούν µε την 
αξιολόγηση και οι οποίοι φαίνονται ιδιαίτερα προβληµατισµένοι καθώς αναδεικνύουν 
σε σηµαντικότατο βαθµό τους εν δυνάµει κινδύνους που απορρέουν από την 
εφαρµογή της αξιολόγησης στην πράξη. Τα αντεπιχειρήµατα στα οποία η εν λόγω 
οµάδα εστιάζει κυρίως τον προβληµατισµό της, αφορούν α) την ανάπτυξη 
πελατειακών σχέσεων µεταξύ των εµπλεκοµένων, β) τα προβλήµατα που 
εµφανίζονται συνολικά στη διαδικασία της αξιολόγησης (αντικειµενικότητα 
κριτηρίων, αξιοπιστία αξιολογητών, κ.λπ.), γ) τον τρόπο αξιοποίησης των 
αποτελεσµάτων, δ) τον επιλεκτικό και ελεγκτικός χαρακτήρα της αξιολόγησης.  
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