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Θέμα: Απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγησή τους και την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Πρέβεζας. 

 

Κρέκης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 

 

 

1. Περίληψη 

Η ανάδειξη των απόψεων και των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών πάνω στην 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και στην ατομική αξιολόγησή τους, είναι από 

τους κυριότερους σκοπούς της παρούσας έρευνας. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

δείχνουν μια θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση. Πιστεύουν 

ότι μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Την βλέπουν περισσότερο ως 

διαδικασία βελτίωσης και όχι ως τιμωρητική διαδικασία. Αποδέχονται ως 

αξιολογητές κυρίως τους σχολικούς συμβούλους, τον εαυτό τους και το σύλλογο 

διδασκόντων του σχολείου. Το συμπέρασμα είναι ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος είναι 

έτοιμος να αποδεχτεί ένα σύστημα αξιολόγησης. Δείχνει όμως μια καχυποψία για τον 

τρόπο που θα γίνει. Η καθιέρωση ενός έγκυρου και αξιόπιστου συστήματος 

αξιολόγησης από την πολιτεία, θα απομακρύνει τις όποιες αμφιβολίες και θα 

βελτιώσει ουσιαστικά την εκπαίδευση. 

 

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, απόψεις, αντικειμενικότητα. 

 

2. Εισαγωγή 

Το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην 

Ελλάδα, μετά την κατάργηση του θεσμού του επιθεωρητή το 1982 εκκρεμεί για 30 

συναπτά έτη, μέχρι σήμερα το 2012. Παρά τις επανειλημμένες, αλλά όχι επίμονες, 

προσπάθειες της πολιτείας για επαναφορά του από το 1993 και μετά, τόσο οι 

αντιδράσεις του συνδικαλιστικού κόσμου και των ίδιων των εκπαιδευτικών, όσο και 

η σχετική «χαλαρότητα» της πολιτείας, δεν βοήθησαν να γίνει κάτι τέτοιο. Όμως η 

εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης σύγχρονου και πραγματικά αξιοκρατικού 

δείχνει να είναι επιτακτική ανάγκη, προς την κατεύθυνση της ουσιαστικής βελτίωσης 
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του εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά κατά πόσο έχει ωριμάσει η ελληνική 

εκπαιδευτική κοινωνία για να δεχτεί κάτι τέτοιο; 

Αυτομάτως γεννιούνται πολλά ερωτήματα.  

Α) Ποιες οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα της αξιολόγησης; 

Β) Ποιο θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι πρέπει να είναι το αντικείμενο της 

αξιολόγησης; 

Γ) Ποιους αποδέχονται οι εκπαιδευτικοί ως αξιολογητές τους; 

Δ) Με ποια κριτήρια πιστεύουν ότι μπορούν να αξιολογούνται; 

Ε) Κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η αξιολόγηση αποτελεί στοιχείο 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και της επαγγελματικής τους εξέλιξης; 

ΣΤ) Με ποιο τρόπο εξασφαλίζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία και η 

αντικειμενικότητα της αξιολόγησης; 

Ζ) Προς ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της 

αξιολόγησης; 

        Η αξιολόγηση που πρόκειται να εφαρμοστεί, ξεκινώντας πιθανότατα  εντός του 

2012, θα συνδεθεί με τη μισθολογική-βαθμολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών και 

πιθανόν με απολύσεις των ανεπαρκών εκπαιδευτικών. Η ανάδυση των απόψεων και 

των συναισθημάτων των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτά τα ζητήματα, είναι από τους 

κυριότερους στόχους της παρούσας έρευνας. Όλα τα ερωτήματα που μπορεί να 

γεννηθούν αποτελούν το ερέθισμα για την παρούσα εργασία, με σκοπό να αναζητήσει 

τις απόψεις των εκπαιδευτικών πάνω σε αυτό το σημαντικό θέμα. Οι μέχρι τώρα 

μελέτες και έρευνες είτε αφορούν απόψεις για αξιολόγηση που ήδη εφαρμόζεται, 

όπως αυτή για την Κύπρο του Πασιαρδή (1996), είτε αναγνωρίζουν την 

αναγκαιότητα της αξιολόγησης με τη διαμορφωτική της λειτουργία όπως του 

Χαρακόπουλου (1998), της Παμουκτσόγλου (2001) και της Κασιμάτη-Γιαλαμά 

(2003), αλλά όχι ως μηχανισμού ελέγχου, κυρώσεων, υπηρεσιακής εξέλιξης και 

μισθολογικής κατάταξης. 

        Χρονολογικά μια πρώτη σημαντική έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο από 

τον Πασιαρδή (1996), όπου διερεύνησε με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων σε 

δείγμα 431 εκπαιδευτικών, τις στάσεις τους απέναντι στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου. Μια ακόμα σημαντική έρευνα πραγματοποίησε η 

Παμουκτσόγλου (2001), μελετώντας τις απόψεις 1750 υποψηφίων δασκάλων στο 

διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Άλλη έρευνα έκαναν η Κασιμάτη και Γιαλαμάς (2003) με 
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358 ερωτηματολόγια, διαπιστώνοντας ότι σε ποσοστό 67% οι εκπαιδευτικοί δέχονται 

την αξιολόγηση ως βελτιωτική και ανατροφοδοτική διαδικασία και ως βοήθεια 

επαγγελματικής εξέλιξης. Με 542 ερωτηματολόγια διεξήχθη η έρευνα της 

Μουτζούρη-Μανούσου και Δασκαλόπουλου (2005), που είχε ως επίκεντρο το ρόλο 

του σχολικού συμβούλου στην αξιολόγηση. Η πιο πρόσφατη χρονολογικά 

αναφερόμενη έρευνα είναι των Αθανασίου και Ξηνταρά (2008). Ως δείγμα είχαν 108 

σχολικούς συμβούλους  και διευθυντές σχολείων. Το 99% απάντησε θετικά στην 

αξιολόγηση ενώ ενδιαφέρουσες φαίνονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά 

με τους παράγοντες που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του 

διδακτικού έργου. 

        Η έρευνα που πραγματοποιούμε, είναι μοναδική καθώς είναι η πρώτη που 

πραγματοποιείται με αυτό το θέμα στο νομό Πρέβεζας. Επιπλέον είναι σημαντική και 

επίκαιρη γιατί θα αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την  αξιολόγηση, λίγο 

πριν την διαμόρφωση  του τελικού νόμου για την αξιολόγηση και λίγο πριν από την 

αναμενόμενη έναρξη της  εφαρμογής της. 

 

3. Μεθοδολογία 

Μετά από τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού και της σχετικής βιβλιογραφίας 

μπορούμε να πούμε ότι η έρευνα που θα πραγματοποιηθεί ανήκει ταυτόχρονα σε 

πολλές κατηγορίες. Επειδή έχει στόχο τη καταγραφή και παρουσίαση των 

παραγόντων της αξιολόγησης είναι περιγραφική έρευνα. Είναι και δειγματοληπτική 

γιατί θα διεξαχθεί σε δείγμα του πληθυσμού των εκπαιδευτικών του νομού Πρέβεζας. 

Τέλος είναι και ποσοτική έρευνα γιατί οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στις 

ερωτήσεις, που είναι κυρίως κλειστού τύπου, θα εκφραστούν με αριθμούς και θα 

αναλυθούν στατιστικά. Η ποσοτική έρευνα έχει κάποια σημαντικά πλεονεκτήματα 

όπως:  

Α)  Αντικειμενική εικόνα των δεδομένων 

Β) Μειώνει την επίδραση των προκαταλήψεων των ερευνητών 

Γ) Δίνει αξιόπιστα αποτελέσματα (Παπακωνσταντίνου, Πετρόγιαννης & 

Σβολόπουλος, 2005). 

Ως τρόπος επιλογής των περιπτώσεων μελέτης στην συγκεκριμένη έρευνα επιλέχθηκε 

η επισκόπηση γιατί χρησιμοποιείται περισσότερο όταν προσπαθούμε να 

διαπιστώσουμε καταστάσεις, θέσεις, απόψεις και να κάνουμε εκτιμήσεις. Αυτό 
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συνάδει περισσότερο με το αντικείμενο της έρευνάς μας, που μελετά απόψεις των 

εκπαιδευτικών (Δημητρόπουλος, 1994) 

        Το δείγμα της έρευνας είναι μέρος των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Πρέβεζας. Ο αριθμός που συλλέξαμε είναι 55 

έγκυρα ερωτηματολόγια, από διάφορα σχολεία του νομού. Οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί στο νομό είναι 439 περίπου (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Πρέβεζας, 2012). Το ποσοστό του δείγματος δηλαδή είναι το 12.5% του συνόλου των 

εκπαιδευτικών του νομού. Έγινε προσπάθεια για στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 

Ο νομός έχει ημιαστικές και αγροτικές περιοχές. Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν 

τυχαία σε σχολεία και των δύο περιοχών για να περιληφθούν και οι δύο στην έρευνα. 

Το στρωματοποιημένο δείγμα  είναι και το πιο διαδεδομένο. Θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου και επιλέγεται τυχαία μέσα από ένα ομοιογενές 

στρώμα. (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 2005) 

        Ως εργαλεία για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική του 

ερωτηματολογίου. Τα ερωτηματολόγια έχουν πολλά πλεονεκτήματα. Δεν είναι τόσο 

χρονοβόρα στη χορήγησή τους, ενώ δίνουν και τη δυνατότητα να εφαρμόσουμε την 

τεχνική αυτή σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων. Δεν είναι μια τόσο υποκειμενική τεχνική 

και δεν υπάρχει τόσο έντονος ο κίνδυνος της προκατάληψης. Η εγκυρότητα και η 

αξιοπιστία γενικά είναι σε αρκετά υψηλό επίπεδο ενώ παρουσιάζει και μηδενική 

ανάδραση δηλαδή δεν επηρεάζει ο ερευνητής τη συμπεριφορά των ερωτώμενων 

(Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 2005). Βέβαια η διατύπωση της ερώτησης 

είναι από τα πιο δύσκολα και σημαντικά σημεία κατά τη σύνταξη ενός 

ερωτηματολογίου. Στα ερωτηματολόγια, επειδή είναι ανώνυμα, υπάρχει μεγαλύτερη 

ειλικρίνεια (Bell, 1997, Cohen & Manion, 1997). 

        Οι πληροφορίες που συλλέγονται από ένα ερωτηματολόγιο διακρίνονται σε δύο 

κύριες κατηγορίες. Σε αυτές που σχετίζονται με το κοινωνικό και επαγγελματικό 

υπόβαθρο των ερωτηθέντων και δίνουν μια βάση σύγκρισης των ατόμων του 

δείγματος και σε αυτές που έχουν άμεση σχέση με το στόχο της έρευνας (Bird, 

Hammersley, Gomm & Woods, 2005).  

        Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιελάμβανε 19 κατηγορίες ερωτήσεων. Η 

πρώτη σελίδα ήταν μια συνοδευτική επιστολή που έδινε οδηγίες συμπλήρωσης και 

εξηγούσε τους λόγους διεξαγωγής της έρευνας, για να αισθανθούν οι εκπαιδευτικοί 

ασφάλεια και να απαντήσουν αβίαστα στις ερωτήσεις. Ως προς τη διαδικασία, τα  
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ερωτηματολόγια επιδόθηκαν σε έντυπη μορφή στους ίδιους τους ερωτώμενους με 

ομαδική χορήγηση στο χώρο των σχολείων. Δόθηκαν πρώτα 4 δοκιμαστικά σε 

συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς ώστε να προτείνουν τυχόν αλλαγές, λάθη και 

διορθώσεις. Ελέγχθηκε και ο χρόνος συμπλήρωσής τους, που ήταν περίπου 10 λεπτά. 

Δεν έγινε κάποια πρόταση αλλαγής και στη συνέχεια διατέθηκαν 65 ερωτηματολόγια. 

Από αυτά επεστράφησαν 62, από τα οποία 3 ήταν κενά και 4 ελλιπή. Συνολικά 

συλλέχθηκαν 55 έγκυρα ερωτηματολόγια και οι απαντήσεις  τους συμπεριλήφθηκαν 

στην έρευνα. Η έρευνα διεξήχθη από τα μέσα Μαρτίου ως τις αρχές Απριλίου 2012 

και η επεξεργασία των δεδομένων που προέκυψαν και τα διαγράμματα έγιναν με το 

πρόγραμμα Excel. 

 

4. Αποτελέσματα 

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό έργο το 70,9% το συνδέει με κάθε εκπαιδευτική 

δραστηριότητα εντός και εκτός σχολείου ενώ το 69.1% τη συνδέει με το χώρο του 

σχολείου. Το 40% θεωρεί ότι έχει σχέση μόνο με τη σχολική αίθουσα. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν ξεκάθαρη γνώση του 

εκπαιδευτικού έργου καθώς αυτό είναι μια σύνθετη διαδικασία στην οποία 

εμπλέκονται όλοι οι παράμετροι της εκπαίδευσης, από τη νομοθεσία και τα 

προγράμματα σπουδών, ως τον εκπαιδευτικό και το μαθητή (Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο, 2009).    

        Ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου παρατηρούμε ότι το 69.1 % έχει θετική ως πολύ θετική στάση 

και μόνο το 14.5 % έχει αρνητική. Θετική στάση απέναντι στην αξιολόγηση έδειξαν 

οι εκπαιδευτικοί και στις έρευνες των Κασιμάτη & Γιαλαμά (2003), και Αθανασίου & 

Ξηνταρά (2008). 

        Ως προς τους φορείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, διαπιστώνουμε ότι 

σημαντικοί και πολύ σημαντικοί φορείς θεωρούνται κατά σειρά, οι σχολικοί 

σύμβουλοι με 85.4 %, οι σύλλογοι διδασκόντων με 61.8 % και ο διευθυντής του 

σχολείου με 60.0 %. Οι απαντήσεις αυτές δόθηκαν από όλους τους εκπαιδευτικούς 

που συμμετείχαν στην έρευνα. Συντριπτική είναι η στάση των συμμετεχόντων, στο 

ερώτημα αν θα πρέπει να έχουν ειδική κατάρτιση όσοι αναλαμβάνουν το ρόλο του 

αξιολογητή. Το 89.1 % απάντησε θετικά. 
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        Έπειτα ζητήσαμε από όλους τους εκπαιδευτικούς να δηλώσουν αν συμφωνούν ή 

διαφωνούν με μια σειρά από αντικείμενα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Πολλά από αυτά τα αντικείμενα περιλαμβάνονται στους 17 δείκτες ποιότητας του 

εκπαιδευτικού έργου (Ματθαίου, 2000). Συμφωνούν με πολύ υψηλά ποσοστά (από 

70.9 % ως 92.7 %) σε όλα, εκτός από το αντικείμενο «συνεργασίες με φορείς εκτός 

του σχολείου». Εδώ με ποσοστό 56.4 % οι περισσότεροι απαντούν αρνητικά. Σε 

γενικές γραμμές φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τα αντικείμενα 

αξιολόγησης του ερωτηματολογίου. 

        Οι ερωτηθέντες δείχνουν να συμφωνούν και με τη σημαντικότητα των λόγων 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου που παρατίθενται στο ερωτηματολόγιο. Με 

ποσοστά που κυμαίνονται από 61.8 % ως 92.7 % απαντούν θετικά στους λόγους 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Κορυφαία επιλογή αποτελούν τα κίνητρα για 

καλύτερη προσπάθεια και απόδοση με 92.7 %, κάτι που συνάδει με τη διαπίστωση 

ότι ο κυριότερος λόγος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση της 

ίδιας της εκπαίδευσης (Πασιαρδής, 1996). Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι μερίδα των 

ερωτηθέντων σε ποσοστό 29.1 % θεωρεί από λίγο ως καθόλου σημαντικούς λόγους 

την ενημέρωση των γονέων και των φορολογούμενων πολιτών, καθώς και τη 

διόρθωση των αποκλίσεων από την επιθυμητή λειτουργία των σχολείων. Ειδικά  το 

τελευταίο ίσως δείχνει το φόβο κάποιων εκπαιδευτικών για ασφυκτική πίεση και 

ανελευθερία που μπορεί να προκληθεί από τη συχνή παρέμβαση και το συνεχή 

έλεγχο των αρμόδιων αρχών. Ως προς την αξιολόγηση των ίδιων των εκπαιδευτικών 

και εδώ το μεγαλύτερο ποσοστό 58.2 % δηλώνει ότι συμφωνεί πολύ ως πάρα πολύ. 

Βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό 29.1 % που δε συμφωνεί ή συμφωνεί λίγο με την 

αξιολόγησή τους. 

        Στην επόμενη ερώτηση την οποία απάντησαν όλοι οι εκπαιδευτικοί και αφορά 

τα κριτήρια αξιολόγησης, διαπιστώνουμε ότι με ποσοστό 100 % όλοι συμφωνούν ότι 

είναι σημαντική ως πολύ σημαντική η συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές. Στο ίδιο 

ποσοστό βρίσκονται η διδακτική-παιδαγωγική ικανότητα και η υπευθυνότητα. 

Ακολουθεί με ποσοστό 94.5 % η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση. Το 

κριτήριο με το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής φαίνεται να είναι η ευρύτερη 

κοινωνική δράση με 56.4% θετικής ψήφου. Γενικά οι εκπαιδευτικοί του Νομού 

Πρέβεζας αποδέχονται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο. 
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        Όσο αναφορά τους σκοπούς με τους οποίους θα πρέπει να συνδέεται η 

αξιολόγηση διαπιστώνουμε ότι ο εντοπισμός αδυναμιών βρίσκεται στην πρώτη θέση 

με ποσοστό 76.4 %. Δεύτερη είναι η προσπάθεια αυτοβελτίωσης-ανατροφοδότησης, 

μαζί με την ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών που γίνονται πολύ ως πάρα πολύ 

αποδεκτές σε ποσοστό 72.7 %. Από την άλλη πλευρά κατά 80 % οι εκπαιδευτικοί 

απορρίπτουν τη σύνδεση της αξιολόγησης με απολύσεις. Κατά 65.5 %  επιθυμούν 

λίγο ως καθόλου τη σύνδεση της αξιολόγησης με τη μισθολογική εξέλιξη και σε 

ποσοστό 61.8 % δεν επιθυμούν καθόλου ή επιθυμούν λίγο να συνδεθεί με τη 

βαθμολογική εξέλιξη. Είναι προφανές ότι ενώ οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του 

Νομού Πρέβεζας επιθυμούν την αξιολόγηση, δεν θέλουν αυτή να συνδεθεί με 

απολύσεις και με την βαθμολογική-μισθολογική τους εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά 

όμως ο Ν.4042/2011 (ΥΔΒΜΘ, 2012) που αφορά την αξιολόγηση των δημοσίων 

υπαλλήλων και των εκπαιδευτικών προβλέπει τη σύνδεση της αξιολόγησης και με 

αυτούς τους σκοπούς. Από την έρευνα προκύπτει πως οι ερωτώμενοι θέλουν την 

αξιολόγηση με τη βελτιωτική και την ανατροφοδοτική της λειτουργία. 

        Η προτελευταία ερώτηση αφορά τα αισθήματα που προκαλεί η πιθανότητα 

εφαρμογής της αξιολόγησης στην εκπαίδευση. Το πρώτο αίσθημα που προκαλείται 

στους εκπαιδευτικούς με ποσοστό 89.1 % στις απαντήσεις αρκετά, πολύ ως πάρα 

πολύ είναι η καχυποψία για τον τρόπο που θα γίνει. Αυτό δείχνει ότι παρά την θετική 

στάση των περισσοτέρων απέναντι στην αξιολόγηση, οι πιο πολλοί ανεξάρτητα από 

το αν  έχουν θετική ή αρνητική στάση, δείχνουν μια καχυποψία και μια έλλειψη 

εμπιστοσύνης για τον τρόπο που τελικά θα γίνει. Πάντως το 70.1 %  ανησυχεί λίγο ως 

καθόλου για το αν θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της και το 54.5 % δηλώνει ότι δεν 

φοβάται για το επαγγελματικό του μέλλον. Το δεύτερο αίσθημα που φέρνει η 

αξιολόγηση είναι το ενδιαφέρον γιατί θα βελτιωθεί η εκπαίδευση με ποσοστό 72.7 %. 

Εδώ αναδεικνύεται πάλι η βελτιωτική λειτουργία της αξιολόγησης την οποία 

υιοθετούν οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Μοιρασμένες 50-50 

είναι οι απαντήσεις πάνω στο αίσθημα της ικανοποίησης γιατί η αξιολόγηση θα 

σταματήσει την ισοπέδωση στην εκπαίδευση. Τέλος το μεγαλύτερο αριθμό των 

ερωτηθέντων με 83.6 % δεν τον αφήνει αδιάφορο η αξιολόγηση, κάτι που μάλλον 

επιβεβαιώνει τη σημαντικότητά της. 

        Η τελευταία ερώτηση ζήτησε να δηλώσουν από ποιους φορείς επιθυμούν να 

αξιολογηθούν. Πρώτη προτίμηση των εκπαιδευτικών με 81.8 % είναι ο σχολικός 
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σύμβουλος. Σε πολύ μικρή απόσταση ως δεύτερη επιλογή είναι η αυτοαξιολόγηση με 

80.0 %. Γενικά η αυτοαξιολόγηση βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών. Σε άλλες έρευνες όπως της Παμουκτσόγλου (2001) βρίσκεται στην 

πρώτη θέση. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο σύλλογος διδασκόντων με 52.7 %. Αυτοί 

είναι οι τρεις φορείς που συγκεντρώνουν τη θετική επιλογή των εκπαιδευτικών. Για 

όλους τους άλλους φορείς κυριαρχεί ως απάντηση το όχι. Ωστόσο τη μικρότερη 

διαφορά παρουσιάζει ο διευθυντής του σχολείου με ποσοστό θετικής επιλογής 45.5 

%. Γενικά οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να προτιμούν ως αξιολογητές αυτούς που 

βρίσκονται κοντά τους και γνωρίζουν καλύτερα τις συνθήκες εργασίας τους. Ο νόμος 

2986/2002 προωθούσε ως αξιολογητές τους σχολικούς συμβούλους και τους 

διευθυντές των σχολείων  ενώ και ο νόμος 4024/2011 φαίνεται να προωθεί τους 

ίδιους φορείς και συνδυασμό κάποιων άλλων αδιευκρίνιστων ακόμη παραγόντων. 

Βέβαια οι φορείς, τα κριτήρια και οι τρόποι με τους οποίους πρόκειται να εφαρμοστεί 

η αξιολόγηση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, δεν έχουν ακόμη 

οριστικοποιηθεί. Ο επόμενος φορέας αξιολόγησης είναι οι εκπρόσωποι του συλλόγου 

εκπαιδευτικών με 36.4 %. Οι επόμενοι φορείς που προτιμούνται ως αξιολογητές είναι 

με το ίδιο ποσοστό 34.5 %, οι μαθητές και οι προϊστάμενοι Π.Ε. Πιο κάτω στις 

προτιμήσεις είναι οι εξωτερικοί αξιολογητές με 23.6 %. Εδώ πρέπει να πούμε ότι 

αυτός ο φορέας θυμίζει στους περισσότερους τα χρόνια του Επιθεωρητισμού με ότι 

αρνητικό αυτό συνεπάγεται ως φήμη. Έτσι βρίσκεται χαμηλά στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών. Τελευταία επιλογή ως αξιολογητές είναι οι γονείς των μαθητών με 

14.5%, όπου οι εκπαιδευτικοί δεν δείχνουν ιδιαίτερη εμπιστοσύνη σε αυτόν τον 

φορέα. 

        Τα αποτελέσματα αυτά συνάδουν με έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

όπου και εκεί η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει θετικά την 

αξιολόγηση, διατηρώντας μια επιφύλαξη για τον τρόπο εφαρμογής της και για τους 

σκοπούς που θα εξυπηρετεί. Ταυτόχρονα αναγνωρίζουν το σημαντικό 

ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης (Ζουγανέλη, Καφετζόπουλος, Σοφού & 

Τσάφος, 2007). 
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5. Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναδείξει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 

την αξιολόγηση των ιδίων και του εκπαιδευτικού έργου και να προσπαθήσει να 

καταλήξει σε ορισμένα συμπεράσματα. 

        Το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί είναι θετικά προσκείμενοι ως 

προς την αξιολόγηση. Επιθυμούν να γίνει έχοντας σε πρωταγωνιστικό ρόλο τους 

ίδιους με την αυτοαξιολόγηση, τους σχολικούς συμβούλους και τους συναδέρφους 

τους μέσα από το σύλλογο διδασκόντων. Έχουν θετική στάση και ως προς τους 

λόγους εφαρμογής της, δίνοντας προτεραιότητα στην αυτογνωσία, στη μεγαλύτερη 

προσπάθεια και απόδοση και γενικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Δείχνουν να 

θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικά κριτήρια για την αξιολόγησή τους, την υπευθυνότητα, 

την διδακτική-παιδαγωγική ικανότητα και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους 

μαθητές. 

        Δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι δεν φαίνεται να αποδέχονται την ελεγκτική 

λειτουργία της αξιολόγησης ούτε τη χρησιμοποίησή της ως τιμωρητικού μηχανισμού 

από την πολιτεία. Γι΄ αυτό και κατά πλειοψηφία απορρίπτουν τη σύνδεσή της με τις 

απολύσεις, τη μισθολογική και τη βαθμολογική τους εξέλιξη. Αυτοί οι τρεις σκοποί 

προβάλλονται ως σημαντικοί λόγοι εφαρμογής της αξιολόγησης από την πολιτεία με 

το νόμο 4024/2011. Οι εκπαιδευτικοί πιο πολύ τη συνδέουν με την ανατροφοδότηση, 

με τον εντοπισμό αδυναμιών και την ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών.  

        Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι όποιος αναλάβει ρόλο αξιολογητή θα πρέπει 

πρώτα να επιμορφωθεί και να λάβει ειδική κατάρτιση πάνω στα θέματα της 

αξιολόγησης. Αυτό δηλώνει η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Εδώ θα λέγαμε ότι 

πολύ σημαντικός κρίνεται ο ρόλος των Πανεπιστημίων και του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) καθώς μπορούν να επιμορφώσουν τους αξιολογητές 

και να προσδώσουν έτσι επιστημονικό κύρος και αξιοπιστία στην εφαρμογή της 

αξιολόγησης. 

        Το τέταρτο συμπέρασμα είναι ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες αν και θετικά 

προσκείμενοι στην αξιολόγηση, δηλώνουν μια καχυποψία ως προς τον τρόπο που θα 

γίνει και τους σκοπούς της. Ίσως αυτό να οφείλεται στις αρνητικές αναμνήσεις που 

έχει ο εκπαιδευτικός κόσμος από τα χρόνια του Επιθεωρητισμού. Εδώ είναι 

σημαντικός ο ρόλος του ΥΠΔΒΜΘ. Η θέσπιση ενός συστήματος αξιολόγησης 

έγκυρου, αξιόπιστου, αντικειμενικού, που δεν θα επιδέχεται υποκειμενικές κρίσεις 
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και προσωπικές παρεμβάσεις, που θα είναι προϊόν επιστημονικής μελέτης και θα 

λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, θα είναι το 

εχέγκυο της επιτυχίας της αξιολόγησης.  

        Από την έρευνα αυτή προκύπτει ότι ο εκπαιδευτικός κόσμος, δείχνει σε μεγάλο 

ποσοστό θετικά προσκείμενος και έτοιμος να αποδεχτεί την αξιολόγηση. Ταυτόχρονα 

δηλώνει πως επιθυμεί την αξιολόγηση, με σκοπό τη βελτίωση και των εκπαιδευτικών 

και των μαθητών και όλου του εκπαιδευτικού συστήματος προς όφελος της ελληνικής 

κοινωνίας. Ενδιαφέρον θα είχε ως θέμα για μελλοντικές επιστημονικές έρευνες, η 

διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την 

οριστικοποίηση των νόμων και την έναρξη εφαρμογής της αξιολόγησης. Έτσι θα 

συγκριθεί η γενικά θετική στάση που έχουν τώρα πριν την εφαρμογή της, με αυτή  

που θα έχουν τότε, μετά την έναρξη εφαρμογής της.  

 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές: 

Αθανασίου, Λ., Ξηνταράς, Π. (2008). Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου: Απόψεις 

και στάσεις των εκπαιδευτικών. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/athanasiou.htm 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. (2012). Υποστηρικτικό Υλικό. Ανακτήθηκε 

Φεβρουάριος 7, 2012, από 

http://eclass.ouc.ac.cy/mod/resource/view.php?id=2507 

Βάμβουκας, Μ. (2006). Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα και μεθοδολογία. 

Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Bird, M., Hammersley, M. (1999). Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη. Συλλογή 

κειμένων (Ανάτυπα). Πάτρα: ΕΑΠ 

Bird, M., Hammersley, M., Gomm, R., & Woods, P. (2005). Εκπαιδευτική Έρευνα 

στην Πράξη. Εγχειρίδιο Μελέτης. Πάτρα: ΕΑΠ 

Βλάχος, Δ. (2008). Η ποιότητα στην εκπαίδευση. Έρευνα για την αξιολόγηση 

ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό 

Ινστιτούτο. 

Γεωργογιάννης, Π. (2008). Νέο εκπαιδευτικό υλικό του ΥΠΕΠΘ: Αξιολόγηση και 

Διοίκηση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 2
ο
 Διεθνές Συνέδριο Άρτας 

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/athanasiou.htm
http://eclass.ouc.ac.cy/mod/resource/view.php?id=2507


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  11 

14-16 Μαρτίου 2008. Πανεπιστήμιο Πατρών-Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών-

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης-Κέντρο Διαπολιτσμικής Εκπαίδευσης. 

Πάτρα:  

Γεωργουδάκης, Γ. (2010). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Μύθοι και πραγματικότητες. 

Αθήνα: Δίαυλος 

Cohen, L., Manion, L. (1997). Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας. Αθήνα: Έκφραση 

/ Μεταίχμιο 

Δημητρόπουλος, Ε. (1994). Εισαγωγή στη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας. 

Αθήνα: Έλλην. 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πρέβεζας. (2012). Ανακτήθηκε 

Φεβρουάριος 7, 2012, από 

http://dipe.pre.sch.gr/dpe/ 

Δούκας, Χ. (1999). Ποιότητα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση: Συνοπτική 

ερευνητική επισκόπιση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 1. Ανακτήθηκε 

Νοέμβριος 30, 2011, από  

http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos1/ 

Ζάχος, Δ. (2007). Δομή και σημασία της επιστημονικής εργασίας στους τομείς 

δραστηριότητας των εκπαιδευτικών. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ 

Ζουγανέλη, Α., Καφετζόπουλος, Κ., Σοφού, Ε., Τσάφος, Β. (2007). Αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13. Ανακτήθηκε 

Οκτώβριος 25, 2011, από   

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/135-151.pdf 

Καρατζά-Σταυλιώτη, Ε., Λαμπρόπουλος, Χ. (2006). Αξιολόγηση αποτελεσματικότητα 

και ποιότητα στην εκπαίδευση. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και οικονομία. Αθήνα: 

Gutenberg. 

Κασιμάτη, Α., Γιαλαμάς, Β. (2003). Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Απόψεις Ελλήνων 

εκπαιδευτικών. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://www.math.uoa.gr/me/conf2/papers/kasimat.pdf 

Κατσαρού, Ε., Δεδούλη, Μ. (2008). Επιμόρφωση και αξιολόγηση στο χώρο της 

εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε Οκτώβριος 26, 2011, από 

www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book5.pdf 

Κάτσικας, Χ. (2007). Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδοτικός Οργανισμός 

Λιβάνη. 

http://dipe.pre.sch.gr/dpe/
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos1/
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/135-151.pdf
http://www.math.uoa.gr/me/conf2/papers/kasimat.pdf
http://www.pi-schools.gr/programs/epim_stelexoi/epim_yliko/book5.pdf


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  12 

Κωνσταντίνου, Χ. (2002). Η αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή σύμφωνα με το 

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, 7. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από  

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos7/epitheor_7.pdf 

Λουκέρης, Δ., Συρίου, Ι., Κατσαντώνη, Σ. (2009). Αξιολόγηση του έργου του 

εκπαιδευτικού. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 15. Ανακτήθηκε Οκτώβριος 25, 

2011, από  

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/180-194.pdf 

Μαντάς, Π., Ταβουλάρη, Ζ., Δαλαβίκας, Θ. (2009). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 15. Ανακτήθηκε Οκτώβριος 25, 2011, 

από  

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/195-209.pdf 

Ματθαίου, Δ. (2000). Οδηγός αποτίμησης και σχεδιασμού του εκπαιδευτικού έργου 

στη σχολική μονάδα. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://5thschoolt.tripod.com/axiologisi.htm  

Μαυρογιώργος, Γ. (2005). Σχολείο, διδασκαλία και αξιολόγηση. Γιάννενα: 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Τομέας 

Παιδαγωγικής. 

Mertens, D., Κυρανάκης, Σ., Μαυράκη, Μ., Μπιθαρά, Π., Γιαννακοπούλου, Ε. 

(2009). Έρευνα και αξιολόγηση στην εκπαίδευση και την ψυχολογία. Αθήνα: 

Μεταίχμιο. 

Mουτζούρη-Μανούσου Ε., Δασκαλόπουλος Ι. (2005). Η αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών και ο σχολικός σύμβουλος: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών. . 

Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 10. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από  

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos10/034-045.pdf 

Μπάλιου, Ε. Μ. (2011). Οδηγός αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου. Εξωτερική 

αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. 

Αθήνα: Μουρούσια. 

Μπελαδάκης, Μ. (2007). Καινοτομίες στην εκπαίδευση, έννοια- εφαρμογή-διαχείρηση-

αξιολόγηση-εμπειρική προσέγγιση. Η περίπτωση του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου. 

Αθήνα: Μετασπουδή. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2009). Πρόταση για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από  

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos7/epitheor_7.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/180-194.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos15/195-209.pdf
http://5thschoolt.tripod.com/axiologisi.htm
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos10/034-045.pdf


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  13 

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_axiologisi.pdf 

Παμουκτσόγλου, Α. (2001). Αποτελεσματικό σχολείο: Χαρακτηριστικά και 

αντιλήψεις σε μια προσπάθεια αξιολόγησής του. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, 5. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/ 

Παπακωνσταντίνου, Π., Πετρόγιαννης, Κ., & Σβολόπουλος, Β. (2005). Εκπαιδευτική 

Έρευνα στην Πράξη. Εγχειρίδιο Μελέτης. Απαντήσεις σε Δραστηριότητες. Πάτρα: ΕΑΠ 

Παπαναούμ-Τζίκα, Ζ. (2000). Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική 

μονάδα. Από τη θεωρία στην πράξη. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ. 

Παρασκευόπουλος, Ι. (1993) Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας, τόμος 1-2, Αθήνα. 

Πασιαρδής, Π. (1996). Η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Γρηγόρη. 

Πασιαρδής, Π., Σαββίδης, Ι., Τσιάκκιρος, Α. (2005). Η αξιολόγηση του διδακτικού 

έργου των εκπαιδευτικών.  Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Έλλην. 

Σαΐτη, Α. (2008). Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Ανακτήθηκε Οκτώβριος 26, 2011, από 

http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1099/3/1099_01_oaed_enotita11_v0

1.pdfSt 

Σολομών Ι., Τσατσαρώνη Α., Κότσιρα Α. (1999). Αξιολόγηση: Η Κοινωνική 

συγκρότηση των κειμένων. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://virtualschool.web.auth.gr/1.4/TheoryResearch/SolomonEvaluation.html 

 

Stronge, J. (2006). Evaluating Teaching. California: Corwin Press. 

ΥΠΔΒΜΘ. (2010) Πρόταση αυτοαξιολόγησης και έκθεση δημόσιας διαβούλευσης. 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Διαδικασίες αυτοαξιολόγησης στη σχολική 

μονάδα. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://www.opengov.gr/ypepth/wp-

content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf 

Χαρακόπουλος, Κ. (1998). Διερεύνηση των αντιλήψεων και των στάσεων των 

Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς την αξιολόγησή 

τους και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 

Ανακτήθηκε Οκτώβριος 25, 2011, από 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/simple-search 

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_axiologisi.pdf
http://www.pi-schools.gr/publications/epitheorisi/teyxos5/
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1099/3/1099_01_oaed_enotita11_v01.pdfSt
http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/1099/3/1099_01_oaed_enotita11_v01.pdfSt
http://virtualschool.web.auth.gr/1.4/TheoryResearch/SolomonEvaluation.html
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf
http://www.opengov.gr/ypepth/wp-content/uploads/downloads/2010/06/Protasi_Autoaksiologisis.pdf
http://phdtheses.ekt.gr/eadd/simple-search


Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012 

 

ISSN 1790-8574  14 

Χαρίσης, Α. (2007). Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου-

αξιολόγηση της σχολικής μάθησης και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Επιθεώρηση 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 12. Ανακτήθηκε Νοέμβριος 30, 2011, από 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/xarisis.pdf  

 

 

http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/xarisis.pdf

