
ΙΠΔΜ: Αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ 

 

Κξηηηθή Πξνζέγγηζε – Βαζηθά Δξσηήκαηα/πξνβιεκαηηζκνί 
Ζ επνλνκαδφκελε «θνηλσλία ηεο γλψζεο» απαηηεί ζπλερείο αιιαγέο, πξνζαξκνγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο 
ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επηβάιιεη ηελ αδηάθνπε 

ελεκέξσζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ ηφζν γηα ην γλσζηηθφ ηνπ/ηεο αληηθείκελν φζν θαη γηα ηελ παηδαγσγηθή 
ηνπ/ηεο ζσξάθηζε. 

Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή ζηφρεπζε ηεο εθαξκνδφκελεο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο επεηδή µε απηφλ ηνλ ηξφπν θαζίζηαηαη εθηθηή ε ελίζρπζε ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα ζχλζεηε ιεηηνπξγία πνπ απνηειείηαη απφ ην ζρεδηαζκό-

πξνγξακκαηηζκό, ηελ νξγάλσζε, ηε δηεύζπλζε, ηνλ έιεγρν-

αμηνιόγεζε, ηελ αλαζθόπεζε θαη ηξνπνπνίεζε (Κνπηνχδεο, 1999: 43) θαη δίλεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ 
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ηελ θαηαιιειφηεηα, πνηφηεηα θαη  απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ, ηνπ δηδαθηηθνχ πιηθνχ, ησλ δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ππνζηήξημεο θαη δηαλνκήο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θ.ά. (Αλδξεαδάθεο, 2005). 
Ζ Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο (ΓΟΔ), σο ην ζεζκνζεηεκέλν ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν έθθξαζεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, νπδέπνηε αληηηάρζεθε ζην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 
αμηνθξαηηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο επηρεηξήζεθε θαη επηρεηξείηαη λα 
παξνπζηάδεηαη απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο θαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο. 

Απελαληίαο, παξνπζίαζε ηηο ζέζεηο ηεο γηα  ηε δεκηνπξγία αληηθεηκεληθνχ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 
Τπνζηεξίδεη φηη απφ ην ζεζκφ ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη φθεινο, θέξδνο θαη αλάδεημε ησλ πξνζπαζεηψλ 

γηα ηνπο αμηνινγνχκελνπο, θαζψο θαη αλαβάζκηζε ηεο ίδηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 
Ο/ε Έιιελαο/ίδα εθπαηδεπηηθφο ζηάζεθε θαη ζηέθεηαη αξσγφο γηαηί αθελφο είλαη εμνηθεησκέλνο/ε κε ηελ 
θαζεκεξηλή αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ απφ ηνπο καζεηέο, ηνπο γνλείο θαη γεληθφηεξα απφ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, αθεηέξνπ ε ζπλερήο κνξθσηηθή ηνπ εμέιημε ηνλ/ηελ θαζηζηά ηθαλφ/ε λα πινπνηήζεη 
νπνηνδήπνηε θαηλνηφκν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα θαη κέζνδν δηδαζθαιίαο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζε επηκνξθψζεηο, ζεκηλάξηα, 

κεηαπηπρηαθνχο θαη δηδαθηνξηθνχο ηίηινπο απφ ηνπο άιινπο θιάδνπο ηνπ δεκνζίνπ. 
Ζ κφλε «έλζηαζε» ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εζηηάδεη ζηε δηεθδίθεζε ελφο αληηθεηκεληθνχ 
ζεζκνχ αμηνιφγεζεο σο πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπο νπνίνπο εμππεξεηεί θαη ηα κέζα κε ηα νπνία επηδηψθεηαη  

ε επίηεπμή ηνπο. 
Ζ Γ.Ο.Δ. έρεη ρξένο λα πξνζηαηεχζεη ην καζεηή, ηνπο γνλείο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ αιφγηζηε 

πίεζε, πνπ ην θάζε πξνηεηλφκελν απφ ην 1982 κέρξη θαη ζήκεξα αμηνινγηθφ ζχζηεκα, ηνπο κεηαβίβαδε. 
 Αλ θαη, πξψηα, ζα έπξεπε λα ειέγρεηαη ε ζπλάθεηα ηεο εθάζηνηε πηνζεηεκέλεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ ειιεληθψλ ρνιηθψλ 

Μνλάδσλ θαη αθνινχζσο ν πξνγξακκαηηζκφο, ε νξγάλσζε, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ε πιηθνηερληθή 
ππνδνκή ησλ ζρνιείσλ, ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, ηα νπνία είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο θαη φρη 
ηνπ δαζθάινπ, ηνπ καζεηή θαη ηνπ γνλέα αιιά απφ απηά εμαξηάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή, όια ηα πξνηεηλφκελα αμηνινγηθά ζπζηήκαηαμεθηλνχζαλ θαη 
ζηακαηνχζαλ ζηνλ έιεγρν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ καζεηή. Τπεχζπλνη, 

ινηπφλ, ηεο φπνηαο απνηπρίαο ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο νξίδνληαλ έκκεζα αιιά 
απνθιεηζηηθά νη εθπαηδεπηηθνί, νη καζεηέο θαη θαη’ επέθηαζε θαη νη γνλείο. 
Με θχξην άμνλα ηε δεκηνπξγία ελφο αμηνθξαηηθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο έζεζε βαζηθά εξσηήκαηα θαη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηνπο αμηνινγηθνχο δείθηεο, ψζηε ην αμηνινγηθφ ζχζηεκα λα δηαθξίλεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, λα κε 
θαηαζηξαηεγεί ηηο παηδαγσγηθέο αξρέο θαη λα νδεγεί πξαγκαηηθά ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο πξνο φθεινο ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Βαζηθά εξσηήκαηα: 
1) Πώο ζα κπνξέζεη έλα ηδηαίηεξα ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα λα θαηαλνήζεη θαη λα αμηνινγήζεη κε 

αληηθεηκεληθό ηξόπν εθπαηδεπηηθνύο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ μεθηλνύλ από δηαθνξεηηθέο 

«αθεηεξίεο», εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα θαη έρνπλ δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο; 
ηελ πξνζπάζεηα λα ζεζκνζεηεζνχλ πξαθηηθέο αμηνιφγεζεο, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαηά ηε ρξνληθή 
πεξίνδν 1981-2010 πξνέβεζαλ ζηελ ςήθηζε έμη Νφκσλ (Νφκνο 1304/82, Νφκνο 1566/85, Νφκνο 2043/92, 
Νφκνο 2525/97, Νφκνο 2986/2002, Νφκνο 2848/2010) θαη ζηελ έθδνζε δχν Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ 

(Π.Γ 320/1993, Π.Γ 140/1998), αιιά θαλέλα αμηνινγηθφ ζχζηεκα δελ εθαξκφζηεθε. Ο θξαηηθφο 



κεραληζκφο κε ην ΠΓ 152 ζεζκνζεηεί κηα ζπγθεθξηκέλε αμηνινγηθή δηαδηθαζία κε ηελ ηνπνζέηεζε φκσο 
πνιιαπιψλ αμηνινγεηψλ πνπ θαζηζηά πξφδειε ηελ ηάζε γηα απζηεξφ ζπγθεληξσηηθφ, ειεγθηηθφ, 

ηεξαξρηθφ, δηνηθεηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο. 
Δίλαη ακθίβνιν φκσο, θαηά πφζν ζα κπνξνχζε ην ΠΓ 152 λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία δελ 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα. Δίλαη δεδνκέλν φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ελφο/κηαο 

εθπαηδεπηηθνχ πνπ ππεξεηεί ζε κηα νξγαλσκέλε ζρνιηθή κνλάδα έρεη ζαθψο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα 
είλαη επηηπρεκέλν απφ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ελφο/κηαο εμίζνπ θαηαξηηζκέλνπ/εο εθπαηδεπηηθνχ, ν/ε 

νπνίνο/α φκσο εξγάδεηαη ζε κηα αθξηηηθή ζρνιηθή κνλάδα κε ηδηαίηεξεο ειιείςεηο. 
Άιισζηε, ππάξρεη δήισζε πξψελ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζε νκηιία ζηε Βνπιή κε ηελ νπνία αλαγλψξηδεη φηη 
ηα ζρνιεία δελ είλαη φια φκνηα, δε βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά θαη δελ έρνπλ φια ηα 

ίδηα πξνβιήκαηα. 

Απηόκαηα ηίζεηαη ην εξώηεκα: «Πώο είλαη δπλαηό ην πξνηεηλόκελν αμηνινγηθό ζύζηεκα λα 

ιεηηνπξγήζεη γηα όιεο ηηο ρνιηθέο Μνλάδεο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, όηαλ αλαγλσξίδεηαη από ηνπο ηζύλνληεο ε πνηθηιία θαη ε δηαθνξεηηθόηεηα ησλ Μ, 

σζηόζν επηιέγνπλ λα εθαξκόζνπλ ηελ αμηνιόγεζε «νξηδόληηα»; 

2) Πώο ζα απνθεπρζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ θαη ε αλαπόθεπθηε δεκηνπξγία ζρνιείσλ 

δηαθόξσλ ηαρπηήησλ; 
Σα κέζα, νη πφξνη θαη ε έγθαηξε ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε ην θαηάιιειν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ζε έλα 

ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα φπσο είλαη ηεο Διιάδαο, είλαη απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ θξαηηθνχ θνξέα. 
Δπεξεάδεη φκσο θαηαιπηηθά ηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. 
Ζ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία εμαξηάηαη ζαθέζηαηα απφ ην γλσζηηθφ ππφβαζξν ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, 

ν/ε νπνίνο/α πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη ζπρλά είηε κε επηκνξθψζεηο πνπ πξνζθέξνληαη ηαθηηθά θαη δσξεάλ 
απφ δεκφζηνπο θνξείο (νη νπνίεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη νπζηαζηηθά αλχπαξθηεο, εηδηθά κεηά ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Μεηεθπαίδεπζεο) γηα ηηο εμειίμεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη 
εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηε δηδαθηηθή πξάμε είηε κε αηνκηθή πξνζπάζεηα παξαθνινπζψληαο 
ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη ηηο θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε γεληθά, αιιά φρη κφλν απφ απηφ. 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο/ή ν/ε εθπαηδεπηηθφο, ρξεηάδεηαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, λα ζηειερψλεηαη 
έγθαηξα θαη πιήξσο ε ζρνιηθή κνλάδα κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ, λα έρεη ηα απαξαίηεηα πιηθνηερληθά 
κέζα (ζρνιηθά εγρεηξίδηα, βηβιηνζήθεο, επνπηηθφ πιηθφ θ.ά.) θαη λα εξγάδεηαη ζε κηα θαιά νξγαλσκέλε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ ζα ηνπ/ηεο επηηξέπεη λα εζηηαζηεί ζην αληηθείκελφ ηνπ/ηεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 
παξαηεξείηαη ε ηάζε λα απνδίδεηαη ε ρακειή πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ απφδνζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη λα παξαβιέπνληαη άιιεο βαζηθέο παξάκεηξνη, νη νπνίεο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ επηηπρία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζνξίδεη ελ 
κέξεη θαη ηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο πνπ ζα αθνινπζήζεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο. ηα πεξηζζφηεξα ζρνιεία φρη 

κφλν δελ ππάξρεη εξγαζηήξην Φπζηθήο, γηα παξάδεηγκα, αιιά ιείπεη θαη ν ζηνηρεηψδεο εμνπιηζκφο γηα ηελ 
πινπνίεζε πεηξακάησλ. Ζ έιιεηςε ζε ράξηεο, ζε ππνινγηζηέο, ζε νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ αλαγθάδνπλ 
ζπρλά ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ λα θαηαθχγεη ζε μεπεξαζκέλεο, παξαδνζηαθέο κεζφδνπο θαη κνξθέο 

δηδαζθαιίαο, αθφκα θαη αλ έρεη ηηο απαξαίηεηεο, ζχγρξνλεο γλψζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπ/ηεο επέηξεπαλ λα 
θηλεζεί δηαθνξεηηθά ζηε ζρνιηθή ηάμε. 
Δπίζεο, κηα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή, ψζηε λα ζπλδέζνπλ νη καζεηέο/ηξηεο φζα έκαζαλ ζεσξεηηθά ζηελ 

Ηζηνξία κε ην απηφ ηζηνξηθφ κλεκείν, εμειίζζεηαη ζε άζιν γηα ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο ζα πξέπεη λα 
δεηήζεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ γνλέσλ, γηα λα ιάβεη ρψξα ε εθδξνκή, νη νπνίνη ιφγσ νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ παξαπνλνχληαη πνιιέο θνξέο γηα ηηο ζπλερείο νηθνλνκηθέο θαηαβνιέο. 
Δίλαη θαλεξφ, ινηπφλ, φηη ην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ησλ γνλέσλ θαζνξίδεη θαη ηηο θηλήζεηο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ. Καηά ζπλέπεηα, κπνξείο θαλείο λα ζπλαληήζεη ζρνιηθέο κνλάδεο κε πνιπάξηζκεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζρνιηθέο κνλάδεο κε ειάρηζηεο ή αλχπαξθηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλακθηζβήηεηα 
θάπνηνη/εο εθπαηδεπηηθνί ζα ζεσξεζνχλ δξαζηήξηνη/εο θαη απνηειεζκαηηθνί/έο θαη θάπνηνη/εο 
αλαπνηειεζκαηηθνί/έο. 

 Όζνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη λα έρεη θάπνηνο/α εθπαηδεπηηθόο δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη αληίζηνηρα 

εκπόδηα. Όκσο ζα ππνζηεί ηηο ζπλέπεηεο. 
Έλα εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ ε αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζα ιεηηνπξγήζεη σο κέζν 

εληνπηζκνχ θαη αληηκεηψπηζεο ησλ εθάζηνηε πξνβιεκάησλ ή απιψο σο εξγαιείν πίεζεο απέλαληη 
ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηνπο γνλείο, νη νπνίνη/εο, ππφ ηνλ θφβν δεκνζηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο, ζα αλαγθαζηνχλ λα θαιχςνπλ νη ίδηνη/ηεο ηηο αλάγθεο ηνπο κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν. Μέρξη ζήκεξα νη ζρνιηθνί θνξείο πνπ ήηαλ αξκφδηνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
πξνβιεκάησλ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο μεθηλνχζαλ απφ ηελ έιιεηςε ρξεκάησλ θαη ηελ θάιπςε 



ειάρηζησλ απφ ηα απνιχησο απαξαίηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα θηκσιίεο, ραξηί θιπ.. Σν βάξνο έπεθηε 
ζηνπο γνλείο θαη ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη/εο θξίλνληαλ θαη γη’ απηφ. 

Καηά ζπλέπεηα, ζρνιεία πνπ ππφθεηληαη ζε ζπγρσλεχζεηο, πνπ δελ έρνπλ επάξθεηα ζε επνπηηθά κέζα, 
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, δηαδίθηπν, έρνπλ έιιεηςε ζε δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (αξηζκφο, ζχλζεζε), ζε δηνηθεηηθφ, 
επηζηεκνληθφ θαη βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ ή ζα ζηειερσζνχλ αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζρνιηθήο ρξνληάο, είλαη δεδνκέλν φηη ζα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα ζηε ζχληαμε ηνπ σξνινγίνπ 
πξνγξάκκαηνο, ζηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, αθφκα θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

εθπαίδεπζεο. 
Ζ ρακειή βαζκνινγηθή ηνπο θαηάηαμε, παξφιν πνπ ζα είλαη απφξξνηα ηεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ θαη 
πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ θξαηηθνχ θνξέα ηνπ ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα ζηηγκαηίζεη άδηθα ηφζν ηε 

ρνιηθή Μνλάδα φζν θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ εξγάδνληαη ζ’ απηή. 

3) Πώο είλαη δπλαηόλ λα εθαξκνζηεί ε πνζόζησζε αθνύ ζα πξέπεη λα βαζκνινγεζνύλ νη πνηνηηθνί 

παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, πώο είλαη δπλαηόλ λα 

εθαξκνζηεί ε πξνηεηλόκελε πνζόζησζε θαη ηη αθξηβώο ζα αλαδεηρζεί κέζα από ηελ πνζόζησζε? 
ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ιακβάλνπλ ρψξα ζπλήζσο δχν 

νκάδεο: απφ ηε κηα νη θνξείο πνπ δηακνξθψλνπλ θαη απνθαζίδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη απφ ηελ 
άιιε νη θνξείο πνπ θαινχληαη λα ηελ εθαξκφζνπλ. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή ζρεδηάδεηαη εξήκελ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ε νπνία απιά θαιείηαη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο 

επηηαγέο θαη ηηο απνθάζεηο ηεο θάζε θπβέξλεζεο. (Αζαλαζνχια 1999:125). Ζ ζρνιηθή κνλάδα (.Μ.) 
απνηειεί εθηειεζηή-εθαξκνζηή θαη ηειηθφ απνδέθηε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ηελ 
εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία. 

Ωο ζρνιηθή κνλάδα λνείηαη ην έκςπρν πιηθφ (ζηειέρε εθπαίδεπζεο, δηνηθεηηθφ, εθπαηδεπηηθνί, ηερληθφ θαη 
βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, καζεηέο, γνλείο) θαζψο θαη νη θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο κε ηνπο πεξηβάιινληεο 

(πξναχιηνπο) ρψξνπο, φπσο θαη ε πιηθνηερληθή ππνδνκή (εξγαζηήξηα) (Σαηαηφξε, 2009:23) 
Ο ζπγθεληξσηηθφο ραξαρηήξαο φκσο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καο ζπζηήκαηνο δεκηνχξγεζε αξθεηά 
πξνβιήκαηα θαζψο  εθηφο απφ ην φηη εζηηάζηεθε απνθιεηζηηθά ζηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αληηκεηψπηζε φια ηα ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο ζαλ παλνκνηφηππεο κνλάδεο  κε ηα ίδηα 
ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε αληηκεηψπηζε αγλνεί ζπρλά ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ έρεη θαη ηελ θνπιηνχξα πνπ 
αλαπηχζζεη ην θάζε ζρνιείν. Οη δσληαλνί πιεζπζκνί πνπ ηελ απνηεινχλ, ν ρψξνο θαη ν ρξφλνο ζηνπο 

νπνίνπο ζπληειείηαη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη πνιιέο άιιεο παξάκεηξνη, απνηεινχλ δηαθνξνπνηεηηθά 
ζηνηρεία ζηελ χπαξμε ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο, αιιά θπξίσο ζην έξγν πνπ απηή παξάγεη. 

Οη Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ 

ζρνιηθώλ κνλάδσλ είλαη: 
 Ο ηξόπνο δηνίθεζεο ηνπ ζρνιείνπ. Γηνηθεηηθέο αξκνδηφηεηεο έρνπλ: α) Οη Πεξηθεξεηαθνί 

Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο, β) Οη Πξντζηάκελνη επηζηεκνληθήο, θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο ησλ 
Πεξηθεξεηαθψλ Γηεπζχλζεσλ, γ) Οη ρνιηθνί χκβνπινη, δ) Οη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο θαη ζη) Οη 

Γηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
 Η πνηόηεηα ησλ πιηθώλ πόξσλ πεξηιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέζα, φπσο νπηηθναθνπζηηθφο 

εμνπιηζκφο, δηδαθηηθφο εμνπιηζκφο ζηηο ηάμεηο θαη εγθαηαζηάζεηο γηα αλεμάξηεηε κειέηε καζεηψλ, 
εμνπιηζκφο πιεξνθνξηθήο, εμνπιηζκφο βηβιηνζήθεο θά. 

 Ο ηξόπνο πξνζθνξάο ησλ κνξθσηηθώλ αγαζώλ. Σα πξνζθεξφκελα κνξθσηηθά πιηθά θαη ε 

δηαδηθαζία γηα ηελ ελεξγή απφθηεζή ηνπο ζα πξέπεη αθελφο  λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 
ζεκεξηλήο θνηλσλίαο θαη αθεηέξνπ λα πξνάγνπλ ηελ θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε ηνπ καζεηή, λα 

θαιιηεξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα θαηαζηήζνπλ ην καζεηή ηθαλφ 
λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη λα θαιιηεξγνχλ ηηο απαξαίηεηεο θνηλσληθέο 
αμίεο. 

 Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό (αξηζκφο θαη πξνζφληα δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, αλαινγία 
πξνζσπηθνχ-καζεηψλ, δηνξηζκφο πξνζσπηθνχ, ζπληήξεζε ή ελίζρπζε ησλ ηθαλνηήησλ, θηλεηηθφηεηα 

πξνζσπηθνχ, πξναγσγή θαη κηζζνδνζία πξνζσπηθνχ). 
 Η θνπιηνύξα πνπ αλαπηύζζεη ην ζρνιείν. ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ε ζρνιηθή 

θνπιηνχξα θαζνξίδεηαη: α) απφ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, β)απφ ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ (άξζξ. 11 Ν. 
1566/1985), ν νπνίνο είλαη ην ηεξαξρηθά αλψηεξν φξγαλν ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζρνιείνπ, ππεχζπλνο γηα 

ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ 
ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζχκβνπιν (άξζξ. 5, παξ. 3β, Ν. 2986/2002), γ) απφ ην  χιινγν 
Γηδαζθφλησλ, αξκφδην γηα ηε ράξαμε θαηεπζχλζεσλ, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηελ 

θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηελ ηεξάξρεζε ησλ ζρνιηθψλ 
αλαγθψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο θαζψο θαη ηελ θαιιηέξγεηα πλεχκαηνο ζπλεξγαηηθήο ζπκπεξηθνξάο 



αλάκεζα ζην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο θνηλσληθνχο θνξείο, δ) απφ ην  χιινγν Γνλέσλ θαζψο θαη ην 
ρνιηθφ πκβνχιην. Απηνί δξαζηεξηνπνηνχληαη σο πξνο ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, ηε 

δηακφξθσζε επηθνηλσληαθψλ ζρέζεσλ ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ησλ καζεηψλ, θαζψο θαη ηε 
θξνληίδα ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο (Μηρφπνπινο, 2002). 
Ο νξηζκόο  ηεο πνηόηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη εμαηξεηηθά δύζθνινο, ε πνηόηεηα εύθνια 

δηαθξίλεηαη, δύζθνια νξίδεηαη θαη είλαη αδύλαην λα κεηξεζεί , ηνλίδεη ν Βιάρνο (2007). 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηίζεληαη ηα εμήο εξσηήκαηα: 

 πψο είλαη δπλαηφλ λα εθαξκνζηεί ε πξνηεηλφκελε πνζφζησζε θαη 
 ηη αθξηβψο ζα αλαδεηρζεί κέζα απφ ηελ πνζφζησζε? 

 Γηαηί ελώ νη εθπαηδεπηηθνί ζα δειώλνπλ έλαλ αξηζκό πνπ ζα αληηπξνζσπεύεη ηελ έιιεηςε ηεο 

θξαηηθήο κέξηκλαο πρ ζηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή ή ζηε κε έγθαηξε ζηειέρσζε ηεο Μ κε ην 

απαξαίηεην εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό, ν βαζκόο απηόο αληί λα θαηαινγίδεηαη θαη λα βαξαίλεη ηνπο 

ππεύζπλνπο θξαηηθνύο θνξείο ζα θαηαινγίδεηαη θαη ζα βαξαίλεη ην έξγν ηεο Μ. 
Γεδνκέλνπ φηη ζε θαλέλα εθπαηδεπηηθφ αμηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο ΔΔ θαη φρη κφλν δελ εθαξκφδεηαη ε 

πνζφζησζε θαηά ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο Μ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη πξφθεηηαη γηα  έλα 
αληηεπηζηεκνληθφ ειιεληθφ εθεχξεκα, πνπ ζηφρν έρεη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ, ηε κείσζε ηνπ 
θχξνπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θπζηθά ηελ δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ θαη ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

πνιιψλ «ηαρπηήησλ». 

4) Πώο ζα αμηνινγεζεί ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο, ε 

επαξθήο γλώζε ησλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίσλ θαη ε αληαπόθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηηο 

πξνηεηλόκελεο, κέζσ αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ή ππνδείμεσλ ησλ ζπκβνύισλ, κεζόδνπο 

δηδαζθαιίαο ρσξίο ηελ έγθαηξε επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ; 
Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ειιεληθφ παξάδνμν φηη θαηά θαλφλα πξψηα θαινχληαη νη εθπαηδεπηηθνί 
είηε λα δηδάμνπλ ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα είηε λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα επηκνξθώλνληαη κε επηθαλεηαθά πξόρεηξα ζεκηλάξηα πνπ δε ζηνρεύνπλ ζηελ πξαγκαηηθή 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά ζηελ ηππηθή θάιπςε ηεο ππνρξέσζεο ηεο πνιηηείαο λα 

ηνπο/ηηο επηκνξθώζεη. 
Πψο είλαη δπλαηφ λα επσκηζζεί θαη λα ζηηγκαηηζηεί ε πνηφηεηα ηεο απφδνζεο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, ελψ 

ηελ επζχλε θέξεη εμνινθιήξνπ ν θξαηηθφο θνξέαο θαη κεραληζκφο; 
Ζ πξφνδνο θαη ε βειηίσζε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ έιεγρν-εληνπηζκφ ησλ ηνκέσλ απφ ηνπο 

νπνίνπο πξνέξρεηαη ε απφθιηζε απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο, ηελ αλάιεςε επζπλψλ θαη ηελ άζθεζε 
έγθαηξσλ θαη πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ. Όηαλ δηεξεπλάηαη κφλν ε πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
θαη φρη νη ιφγνη πνπ ηελ επεξεάδνπλ-δηακνξθψλνπλ, νδεγεί ζε ιαλζαζκέλεο εθηηκήζεηο θαη ιαλζαζκέλα ή 

ειιηπή δηνξζσηηθά κέηξα.  

5) Η εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ή απηναμηνιόγεζε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο είλαη κηα εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία πνπ δηελεξγείηαη από ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ, όπνπ ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη γλώκεο 

καζεηώλ θαη γνλέσλ θαη ζηνρεύεη ζηελ αλάδεημε ησλ ζεηηθώλ δξάζεσλ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, 

θαζώο θαη ζηνλ εληνπηζκό ησλ πξνβιεκάησλ ή ειιείςεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηνπο. Πώο είλαη 

δπλαηό όκσο ηα απνηειέζκαηα κηαο εζσηεξηθήο δηαδηθαζίαο λα δεκνζηνπνηνύληαη θαη λα 

θαηαηάζζεηαη ε ρνιηθή Μνλάδα ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα κε άκεζε ζπλέπεηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ηεο; 
Η ζπιινγηθή εζσηεξηθή αμηνιόγεζε ή απηναμηνιόγεζε ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 
παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο – θπξίσο ηνπο/ηηο 
εθπαηδεπηηθνχο θαη ιηγφηεξν ζπρλά ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο ή θαη ηνπο γνλείο, νη νπνίνη/εο ζεσξνχληαη νη 

θαιχηεξνη γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ αιιά θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε ζρνιηθή κνλάδα, αιιά 
θαη εθείλνη/εο νη νπνίνη/εο κπνξνχλ θαιχηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιιν λα νξγαλψζνπλ ηε δξάζε θαη ηε 

βειηίσζε ή ηελ επίιπζή ηνπο (νινκψλ, 1999:19). 
Όπσο επεμεγεί ν MacBeath (1999), πξφθεηηαη γηα κηα «εθ ησλ έζσ» αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 
πνπ ζηφρν έρεη λα ηε βειηηψζεη κέζσ κηαο ζπλερφκελεο δηαδηθαζίαο απηνθξηηηθήο. χκθσλα κε ηνπο 

Κνπηνχδε & Υαηδεεπζηξαηίνπ (1999:24), νη κειεηεηέο πνπ πξνηείλνπλ ηα κνληέια απηά ηεο αμηνιφγεζεο 
ζεσξνχλ φηη κφλν φηαλ ν/ε ίδηνο/α ν/ε εθπαηδεπηηθφο εληαρζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ 
εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, έρεη ηελ νπζηαζηηθή δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη θαη λα παξαδερζεί αζηνρίεο θαη 

αηέιεηεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη λα πξνρσξήζεη ζε δηνξζσηηθέο 
παξεκβάζεηο. Άιισζηε, νη ίδηνη/εο νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ηα πξφζσπα πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιχηεξα απφ 
νπνηνλδήπνηε άιιν ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο θαη, 

ζπλεπψο, είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ φινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηελ 



πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηεο. Δληνπίδνπλ ηηο απνθιίζεηο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο θαη επαλαζρεδηάδνπλ ηηο 
δξάζεηο ηνπο ειέγρνληάο ηεο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Δίλαη, ινηπφλ, κηα εζσηεξηθή δηαδηθαζία κε απνδέθηεο φζνπο εκπιέθνληαη ζηε ρνιηθή Μνλάδα θαη φρη 
θξαηηθνχο θνξείο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο νη ηνπηθνί θνξείο ζε έλα 
απνθεληξσκέλν δηνηθεηηθφ ζχζηεκα ή νη θνξείο ελφο ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη δε ρξεζηκνπνηνχλ ηα απνηειέζκαηα απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ 
θαηάηαμε ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο ζε βαζκνινγηθή θιίκαθα, θαζψο νπνηαδήπνηε βειηίσζε ζα πξνέξρνληαλ 

κφλν απφ ηελ πίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ, γνλέσλ θαη δε ζα αληηκεησπίδνληαλ ηα νπζηαζηηθά 
πξνβιήκαηα ηεο ρνιηθήο κνλάδαο. 

6) Η αμηνιόγεζε δελ απνηειεί απιώο κία δηαδηθαζία ειεγθηηθνύ ή δηαπηζησηηθνύ ραξαθηήξα, αιιά 

αλαηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή πξάμε επηδηώθνληαο ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε όισλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ παξαγόλησλ. ε όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο 

θάζε ζύζηεκα αμηνιόγεζεο ζπλνδεύεηαη θαη από ηνπο ζεζκνζεηεκέλνπο θνξείο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πνπ εληνπίδνπλ πξνγξακκαηίδνπλ θαη πινπνηνύλ πξνγξάκκαηα γηα 

ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ πνπ αλαδείρζεθαλ. Σίζεληαη, ινηπόλ, ηα αθόινπζα εξσηήκαηα: 

α) Πνηνη είλαη νη ζεζκνζεηεκέλνη θνξείο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, πνπ ζα 

αλαιάβνπλ ηελ θάιπςε ησλ αλαδεηρζέλησλ αλαγθώλ;  
β) Πώο είλαη δπλαηόλ λα αληηκεησπίζεη έλα ζπγθεληξσηηθό ζύζηεκα ηηο δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο 

πνπ ζα αλαδεηρζνύλ κέζα από ηελ αμηνινγηθή δηαδηθαζία; 
χκθσλα κε ην Νφκν 2525/1997 ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο 
παηδαγσγηθήο επηθνηλσλίαο θαη ζρέζεο κε ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηεο θαη ζηε βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο 

κέζα ζηελ ηάμε. Ζ αμηνιφγεζε δελ απνηειεί απιψο κία δηαδηθαζία ειεγθηηθνχ ή δηαπηζησηηθνχ 
ραξαθηήξα, αιιά αλαηξνθνδνηεί ηε δηδαθηηθή πξάμε, επηδηψθνληαο ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηε βειηίσζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξαγφλησλ. Έρεη σο θχξην ζηφρν λα 
δηαζθαιίζεη ηε ζσξάθηζε ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα, γηα λα ηνλ/ηελ θαηαζηήζεη 
ηθαλφ/ή λα βνεζήζεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ηξηέο ηνπ/ηεο (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), 

ψζηε λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηζφηηκε πξφζβαζε θαη ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη 
ίζεο επθαηξίεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη αλέιημεο. Παξάιιεια, παξέρεη πιεξνθφξεζε ζηελ εγεζία πνπ 
ζα ηε βνεζήζνπλ ζηε ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε, βειηίσζε, 

αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε αμηνιφγεζε είηε κε ηε κνξθή ηεο ηππηθήο αμηνιφγεζεο είηε κε ηε κνξθή ηεο 
άηππεο (απηναμηνιφγεζε) έρεη βειηησηηθφ ραξαθηήξα. Γηα λα πξνθχςεη φκσο βειηίσζε ζα πξέπεη λα 

ζπιιερζνχλ φια ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ θάζε ρνιηθή Μνλάδα, λα κειεηεζνχλ θαη λα 
πξνγξακκαηηζηνχλ δξάζεηο πνπ ζα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο, ζηνρνζεηεκέλεο, αλάγθεο, νη νπνίεο θαη ζα 

νδεγήζνπλ ζηε βειηίσζε . 
Ζ δεκηνπξγία ησλ θνξέσλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα έπξεπε λα γίλεηαη ηαπηφρξνλα 
κε ηε δεκηνπξγία ηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηελ πεξίπησζε, πνπ θχξην κέιεκα είλαη ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη φρη ν ζηείξνο έιεγρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
Ζ νπζηαζηηθή αληηκεηψπηζε φκσο ησλ αλαγθψλ δελ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ καδηθέο επηκνξθψζεηο, ηνπ 
ζπγθεληξσηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο ζα εμαξηψληαη απφ ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ηεο θάζε ρνιηθήο Μνλάδαο. 

7) Πώο είλαη δπλαηό ν ζεζκόο ηνπ ρνιηθνύ πκβνύινπ, ηνπ επηζηεκνληθνύ θαζνδεγεηή θαη αξσγνύ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηεο ηάμεο λα πξνζιάβεη θαη ην ξόιν ηνπ αμηνινγεηή; 
Με ην λφκν 1304/82 θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή 
[1],   ζεζπίζηεθε δε θαη ιεηηνχξγεζε απφ ηελ αξρή ηνπ 1984 ν ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηελ 

Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 
 Ο ζεζκφο ηνπ/ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ, πξνήιζε απφ πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ κνξθνπνηήζεθαλ 
ζην ρψξν ηεο Γ.Ο.Δ. θαη ζα απνηεινχζε ζηήξηγκα ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ ζην θαζεκεξηλφ ηνπο πνιπζχλζεην  έξγν, αιιά θαη ελφο θνξέα αλαηξνθνδφηεζεο εληφο 
εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ν νπνίνο ζα δξνχζε κε βάζε ηνπο φξνπο άζθεζεο ησλ επηζηεκνληθψλ 
επαγγεικάησλ. Ζ πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ/ηεο ζρνιηθνχ 

ζπκβνχινπ είρε σο αηηία ηελ αλάγθε γηα επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη εθπαηδεπηηθή-παηδαγσγηθή 
αλάπηπμε (Γεκεηξφπνπινο, 1984). 

χκθσλα φκσο, κε ην Νφκν 1304/82,  άξζξν 1 (ΦΔΚ 144Α/7-12-82, Π.Γ. 214/84) ζηα θαζήθνληα ηνπ 

ρνιηθνύ ζπκβνύινπ είλαη θαη λα κεηέρεη ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θαηά 
πεξίπησζε ζηα αξκφδηα ζπιινγηθά φξγαλα. 



Ο δηηηόο ξόινο ηνπ/ηεο ρνιηθνύ πκβνύινπ νδεγεί ηειηθά ζε ζύγθξνπζε ξόισλ. Δληζρύεη ζηελ 

πξάμε θαη δίλεη πξνβάδηζκα ζηε δηνίθεζε έλαληη ηεο επηζηεκνληθήο θαη παηδαγσγηθήο 

θαζνδήγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. 
Δθηόο από ηε ζύγθξνπζε ξόισλ αθήλεη θαη αλαπάληεην ην εξώηεκα: «Πώο ζα είλαη εθηθηό ν/ε 

ρνιηθόο ύκβνπινο λα αμηνινγήζεη όινπο ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνύο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ηνκέα ηνπ ζε 

θάζε ζρνιηθή ρξνληά;» 
Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο είλαη κηα ρξνλνβφξνο δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν/ε ρνιηθφο 

χκβνπινο ζα πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ 4-5 ζπλαληήζεηο κε ηνλ θάζε αμηνινγνχκελν εθπαηδεπηηθφ, 
φπνπ απφ θνηλνχ ζα ζπδεηήζνπλ ηηο δξάζεηο ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ θαη κεηά ζα αθνινπζήζεη ε 
αμηνιφγεζε. 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, φπσο πινπνηείηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ είλαη ρξνλνβφξα γηα λα έρεη ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη φιν ην έξγν ηνπ θαη λα κε θηλδπλεχεη ε αμηνιφγεζή ηνπ λα 
είλαη απνηέιεζκα ηπραίσλ θαη βηαζηηθψλ παξαηεξήζεσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ/ηεο ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ εκπνδίδεηαη πξαθηηθά θαη απέρεη πνιχ απφ ηελ 
ηδέα φπσο ηελ είραλ ζπιιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ νξακαηίζηεθαλ ην ζεζκφ (Σνπινχπεο, 1985). 

Σν κνληέιν αμηνιόγεζεο, πνπ πξνηείλεηαη ζηα αλσηέξσ θείκελα δε δηαθέξεη δνκηθά από ην 

παξαδνζηαθό επηζεσξεηηθό κνληέιν. 
8) Πώο εμαζθαιίδεηαη ε επάξθεηα ησλ αμηνινγεηώλ λα εθηειέζνπλ ην πνιπζύλζεην έξγν ηνπο, όηαλ ε 

εθπαίδεπζή ηνπο δηήξθεζε ειάρηζηεο κέξεο; 
Ζ εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα πνιπζχλζεηε δηαδηθαζία, θαζψο είλαη πνιινί νη παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ πνηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ εκπεηξία ησλ αμηνινγεηψλ λα εθπιεξψζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Γηα 
ηε ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή ηνπο θαηάξηηζε απαηηείηαη λα εληξπθήζνπλ γηα έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

θαζψο νη θξίζεηο ζα ζπλνδεχνπλ ηφζν ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ζα 
απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε ιήςε  ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, φζνλ αθνξά ηνλ επαλαζρεδηαζκφ θαη ηηο 
δηνξζσηηθέο δξάζεηο. Ζ ηαρχηαηε (νιηγνήκεξε) ελεκέξσζή ηνπο ζε θακία πεξίπησζε δε δηαζθαιίδεη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ έξγνπ ηνπο θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ θξίζεψλ ηνπο. 
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[1] Ο ξφινο ηνπο δέρζεθε δξηκεία θξηηηθή ε νπνία εζηηάδεη ηφζν ζηε ζπλχπαξμε δηνηθεηηθψλ θαη 
παηδαγσγηθψλ αξκνδηνηήησλ φζν θαη ζηνλ αζθπθηηθφ έιεγρν πνπ άζθεζαλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Αλδξένπ & Παπαθσλζηαληίλνπ, 1994) 
 

 

 


