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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

    

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θπξία Δηξήλε Γηεξσλίηνπ, 

Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο Ζγεζίαο θαη Γηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Λεπθσζίαο γηα ηελ ππνζηήξημε, ηε θηιηθή δηάζεζε αιιά θπξίσο γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο θαη ζπγγξαθήο ηεο 

εξγαζίαο. Δπραξηζηίεο επίζεο ζα ήζεια λα απεπζχλσ ζ’ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο, 

εθπαηδεπηηθνχο θαη δηεπζπληέο, πνπ αληαπνθξίζεθαλ ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζπλέβαιιαλ, θαηαζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπο, ζηελ νινθιήξσζε 

ηεο έξεπλαο. Πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ ζην Γξ. Αξγχξε Θενδνζίνπ γηα ηελ 

θαζνξηζηηθή ηνπ ζπκβνιή ζηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. Σέινο 

έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηε κεηέξα κνπ αιιά θαη ζηα παηδηά κνπ πνπ κε ζηήξημαλ θαη 

κε βνήζεζαλ λα νινθιεξψζσ κε επηηπρία ηελ εξγαζία κνπ. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ηε ζχγρξνλε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πξνβάιιεη επηηαθηηθά ην αίηεκα ηεο 

αλαβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη έλλνηεο ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απνηέιεζαλ ην αληηθείκελν πιήζνο εξεπλψλ δηεζλψο 

πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηειεζκαηηθψλ ζρνιείσλ. Χο 

εθ ηνχηνπ αλαδείρηεθαλ νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη πξέπεη λα αμηνινγνχληαη ψζηε 

έλα ζρνιείν λα κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο απνηειεζκαηηθφ ή κε. Ζ εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο απνηειεί κία πξνζπάζεηα, λα εθαξκνζηεί ζην 

ειιεληθφ ζχζηεκα έλα «θηιηθφ» ζχζηεκα αμηνιφγεζεο, πνπ ζα απνηηκά ηνπο δείθηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζα δίλεη ηε δπλαηφηεηα  ηεο αλαηξνθνδφηεζεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο δηακφξθσζεο ζρεδίσλ δξάζεο γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εμήρζεζαλ ζπκπεξάζκαηα θαη ππνβιήζεθαλ 

πξνηάζεηο, ψζηε ε ελαιιαθηηθή απηή κνξθή αμηνιφγεζεο λα δηεθδηθήζεη θεληξηθή 

ζέζε ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

έδεημαλ φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο δελ είλαη μεθάζαξεο. Δλψ ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, σζηφζν 

εθθξάδνπλ έληνλεο επηθπιάμεηο γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή επηδηψθεη θαη γηα ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη. Απφ ηελ άιιε νη δηεπζπληέο είλαη πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πεπεηζκέλνη φηη ε απηναμηνιφγεζε έρεη αλαηξνθνδνηηθφ-

βειηησηηθφ ραξαθηήξα θαη γη’ απηφ επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Σε δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα εκπφδηα ηεο πινπνίεζήο ηεο είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ θαζψο θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο.  
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Α΄ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΧΣΟ 

 

1. ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε πνιιέο ρψξεο παγθνζκίσο εθδειψλεηαη ε αλάγθε  

γηα  ηελ αλαδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ψζηε λα θαηαθέξεη απηφ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνθιήζεηο ηεο ζχγρξνλεο επνρήο 

(Καπαρηζή, 2008). Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία είλαη πιένλ κηα καλζάλνπζα θνηλσλία θαη ε 

ζρνιηθή κνλάδα επνκέλσο πξέπεη λα κεηεμειηρζεί ζε κηα καλζάλνπζα θνηλφηεηα. Γηα 

λα γίλεη φκσο απηφ εθηθηφ, νθείιεη ε ζρνιηθή θνηλφηεηα κέζα απφ ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ λα αλαδηακνξθψζεη ηε δξάζε ηεο θαη ηελ 

πνξεία ηεο (Θενθηιίδεο, 2012).  

Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη εθαξκνζηεί ήδε ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο, θπξίσο αγγινζαμσληθέο, εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζηε ρψξα καο 

φκσο, κφιηο πξηλ ιίγνπο κήλεο, ζεζπίζηεθε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη γηα λα εθαξκνζηεί κε επηηπρία νπνηνζδήπνηε λένο ζεζκφο είλαη απαξαίηεην 

λα γίλεη απνδεθηφο απ’ απηνχο πνπ ζα ηνλ πινπνηήζνπλ.  Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο 

ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Έξεπλεο φπσο απηή κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία λα θαηαλνήζεη 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα πξνζδηνξίζεη πην εχζηνρα ηηο ελέξγεηεο 

παξνρήο ζηήξημεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο,  έρεη 

απαζρνιήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα ηφζν ζε δηεζλέο επίπεδν φζν θαη ζε εζληθφ 
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(Γθαλάθαο, 2006). Δδψ θαη ηξηάληα δχν ρξφληα, απφ ην 1982, κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή, ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ εθαξκφδεηαη θακηά 

κνξθή αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ πξνζπάζεηεο 

έγηλαλ πνιιέο, φιεο φκσο έκεηλαλ αλελεξγέο θαη παξνπιηζκέλεο, είηε γηαηί νη 

εθπαηδεπηηθνί αληέδξαζαλ ζζελαξά θαη καδηθά, είηε γηαηί ε εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ 

είρε ηελ πνιηηηθή βνχιεζε λα ηηο εθαξκφζεη. Έρνπλ ινηπφλ πξνηαζεί δηάθνξα κνληέια 

αμηνιφγεζεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, αιιά απηφ πνπ ηείλεη λα γίλεη απνδεθηφ απφ φινπο 

ζρεδφλ ηνπο εκπιεθφκελνπο, είλαη απηφ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ην νπνίν εληάζζεηαη ζηα αλαπηπμηαθά 

κνληέια αμηνιφγεζεο θαζψο εκθαλίδεηαη σο έλα ηζρπξφ κέζνλ ελίζρπζεο ηνπ 

ζρνιείνπ ζην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ απνζπγθέληξσζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ γηα φιν θαη πεξηζζφηεξα δεηήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο (νινκψλ, 1999). 

Ζ απηναμηνιφγεζε νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζε 

δηαδηθαζίεο πνπ νξγαλψλνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο αθφκε θαη γνλείο) νη 

νπνίνη ζεσξνχληαη νη θαιχηεξνη γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ην ζρνιείν θαη κπνξνχλ θαιχηεξα λα πξνγξακκαηίζνπλ θαη λα 

εθαξκφζνπλ βειηησηηθά ζρέδηα δξάζεο (νινκψλ, 1999). Με ηελ απηναμηνιφγεζε ην 

ζρνιείν κπνξεί λα ηεθκεξηψλεη ηελ πνξεία ηνπ, λα παξέρεη έγθαηξε αλαηξνθνδφηεζε 

πςειήο πνηφηεηαο γηα ηε ζρνιηθή επίδνζε θαη λα ζπκβάιιεη ζηε ζρνιηθή βειηίσζε 

(Schildkamp & Visscher, 2010b). Έηζη ην ζρνιείν απνθηά ηελ δπλαηφηεηα λα 

δηθαηνινγεί κε έγθπξν θαη αμηφπηζην ηξφπν, φηη αμηνπνηεί νξζά ηνπο πφξνπο πνπ ηνπ 

παξέρεη ε πνιηηεία, λα ζηνρεχεη ζηε βειηίσζή ηνπ κέζσ ηεο δηάγλσζεο θαη ηνπ νξζνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ βειηησηηθψλ δξάζεσλ θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζψο ε εκπινθή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπο 
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βνεζά λα απνθηνχλ ηερλνγλσζία θαη λα αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά. (Θενθηιίδεο, 

2012). 

 Σν ΤΠΑΗΘ απφ ην 1997 έρεη μεθηλήζεη ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο. Με ηελ 

Τπνπξγηθή απφθαζε κε Αξ. Πξση. 30972/Γ1/5-3-2013 (ΦΔΚ 614, η.β΄/15-3-2013) θαη 

κε ηελ εγθχθιην κε Αξ. Πξση. 30973/Γ1/5-3-2013 θαζνξίδεηαη φηη απφ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2013-14 ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ππνρξεσηηθά. 

Χζηφζν, ελψ θαη ην ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ε ΓΟΔ, έρεη ηνλίζεη επαλεηιεκκέλσο ηε ζέζε ηεο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε, σο «κία αλαηξνθνδνηηθή, γλήζηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία 

νπζηαζηηθήο απνηίκεζεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, φζν θαη ζπλνιηθά ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, κηαο απνηίκεζεο απφ ηα «θάησ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζπιινγηθά θαη φρη απφ κνλνπξφζσπα φξγαλα θαη ζα έρεη σο 

ζηφρν ηελ αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαγθαίσλ 

παξεκβάζεσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο  νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ζρνιείνπ» (ΓΟΔ, 2014), ε ζχλδεζε φκσο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο κε ηνπο Νφκνπο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ Ν.3848/2010, 

Ν.4024/2011 θαη ην Π.Γ. 152/2013 έρεη νδεγήζεη ζε κηα δξηκχηαηε αληηπαξάζεζε θαη 

δηακάρε κεηαμχ ΤΠΑΗΘ θαη ΓΟΔ. Κπξηαξρεί ε άπνςε, φηη ε εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ εθαξκνγή 

ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο θαη ηεο «εηζβνιήο ηνπ λενεπηζεσξεηηζκνχ» (Κάηζηθαο & 

Θεξηαλφο, 2014).  
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Δπνκέλσο, νη δηεπζπληέο αιιά θαη νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

νθείινπλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή λα δηακνξθψζνπλ άπνςε θαη λα απνθαζίζνπλ γηα ηε 

ζηάζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ.  

Γηα λα θαηαιήμνπλ ζα πξέπεη θαηαξρήλ λα είλαη ελήκεξνη θαη επηκνξθσκέλνη 

γηα απηφ ην είδνο ηεο αμηνιφγεζεο, αιιά ηαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ, φηη ε 

απηναμηνιφγεζε είλαη κηα ζπκκεηνρηθή δηαδηθαζία, ε νπνία γηα λα επηθέξεη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη αλαγθαίν 

λα ηελ απνδερηνχλ θαη λα  ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ νηθεηνζειψο.  

Δπνκέλσο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο λα δηαζθαιηζηνχλ 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο απηναμηνιφγεζεο 

(νινκψλ, 1999), ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ απηναμηνιφγεζε θαη 

γεληθφηεξα ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία (ΤΠΑΗΘ/ΗΔΠ, 2013). 

Σν  ελδηαθέξνλ κνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πξνέθπςε φηαλ, σο δηεπζχληξηα 

ζρνιηθήο κνλάδαο, θιήζεθα λα εθαξκφζσ ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα πνπ δηεχζπλα. Σα εξσηεκαηηθά θαη νη απνξίεο κνπ γηα λα απαληεζνχλ 

κε νδήγεζαλ ζην λα αζρνιεζψ ζπζηεκαηηθά θαη δηεμνδηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν, ψζηε λα απνθηήζσ γλψζεηο πνπ ζα κε βνεζνχζαλ φρη κφλν λα εθαξκφζσ 

απνηειεζκαηηθά ηε δηαδηθαζία, αιιά θαη λα ζηεξίμσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ αηζζάλνληαλ αλεπαξθείο λα θέξνπλ εηο πέξαο ηνλ λενεηζεξρφκελν 

απηφ ζεζκφ. Ζ πνιχκελε ελαζρφιεζή κνπ κε ηελ απηναμηνιφγεζε θαη ζηε ζπλέρεηα νη 

αληηδξάζεηο πνπ εκθαλίζηεθαλ, θαζψο ε εθαξκνγή ηεο ζπλδέζεθε κε ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, κε πξνβιεκάηηζαλ θαη αλέδεημαλ ηελ αλάγθε λα 

αζρνιεζψ κε ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα 
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ην θαηά πφζν δειαδή θξίλνπλ απηνί αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ θαη πνχ 

εζηηάδνληαη νη αληηξξήζεηο ηνπο. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ 

πξνβιεκαηηζκνχ κνπ ζπλέβαιε θαη ε ζπκκεηνρή κνπ ζε δηάθνξεο ζπδεηήζεηο κεηαμχ 

ζπλαδέιθσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο δπλαηφηεηεο ηεο απηναμηνιφγεζεο σο κέζνπ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 Θεψξεζα, φηη ε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή  εξγαζία ζα κε βνεζνχζε ζην λα 

ζρεδηάζσ θαη λα πξνγξακκαηίζσ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

Δίλαη  ζεκαληηθφ ινηπφλ λα αληηιεθζνχκε, φηη γηα λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ζα πξέπεη,  φρη κφλν λα πξνζιακβάλνπκε θξηηηθά 

ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή αιιά θαη λα ζπλδηακνξθψλνπκε, δηεπζπληήο θαη 

εθπαηδεπηηθνί, ηελ εζσηεξηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ηεο ζρνιηθήο καο κνλάδαο. Αλ 

επηδηψθνπκε λα γίλεη ην ζρνιείν καο κηα καλζάλνπζα θνηλφηεηα, πνπ ζα πξνεηνηκάδεη 

ηνπο καζεηέο καο λα  αληαπνθξηζνχλ ζηηο πξνθιήζεηο – απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο 

επνρήο, ζα πξέπεη εκείο νη ίδηνη λα πξνζπαζήζνπκε λα ζπκβάιινπκε ζηε δεκηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ νξακαηηδφκαζηε. 

1.1. Ο ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ  

 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο απνηειεί 

ε ζπλαίλεζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε φηη ν ζθνπφο 

νπνηαζδήπνηε ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο επηηπγράλεηαη θαιχηεξα θαη επθνιφηεξα, φηαλ 

ππάξρεη ζειεκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ πξντζηακέλνπ θαη πθηζηακέλσλ (αΐηεο, 

2005a).   
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χκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ 1566/1985 έλα απφ ηα βαζηθά θαζήθνληα 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε άζθεζε επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ζην 

ζρνιείν. Δπίζεο ζην άξζξν 4 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 30972/Γ1/5-3-2013 

αλαθέξεηαη ξεηά, φηη ν δηεπζπληήο θαη ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ ηνπ ζρνιείνπ έρνπλ 

ηελ επζχλε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, επηβάιιεηαη ε αλάγθε ηεο δηεμαγσγήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο γηα 

λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο ζπλαίλεζεο θαη απνδνρήο ηεο έλλνηαο ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

θνπφο ηεο έξεπλαο ινηπφλ είλαη λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηε δεδνκέλε ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε δηραζκφ 

θαη ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθή. Θα επηρεηξήζνπκε λα 

δηαπηζηψζνπκε, αλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ αλαγθαία ηελ 

εθαξκνγή ηεο αιιά θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηελ αληηκεησπίδνπλ κε 

δπζπηζηία θαη θαρππνςία.  

1.2. ΣΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ 

 

Ζ παξνχζα έξεπλα, ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα φζα αλαθέξζεθαλ σο ηψξα, ζα 

επηρεηξήζεη λα απαληήζεη ζηα παξαθάησ εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 Πνηεο νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο γηα ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

 ε πνην βαζκφ νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο 

επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο (ειηθία, θχιν, εθπαηδεπηηθφ 

ππφβαζξν, ελεκέξσζε - γλψζε γηα ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο,  
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ππεξεζηαθή θαηάζηαζε, ρξφληα ππεξεζίαο, πεξηνρή ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ 

νπνία ππεξεηεί ν δηεπζπληήο ή ν εθπαηδεπηηθφο); 

1.3. ΟΙ ΤΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Οη επηκέξνπο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο ηεο εξγαζίαο είλαη νη εμήο: 

Τπφζεζε πξψηε (Τ1): Τπνζέηνπκε, φηη νη δηεπζπληέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο επηζπκνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Τπφζεζε δεχηεξε (Τ2): Οη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ ηελ απαξαίηεηε  

ελεκέξσζε γηα ηελ απηναμηνιφγεζε θαη απηφ είλαη έλαο ιφγνο γηα ηελ αξλεηηθή ηνπο 

ζηάζε  απέλαληη ζηελ εθαξκνγή ηεο. 

Τπφζεζε ηξίηε (Τ3): Οη εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, επεηδή ζεσξνχλ, φηη ε εθαξκνγή ηεο απνηειεί πξνπνκπφ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  

Τπφζεζε ηέηαξηε (Τ4): Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο κε απμεκέλα 

πξνζφληα δηαηίζεληαη ζεηηθφηεξα σο πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Τπφζεζε πέκπηε (Τ5): Οη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζχγθξηζε  κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Τπφζεζε έθηε (Τ6): Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ σο κεηνλέθηεκα ην θφξην 

εξγαζίαο θαη ηελ επηπιένλ γξαθηθή εξγαζία πνπ ζα πξνζηεζεί ζε απηνχο εμαηηίαο ηεο 

εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 
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Τπφζεζε έβδνκε (Τ7):  Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ έρεη επηρεηξήζεη κέζσ ηεο 

ελεκέξσζεο – επηκφξθσζεο λα θαηαλνήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο 

εηζαγσγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε  έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

απνδερηνχλ απηνί ηελ εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε. 

Τπφζεζε φγδνε (Τ8): Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο, νη νπνίνη έρνπλ 

ζπκκεηάζρεη ζην παξειζφλ ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο απηή ζεηηθή θαη επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Τπφζεζε έλαηε (Τ9): Οη λεφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ζεηηθφηεξε 

ζηάζε σο πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνχο. 

Τπφζεζε δέθαηε (10): Οη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο πηζηεχνπλ, φηη ε 

εθπαηδεπηηθή εγεζία (ΤΠΑΗΘ) είλαη απηή πνπ ζα επζχλεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ζα 

εθαξκνζηεί ηειηθά ν ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

1.4. Η  ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

ην βαζκφ πνπ δερφκαζηε φηη νη απφςεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο  ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα, ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ηνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε. Ζ 

αλαγθαηφηεηα απηή θαζίζηαηαη επηηαθηηθφηεξε εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ελ ιφγσ 

ζέκα δηεξεπλάηαη απνζπαζκαηηθά θαη ζπλήζσο ζην πιαίζην εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Καζψο έρεη πξναλαθεξζεί, ππάξρνπλ έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Γθαλάθαο, 2006; Γξαθφπνπινο, 2013; 
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Καπαρηζή, 2008; Κειπαλίδεο, Αλησληάδεο, Παπαδνπνχινπ, & Πνηκελίδνπ, 2007; 

Υαξαθφπνπινο, 1998) θαη γηα ηελ Πξσηνβάζκηα αιιά θαη γηα ηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Χζηφζν, δελ έρνπλ κειεηεζεί νη απφςεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ 

δηεπζπληψλ αιιά νχηε θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπηπξφζζεηα, κεηά 

ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε ρψξα καο ηε δηεηία 1997-1999, ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αξρψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε ζηξαθεί πξνο 

ηελ απηναμηνιφγεζε  (νινκψλ, 1999). 

O Ξσρέιιεο (2005) αλαθέξεη, φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ δχν 

πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ απηναμηνιφγεζεο, γηα ηα νπνία ζα γίλεη ιφγνο ζην επφκελν 

θεθάιαην, απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ζηελ ειιεληθή εθπαίδεπζε. 

Χζηφζν, ε εηθφλα πνπ έρεη δηακνξθσζεί ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρψξν κεηά ηελ ππνρξεσηηθή πιένλ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 θαλεξψλεη, φηη έλα ζεκαληηθφ κέξνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιεζπζκνχ είλαη αληίζεην κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαη εθδειψλεη 

δπζαξέζθεηα, θαρππνςία θαη δπζπηζηία γηα ην ζεζκφ απηφ. 

Κξίλεηαη ινηπφλ επηηαθηηθή ε αλάγθε λα δηεξεπλεζνχλ νη απφςεηο ησλ 

Γηεπζπληψλ θαζψο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνχ απηνί 

απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

Σα πνξίζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηδηψθεηαη λα πξνζηεζνχλ ζηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία επειπηζηψληαο, φηη ζα βνεζήζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα θαζψο θαη ηελ πνιηηεία ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

 

2. ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην αλαθέξεηαη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο. Ξεθηλά κε ηελ 

ελλνηνινγηθή δηαζαθήληζε ησλ ελλνηψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηεο  

απηναμηνιφγεζεο. Καηφπηλ, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηίζεληαη ζπλνπηηθά νη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη αληηξξήζεηο  πνπ 

πξνβάιιεη έλα κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ ζηα αδχλακα 

ζεκεία ηεο απηναμηνιφγεζεο. Αθνινπζεί ε παξάζεζε ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ηνπ 

ζεζκνχ, μεθηλψληαο απφ ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ζηελ Διιάδα θαη θηάλεη ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαηά ην ζρνιηθφ 

έηνο 2013-14. Έπεηαη ε παξνπζίαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ δηέπεη ηελ εθαξκνγή 

ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο, ε νπνία γίλεηαη κε ηξφπν 

εξκελεπηηθφ θαη θξηηηθφ. Σέινο, γίλεηαη κία ζχληνκε παξνπζίαζε ζεσξεηηθψλ 

κειεηψλ θαη  εκπεηξηθψλ εξεπλψλ ζρεηηθψλ  κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

 

2.1. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΙΜΟΙ 

2.1.1. ΥΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 Γηαπηζηψλεηαη δηαθσλία κεηαμχ ησλ επηζηεκφλσλ σο πξνο ην ελλνηνινγηθφ 

πεξηερφκελν θαη ηε δηαηχπσζε ελφο θνηλνχ θαη απνδεθηνχ απφ φινπο νξηζκνχ γηα ηνλ 

φξν «ζρνιείν» (Κσλζηαληίλνπ, 1998). Σν ζρνιείν απνηειεί έλα πνιχπινθν δπλακηθφ 

θαηαζθεχαζκα ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθεί θαη λα νξηζηεί ζε φιε ηελ 

έθηαζή ηνπ (αΐηεο, 2005b, 2008). Ζ Γελδξηλνχ – Αλησλαθάθε  ππνζηεξίδεη φηη ην 

«ζρνιείν» απνηειεί ηε βαζηθή κνλάδα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν έρεη 

ζαθείο ζηφρνπο, ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηεί θαη εληαία 
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δηνίθεζε (αΐηεο, 2005b). Σν ζρνιείν δέρεηαη καζεηέο κε θαζνξηζκέλνπο φξνπο, πνπ 

θνηηνχλ ζε απηφ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπνπδψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απηφ 

ηνπο παξέρεη αλαγλσξηζκέλν απφ ηελ θνηλσλία θαη ηελ πνιηηεία ηίηιν ζπνπδψλ 

(αΐηεο, 2007). Απνηειεί κηα ζεζκνζεηεκέλε θνηλσληθή νληφηεηα, κε εμεηδηθεπκέλν 

ραξαθηήξα, ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ζηφρνπο, νη νπνίνη πινπνηνχληαη κέζα απφ 

ζρεδηαζκέλεο δξάζεηο. Γηα λα επηηεπρζνχλ φκσο νη ζηφρνη απαηηείηαη ν ζπληνληζκφο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ησλ κέζσλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ζρνιηθήο νξγάλσζεο (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2003, 2005). 

 Δπίζεο πνιινί ζπγγξαθείο ζεσξνχλ ην «ζρνιείν» θνηλσληθφ ζχζηεκα, ην 

νπνίν ιακβάλεη πφξνπο απφ ην πεξηβάιινλ, φπσο δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ θαη καζεηέο 

θαη ζηε ζπλέρεηα κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο δηακνξθψλεη εγγξάκκαηνπο θαη 

κνξθσκέλνπο καζεηέο  (Hoy & Miskel, 1996). Χο θνηλσληθφο νξγαληζκφο ην ζρνιείν 

απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ ζηνηρείσλ (δηεπζπληή, εθπαηδεπηηθνχο, 

καζεηέο, γνλείο θηι) θαζέλα απφ ηα νπνία παξάγεη ην δηθφ ηνπ επηκέξνπο έξγν, φια 

φκσο ζπιιεηηνπξγνχλ, ζπλεξγάδνληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα επηηχρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (αΐηεο, 2008). Μέζα ζην ζπλερέο 

κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ε ζρνιηθή κνλάδα επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηηο αιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη απηφ θαηαδεηθλχεη ηε 

ζρέζε εμάξηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο, δειψλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν φηη ε ζρνιηθή κνλάδα απνηειεί 

αλνηρηφ θνηλσληθφ ζχζηεκα (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006). Δπηπιένλ, ε ζρνιηθή 

κνλάδα ιεηηνπξγεί σο έλαο νξγαληζκφο - δεκφζηα ππεξεζία, ε νπνία απνηειεί κηα 

ζπγθξνηεκέλε ππεξεζία πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ επηηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ θαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο ξπζκίδεηαη απφ έλα ζχλνιν λφκσλ θαη δηαηάμεσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

νξγάλσζή ηεο θαη δηαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ ηεο 
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(ηξαβάθνπ, 2003). Ζ Lawrence Lezotte (1989) ππνζηεξίδεη φηη «έλα ζρνιείν 

ζεσξείηαη απνηειεζκαηηθφ φηαλ είλαη ζε ζέζε λα δείμεη φηη ζε απηφ ζπλππάξρνπλ ηφζν 

ε πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο φζν θαη νη ίζεο επθαηξίεο γηα φινπο, δειαδή 

ε ηζφηεηα» (Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006). Ζ ζρνιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα 

επηηπγράλεηαη, φηαλ ηα δηάθνξα ππνζπζηήκαηα ηνπ ζρνιείνπ (ζρνιηθέο ηάμεηο, 

ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θηι) ιεηηνπξγνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη κεζνδηθά ζηελ 

πξαγκάησζε θνηλψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη δηαηππψλνληαη κε ζαθήλεηα απφ ην δηεπζπληή. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε θαιή επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ δίλνληαο έκθαζε ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

(Παζηαξδήο & Παζηαξδή, 2006).  

 

2.1.2. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΠΟΦΗ  

 

χκθσλα κε ηνλ Μπακπηληψηε (1998) «άπνςε είλαη ε ζεψξεζε ελφο 

δεηήκαηνο – ζέκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλε νπηηθή γσληά». 

Οη Clark & Peterson (1986) αλαθέξνπλ φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηε γλψζε θαη ηηο πεπνηζήζεηο. Ζ γλψζε ζχκθσλα κε ηνλ Nespor 

(1987) είλαη γλσζηηθήο θχζεο ελψ νη πεπνηζήζεηο ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο. Οη δχν 

απηνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(Bandura, 1986). Χζηφζν ν Pajares (1992) ηνλίδεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαζνξίδνληαη απφ ηηο πεπνηζήζεηο εμαηηίαο ηεο ηδηαίηεξεο ζπλαηζζεκαηηθήο θφξηηζήο 

ηνπο.  Δπηπξφζζεηα, ν Λάκληαο (2001) ζπκπιεξψλεη φηη νη απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ είλαη νπδέηεξεο αιιά επεξεάδνληαη θαη απφ δηάθνξνπο άιινπο παξάγνληεο φπσο 

ηελ εκπεηξία, ηελ εθπαίδεπζή, ην θχιν αιιά θαη απφ ην βαζκφ επηκφξθσζήο ηνπο. 
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2.1.3. Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

ε κηα πεξίνδν θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αλαθαηαηάμεσλ ε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αλαδεηθλχεηαη σο 

έλαο απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(McBeath, Schratz, Meuret, & Jacobsen, 2005; Π.Η., 2008). 

Οη Παζηαξδήο θαη Παζηαξδή (2000) θαη Saunders (1999) αλαθέξνπλ φηη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

παξάγνληεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ παξέρνληαο αλαηξνθνδφηεζε πνπ έρεη 

σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ησλ 

δηαζπλδέζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην επξχηεξν θνηλσληθφ θαη 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα θαη πξνθαζνξηζκέλνπο 

ζηφρνπο. 

 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κνξθέο θαη ζπζηήκαηα 

αμηνιφγεζεο, απηφ φκσο πνπ θεξδίδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο, είλαη απηφ ηεο ζπκκεηνρηθήο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο πνπ ζηεξίδεηαη ζε δηαδηθαζίεο πνπ 

νξγαλψλνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξάγνληεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο (εθπαηδεπηηθνχο, καζεηέο, γνλείο θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε), θαζψο 

ζεσξνχληαη νη θαιχηεξνη γλψζηεο ησλ ζπλζεθψλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ην ζρνιείν θαη γη απηφ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ ηε δξάζε ηνπο γηα ηε βειηίσζε ή ηελ 

επίιπζή ηνπο (νινκψλ, 1999).  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλέβαιε θαη ε ζηξνθή ζηε δηνίθεζε ησλ 

νξγαληζκψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία εγθαηαιείθζεθε ε κνλνκέξεηα ηεο δηνηθεηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο θαη δφζεθε βαξχηεηα ζηελ ζπκκεηνρηθή εγεζία θαη δηνίθεζε. Ζ 

πξνζέγγηζε απηή είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο θηινζνθίαο δηνίθεζεο, 

απηήλ ηεο δηνίθεζεο νιηθήο πνηφηεηαο, παηέξαο ηεο νπνίαο ζεσξείηαη ν Edward 

Deming (Θενθηιίδεο, 2012). Ζ εηζαγσγή ηεο νιηθήο πνηφηεηαο ζηα ζρνιεία επηδηψθεη 

ηε κεηαηξνπή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο δηνίθεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζε 

έλα ζχζηεκα ζπλερνχο βειηίσζεο θαη κάζεζεο (Πξάληδνπ-Καληνχξα, 2005). Ζ 

δηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο πξνζεγγίδεη ηε ζρνιηθή κνλάδα σο ζχζηεκα θαη επνκέλσο 

ελδηαθέξεηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δηαθφξσλ ππνζπζηεκάησλ ηεο, επίζεο, 

ζεσξεί αλαγθαία ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηε δηαδηθαζία 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θαη θαηάζηξσζεο βειηησηηθνχ ζρεδίνπ δξάζεο θαη 

ηνλίδεη, φηη ε πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζα πξέπεη λα 

γίλεηαη κε κηθξά βήκαηα. Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί κία δηνηθεηηθή 

πξαθηηθή ε νπνία ζπζηεκαηνπνηεί ηα ηξία παξαπάλσ γλσξίζκαηα (Θενθηιίδεο, 2012).  

Οη Schildkamp and Visscher (2009) νξίδνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ζρνιείνπ σο 

κία δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, ε νπνία μεθηλά απφ ην ίδην ην 

ζρνιείν θαη έρεη σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ηνπ βαζκνχ 

πξαγκάησζεο ησλ ζηφρσλ ηνπ ψζηε λα ιεθζνχλ απνθάζεηο βειηησηηθήο δξάζεο. Ο 

MacBeath (1999) επεμεγεί φηη πξφθεηηαη γηα κηα «εθ ησλ έζσ» αμηνιφγεζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κνλάδαο πνπ έρεη σο ζηφρν λα ηε βειηηψζεη κέζσ κηαο ζπλερφκελεο 

δηαδηθαζίαο απηνθξηηηθήο. Ζ απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ  απνηειεί 

ινηπφλ έλα κεραληζκφ θαη κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε αλάπηπμε, θαζψο 

απηή, θαηαγξάθνληαο θαη ζπιιέγνληαο πιεξνθνξίεο θαη αμηνινγψληαο ηηο 

παξακέηξνπο ηεο ζρνιηθήο δσήο, απνθηά ηε δπλαηφηεηα λα ραξάμεη ζρέδην δξάζεο, γηα 

ηε δηαρείξηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Καπαρηζή, 2011). χκθσλα κε ηνλ Θενθηιίδε (2013) ε 
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απηναμηνιφγεζε βνεζά ηε ζρνιηθή κνλάδα λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφ ηεο, λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο πηπρέο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζηηο νπνίεο επηηπγράλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία αιιά θαη λα εληνπίζεη εθείλεο πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. 

Ζ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εάλ επηζπκνχκε, λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ ζα πξέπεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία ζπκκεηνρηθή (McBeath et 

al., 2005). Ζ ηδέα ινηπφλ πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδεηαη ε απηναμηνιφγεζε είλαη απηή 

ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δηάδξαζεο. Με ηελ εκπινθή ηνπο ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηελ εθαξκνγή ηεο αλαπηχζζνπλ ηα αηζζήκαηα ηεο επζχλεο θαη ηεο θπξηφηεηαο θαη 

ππεξεηνχλ ηνπο νξγαληζκηθνχο ζηφρνπο επεηδή ηνπο ζεσξνχλ θαη δηθνχο ηνπο ζηφρνπο. 

Δληζρχεηαη ινηπφλ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε αλάπηπμε θηλήηξσλ θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα 

εθαξκνγή ζηελ πξάμε βειηησηηθψλ ζρεδίσλ δξάζεο (Θενθηιίδεο, 2012, 2013). 

Σα νθέιε απφ ηελ πινπνίεζή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμηνιφγεζεο, φπσο 

αλαθέξνπλ θαη νη ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα «Αμηνιφγεζε ηεο Πνηφηεηαο ζηε 

ρνιηθή Δθπαίδεπζε» είλαη πνιιά θαη ζα κπνξνχζε ην πξφγξακκα κε κία ή δχν ιέμεηο 

λα πεξηγξαθεί σο «πνιχ επνηθνδνκεηηθφ», «εμαηξεηηθά επηηπρεκέλν», «ζαπκάζηα 

πξσηνβνπιία» θαη «γφληκε δηαδηθαζία» (McBeath et al., 2005). 

 

2.2. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

2.2.1.  Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Πιήζνο άξζξσλ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε δηεζλή 

εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά πνπ επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε αιιαγήο δεδνκέλσλ  ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Κνηλφ ζεκείν φισλ απνηειεί ε αλάγθε «απνθέληξσζεο θαη 

απηνλνκίαο» ηνπ ζρνιηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία φξσλ θαη 
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πξνυπνζέζεσλ βειηίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη ηελ αλάγθε 

εθαξκνγήο ηεο αμηνιφγεζεο σο κέζνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ζηελ 

εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα ε έλλνηα ηεο αμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ην κνληέιν ηεο  

απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ νπνία επηρεηξείηαη ε αλάιεςε δξάζεο 

απφ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο. 

Ο MacBeath αλαγλσξίδεη ηξεηο βαζηθέο «ινγηθέο» νη νπνίεο απνηεινχλ ηα 

θχξηα θίλεηξα εηζαγσγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζην ζρνιηθφ ρψξν θαη απηέο είλαη ε 

ινγηθή ηεο νηθνλνκίαο, ε ινγηθή ηεο ινγνδφηεζεο θαη ε ινγηθή ηεο βειηίσζεο. Ζ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε απφ ηηο δηαδηθαζίεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ζε πνιιά θξάηε  

έρεη απνδεηρηεί φηη απνηειεί κία δαπαλεξή θαη δπζβάζηαθηε δηαδηθαζία γηα ηηο 

νηθνλνκίεο ησλ θξαηψλ. Ζ ινγηθή ηεο νηθνλνκίαο πξνηείλεη ηελ απηναμηνιφγεζε, ε 

νπνία απνηειεί κία αλέμνδε ιχζε ζε ζχγθξηζε κε ηελ επηζεψξεζε. Ζ ινγηθή ηεο 

ινγνδφηεζεο ζπκπιεξψλεη ηελ παξαπάλσ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε. χκθσλα κε απηή 

ην ζρνιείν νθείιεη λα ινγνδνηεί γηα ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο ηνπ, εθφζνλ γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην δεκφζην (Μπαγάθεο, 2005). Με ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηα ζρνιεία απνθηνχλ ηε δπλαηφηεηα λα ηεθκεξηψλνπλ ην έξγν πνπ 

επηηεινχλ θαη λα πείζνπλ φηη αληαπνθξίλνληαη ζεηηθά θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο 

πξνζδνθίεο απηψλ πνπ ηνπο εκπηζηεχνληαη (MacBeath, 1999). Ζ ηξίηε ινγηθή είλαη 

απηή ηεο βειηίσζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ε απηναμηνιφγεζε πξνσζεί ηε βειηίσζε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηθή απηή εθιείςεη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο, ηφηε ε απηναμηνιφγεζε θαηαιήγεη λα απνηειεί κία θαηαλαγθαζηηθή, ηππηθή θαη 

ελνριεηηθή δηαδηθαζία (Μπαγάθεο, 2005). Ο MacBeath ππνζηεξίδεη φηη απηέο νη ηξεηο 

ινγηθέο κπνξνχλ λα ελαξκνληζζνχλ. Ο Θενθηιίδεο (2013) αλαθέξεη θη απηφο ηηο ηξεηο 

ινγηθέο ηεο απηναμηνιφγεζεο αιιά δηαθνξνπνηεί ηηο θαηεγνξίεο ηνπ MacBeath. 



18 

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Θενθηιίδε (2013) νη ηξεηο ινγηθέο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη 

απηέο ηεο ινγνδφηεζεο, ηεο βειηίσζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Θα 

αλαθεξζνχκε επνκέλσο κφλν ζηελ ηξίηε αθνχ νη άιιεο έρνπλ ήδε αλαιπζεί. Ζ ινγηθή 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ππνζηεξίδεη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα πξφγξακκα 

απηναμηνιφγεζεο απνθηνχλ ηερλνγλσζία θαη αλαπηχζζνληαη επαγγεικαηηθά. Θέηνπλ 

πξνηεξαηφηεηεο θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο βειηησηηθήο δξάζεο. 

Δπνκέλσο, ε ζρνιηθή κνλάδα κεηαηξέπεηαη ζε κηα καλζάλνπζα θνηλφηεηα θαη απνθηά 

ηε δπλαηφηεηα λα πξνσζεί θαη λα ζηεξίδεη ηε κάζεζε γηα φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα (Bolam et al., 2005) αθνχ αλαπηχζζεη 

θίλεηξα γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Ζ αλάγθε γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο εθπαίδεπζεο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ζπκκεηνρή ηεο ζηελ θνηλσλία ηεο γλψζεο θαη ε ηάζε γηα απνθέληξσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, πνπ απνξξέεη απφ ηε ινγηθή θαη ηηο αξρέο ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηεο παξαγσγήο, δηθαηνινγνχλ ην ελδηαθέξνλ πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε πνιιέο 

επξσπατθέο ρψξεο γηα ηα ζπζηήκαηα αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

(Μαληάο, Σαβνπιάξε, & Γαιαβίθαο, 2009). 

Χο εθ ηνχηνπ, δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε παγθφζκηα Σξάπεδα, ε Δπξσπατθή 

Έλσζε θαη ν Ο.Ο..Α, αζρνινχληαη κε ζέκαηα εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη δίλνπλ 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ αμηνιφγεζε σο κέζν βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζην πιαίζην ηεο «Λεπθήο Βίβινπ» ζπζηήλεη ζηα 

θξάηε κέιε λα πηνζεηήζνπλ θνηλνχο δείθηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ θαη ρξεκαηνδνηεί πηινηηθά πξνγξάκκαηα αμηνιφγεζεο ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

Ο Οξγαληζκφο  Οηθνλνκηθήο πλεξγαζία θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α.), επίζεο, έρεη 

αλαπηχμεη κία ζεηξά απφ δείθηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο δηάθνξεο πηπρέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  θαη επηδηψθεη ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ  εθπαηδεπηηθψλ 
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ζπζηεκάησλ δηαθφξσλ ρσξψλ αλαθνξηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο 

(Μπαγάθεο, 2005). Σν 2011 ν Ο.Ο..Α. δεκνζίεπζε έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη 

πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. ε απηή επηζεκαίλεηαη φηη «ην 

ππνπξγείν πζηεξεί ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη πιήξνπο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο…»  

(ΟΟΑ,2011:72) γηα απηφ θαη πξνηείλεη λα ζρεδηαζηεί ζηελ Διιάδα «έλα εζληθφ 

ζχζηεκα αμηνιφγεζεο καζεηή, θαηάιιειν λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιά επίπεδα: ζε 

επίπεδν καζεηή, ηάμεο, ζρνιηθήο κνλάδαο, πεξηθέξεηαο θαη ζπζηήκαηνο» (Ο.Ο..Α., 

2011:63). Έηζη ινηπφλ, πξνηείλεη λα επηηαρπλζνχλ νη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνθεηκέλνπ απηή λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ πξνψζεζε ηεο ινγνδνζίαο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο.  

Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο 

ζρνιηθέο κνλάδεο εληζρχεη ηε ζπλεξγαηηθφηεηα, κεηψλεη ηηο αληηπαξαζέζεηο θαη ηε 

κεηαηφπηζε επζπλψλ. Σα εκπιεθφκελα κέιε ζπλεξγάδνληαη, εληνπίδνπλ ηα ζεκεία 

εθείλα πνπ επηδέρνληαη βειηίσζε, ζρεδηάδνπλ θαη εθαξκφδνπλ βειηησηηθά ζρέδηα 

δξάζεο (Meuret & Morlaix, 2003; νινκψλ, 1999). Καιιηεξγείηαη θιίκα ζπλεπζχλεο 

θαη απηνδέζκεπζεο ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

(Hargreaves, 1994; Stoll & Fink, 1996). Δπνκέλσο, ζε απηέο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο, ην έξγν πνπ 

επηηειείηαη είλαη πην γφληκν θαη απνηειεζκαηηθφ (Μπαγάθεο, Γεκεξηδή, & ηακάηεο, 

2007). Ζ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο 

θνπιηνχξαο κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ 

ηελ απνηεινχλ (Saunders, 2001). O Μαπξνγηψξγνο (1999) αλαθέξεη φηη ε εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο πξνζθέξεη ζε απηέο απηνλνκία θαη ηε δπλαηφηεηα 

ράξαμεο θαη εθαξκνγήο εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην πιαίζην πάληα ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ. Γίλεηαη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα 

ζην ζρνιείν λα θηλεζεί κε κεγαιχηεξε άλεζε θαη ειεπζεξία θαη λα κεηαηξαπεί ζε έλα 

ζχγρξνλν, δεκνθξαηηθφ ζρνιείν, αλνηρηφ ζηελ θνηλσλία.   

Χζηφζν, ε εθαξκνγή θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ απηναμηνιφγεζεο ζε 

άιιεο ρψξεο έθεξε ζηελ επηθάλεηα θαη ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο κεηνλεθηήκαηα ή αδπλακίεο ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη επηθξηηέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα λα ζηεξίμνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηε γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο.  

2.2.2. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ ηζηνξία ηεο αμηνιφγεζεο ζηε ρψξα καο έρεη δηαπηζησζεί φηη έρεη βεβαξεκέλν 

παξειζφλ θη απηφ νθείιεηαη είηε ζην ζεζκφ ηνπ επηζεσξεηή είηε ζηελ αλππαξμία 

νπνηαζδήπνηε αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο (Παπαζηακάηεο, 2001). Δλψ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο θαηέδεημαλ φηη απηή απνηειεί ηελ 

θαηάιιειε αθεηεξία γηα ηελ νκαιή εηζαγσγή ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (Ξσρέιιεο, 2006), σζηφζν, 17 ρξφληα 

κεηά, θαίλεηαη φηη δελ έρεη «σξηκάζεη» ε ηδέα ηεο εθαξκνγήο ηεο. Δίλαη δηαπηζησκέλν 

φηη νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ θαηά θαηξνχο εθαξκφδνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο δελ ζηεξίδνληαη ζε απνηειεζκαηηθνχο κεραληζκνχο ζρεδηαζκνχ, εθαξκνγήο, 

παξαθνινχζεζεο θαη απνηίκεζεο. Έηζη ε Διιάδα πηνζεηεί κνληέια αλάπηπμεο απφ 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη αθνινπζεί νδεγίεο δηεζλψλ νξγαληζκψλ ρσξίο λα 

πξνζαξκφδεη ηα κνληέια απηά ζηελ ειιεληθή εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Γηα λα 

είλαη φκσο απηά ηα κνληέια βηψζηκα θαη λα έρνπλ κηα ηζηνξηθή πξννπηηθή νθείινπλ 

λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ηνπηθφ ζπγθείκελν, ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο 
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εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο (Sarason, 1990; Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην, 2009). 

Έλα απφ ηα κνληέια πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εθαξκνζηεί θαη ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη θαη ν 

ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε 

εθαξκνγή ηνπ, αλαθέξεη ν Θενθηιίδεο (2012), είλαη απαξαίηεην νη εκπιεθφκελνη λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο αλάγθεο γηα αιιαγή, εηζαγσγή ηνπ ζεζκνχ ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε αιιά θαη λα ζρεδηάζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφο 

ζα πινπνηεζεί (Θενθηιίδεο, 2012). 

 Δηδηθφηεξα ν Γεξκαλφο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο Kurt Lewin έρεη πεξηγξάςεη 

πνιχ ραξαθηεξηζηηθά ηε δηαδηθαζία ηεο αιιαγήο. χκθσλα κε απηφλ ε αιιαγή 

δηέξρεηαη απφ ηξία ζηάδηα, ηεο ςπρνινγηθήο πξνεηνηκαζίαο, ηεο κεηαθίλεζεο ζηε λέα 

ηαθηηθή θαη ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο λέαο ηαθηηθήο. Καηά ην πξψην ζηάδην σξηκάδεη ε 

ηδέα ηεο αιιαγήο θαη ζπλεηδεηνπνηείηαη ε αλάγθε ή νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο πξέπεη 

λα γίλεη ε αιιαγή. Σν δεχηεξν ζηάδην, ηεο κεηαθίλεζεο ζηε λέα ηδέα, απνηειεί ηελ 

απνδνρή ηεο αιιαγήο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. Σν ηξίην ζηάδην πνπ είλαη ε 

ζηαζεξνπνίεζε ηε λέαο ηδέαο, αλαθέξεηαη ζηελ νξηζηηθή θαη ρσξίο επηθπιάμεηο 

απνδνρή ηεο λέαο πξαθηηθήο (Θενθηιίδεο, 2013). Ο Θενθηιίδεο (2013) ππνζηεξίδεη φηη 

ε εηζαγσγή ηεο αιιαγήο πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε έλα ζπλδπαζκφ ζηξαηεγηθήο κεηαμχ 

ηεο εκπεηξηθήο-ινγηθήο θαη ηεο θαλνληζηηθήο-αλακνξθσηηθήο κεζφδνπ. Ζ εκπεηξηθή-

ινγηθή κέζνδνο ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη νη άλζξσπνη φηαλ γλσξίζνπλ ην λέν θαη 

ηε ινγηθφηεηα πνπ ην δηαθξίλεη ηφηε ζα πεηζζνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο αιιαγήο 

θαη ζα επηδηψμνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ θαλνληζηηθή-αλακνξθσηηθή κέζνδνο ηνλίδεη 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ησλ κειψλ θαη πσο γηα λα επέιζεη αιιαγή πξέπεη λα 

ππάξμεη κηα δηαδηθαζία ε νπνία ζα δηαθνξνπνηήζεη ην θιίκα θαη ηνπο θαλνληζκνχο πνπ 
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ηα κέιε απνδέρνληαη. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζεσξεί απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ 

ηνπ ζπζηήκαηνο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο αλάπηπμεο. Δπνκέλσο, θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζα έπξεπε λα ιεθζεί ζνβαξά 

ππφςε ε παξαπάλσ ζεσξεηηθή βάζε ηεο αιιαγήο, εάλ επηζπκνχζαλ νη ππεχζπλνη ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο λα δηακνξθψζνπλ ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα 

επλννχζαλ ηελ κεηάβαζε ζηε λέα ηδέα, αθνχ φπσο αλαθέξεη ν Stoll (2006), νη 

νπνηεζδήπνηε αιιαγέο γίλνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρνπλ σο απψηεξν ζηφρν 

ηελ ελίζρπζε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ θαη ηελ πνιχπιεπξε αλάπηπμή ηνπο.  

Έρνληαο θαηά λνπ φια φζα εηπψζεθαλ παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη ε 

ζπλαίλεζε θαη ε απνδνρή ησλ επηρεηξνχκελσλ αιιαγψλ απ’ φινπο ηνπο 

εκπιεθφκελνπο είλαη απαξαίηεηε. Αιιαγέο νη νπνίεο επηβάιινληαη απφ ηελ θνξπθή 

(top down) ζπλήζσο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Κακία αιιαγή δελ είλαη απνηειεζκαηηθή εάλ δελ εκπιέθεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη δελ 

αθνινπζεί ην ζρεδηαζκφ απφ θάησ πξνο ηα πάλσ (bottom up) (M Fullan, 1991). 

Άιισζηε, ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, αλαθέξεηαη φηη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία πξνθχπηεη 

σο απνηέιεζκα πξσηνβνπιηψλ θαη ελεξγεηψλ ησλ εκπιεθφκελσλ κειψλ, ζε απηνχο 

αλαπηχζζεηαη ε αίζζεζε ηεο νηθεηνπνίεζεο ηεο αιιαγήο, αθνχ ε φιε δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη δηθή ηνπο ππφζεζε (Fullan, 1992). Δπνκέλσο, νη ζπκκεηέρνληεο 

ελεξγνπνηνχληαη θαη αλαιακβάλνπλ δξάζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε (W. K. Hoy & 

Miskel, 2001; L. Kyriakides & R. J. Campbell, 2004). Ζ απνδνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αξρέο απνηειεί αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία νπνηνπδήπνηε ζπζηήκαηνο ή κνξθήο αμηνιφγεζεο 

(Παπαζηακάηεο, 2001). Ζ εθαξκνγή ησλ πηινηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην 1997 είρε 

πξάγκαηη σο ζηφρν ηε δηάδνζε θαη εδξαίσζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ ειιεληθή 

Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ 
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αιιαγή θαη βειηίσζε ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

πξνζθεξφκελνπ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο (νινκψλ, 1999). Απνδεηθλχεηαη 

φκσο φηη δελ επηηεχρζεθε ν ζηφρνο θαη δελ δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν έδαθνο πνπ 

ζα επλννχζε ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ. 

Δπηπιένλ, πιήζνο εθπαηδεπηηθψλ πεηξακάησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε 

δηαθνξεηηθά εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα γξήγνξα έραζαλ ηελ αίγιε ηνπο (Hargreaves, 

Earl, Moore, & Manning, 2001). Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε  εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ 

πνπ ζηελ αξρή εθαξκφζηεθαλ κε επηηπρία θαη ελζνπζηαζκφ, ειάρηζηνο αξηζκφο απφ 

απηέο θαηάθεξε λα πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ζηε λέα ηδέα δειαδή λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαη λα απνηειέζνπλ πξαθηηθέο  ηηο 

νπνίεο πηνζεηνχλ θαη εθαξκφδνπλ ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Anderson & 

Stiegelbauer, 1994; M  Fullan & Stiegelbauer, 1991). Κάζε ζρνιείν έρεη ηε δηθή ηνπ 

θνπιηνχξα θαη επνκέλσο είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ρσξίο αληηδξάζεηο θάπνην λέν 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ή κία λέα παηδαγσγηθή ηερληθή αθφκε θαη αλ έρεη απνδεηρηεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο (Sarason, 1971). Ζ Μπηληάξε (2012) αλαθέξεη φηη γηα λα 

είλαη νπζηαζηηθή ε αιιαγή είλαη απαξαίηεην λα ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο θνπιηνχξαο 

ηνπ ζρνιείνπ. Γηαηί, αλ δελ ζπκβεί απηφ, ν θίλδπλνο βξαρχβησλ θαη επηθαλεηαθψλ 

αιιαγψλ είλαη ππαξθηφο (Fink & Stoll, 2005). Σν ζίγνπξν πάλησο είλαη φηη νη 

θνπιηνχξεο δελ αιιάδνπλ κε εληνιέο αιιά κε αιιαγή ησλ αληηιήςεσλ, δνκψλ, 

δηαδηθαζηψλ θαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζα  αληηθαηαζηήζνπλ απηέο πνπ ήδε ππάξρνπλ  (Fullan, 2001a). Ζ χπαξμε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο εληζρχεη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, εκπλέεη 

ηελ θαηλνηνκία θαη ζπκβάιιεη ζηελ πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη γεληθφηεξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Ζ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ζρνιείνπ δελ είλαη δπλαηφλ λα 

πινπνηεζεί ζε έλα γξαθεηνθξαηηθφ θαη ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

(Καπαρηζή, 2011). Ο Μαπξνγηψξγνο (1999) αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά φηη απαηηείηαη 

δηεχξπλζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, δπλαηφηεηα αλάιεςεο 

πξσηνβνπιηψλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηδηαηηεξνηήησλ θαζψο θαη ζηελ επηινγή ζπλεξγαζηψλ. 

Δπίζεο, είλαη απαξαίηεην λα ηξνπνπνηεζνχλ θαη νη θνηλσληθέο ζρέζεηο κεηαμχ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, έηζη ψζηε νη θάζεηεο θαη ηεξαξρηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη 

κεηαμχ ηνπο λα κεηαηξαπνχλ ζε νξηδφληηεο ζρέζεηο ηζνηηκίαο. Ο Παζηαξδήο (2008) 

αλαθέξεη φηη είλαη απφιπηα θπζηνινγηθφ νη εκπιεθφκελνη λα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 

απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο αδπλακίεο θαη ηνπο πξνηεηλφκελνπο ηξφπνπο βειηίσζεο, 

σζηφζν, πξέπεη  θαζέλαο λα ζεβαζηεί ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο θαη λα ζπκκεηέρεη 

ζηελ θνηλή πξνζπάζεηα. Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν νινκψλ (1999) ηνλίδνληαο φηη ν 

ζεβαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί θξίζηκε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ζ έιιεηςε ρξφλνπ θαη ν 

θφξηνο εξγαζίαο απνηεινχλ εκπφδηα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Δίλαη δεδνκέλν φηη κία 

ζνβαξή ελαζρφιεζε κε απηήλ απαηηεί ρξφλν θαη κάιηζηα φηαλ απηή εθαξκφδεηαη γηα 

πξψηε θνξά θαη δελ ππάξρεη ε πείξα απφ πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

φκσο πεξίπησζε, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ νθείιεη λα ηελ εληάμεη ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο ηνπ, ψζηε απηή λα κελ απνηειεί απηνζθνπφ, αιιά αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ (McBeath et al., 2005).  

Απαξαίηεην θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε 

απηναμηνιφγεζε είλαη ε δεκηνπξγία θιίκαηνο πνπ λα επλνεί ηελ θξηηηθή αλαδήηεζε 

θαη ηνλ εηιηθξηλή αλαζηνραζκφ (McBeath et al., 2005). Καζνξηζηηθφ ξφιν επίζεο 
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δηαδξακαηίδεη θαη ε πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 

αμηνιφγεζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο απηναμηνιφγεζεο, ε δηακφξθσζε θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο θαη επξείαο ζπλαίλεζεο, 

ε ηήξεζε ερεκχζεηαο θαη ε εμαζθάιηζε ηεο βνήζεηαο ελφο θξηηηθνχ θίινπ (critical 

friend), ελφο δειαδή πξνζψπνπ, εμσζρνιηθνχ παξάγνληα, πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο, θξίλνληαη 

απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο (Swaffield & 

MacBeath, 2005). Αλ θαη ε δηαδηθαζία εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο είλαη κνλαδηθή γηα 

θάζε ζρνιηθή κνλάδα, ε δηακφξθσζε ελφο εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ, ην νπνίν ζα 

δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θάζε ζρνιείνπ ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε (Μαληάο et al., 2009). Σν πιαίζην απηφ ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη 

ζηνηρεία φπσο ηε δηακφξθσζε εληαίαο θηινζνθίαο, έλα δειαδή ζχλνιν απφ 

πεπνηζήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ λα ζηεξίδνπλ ην εγρείξεκα ηεο εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο, ηνπο θαηεπζπληήξηνπο άμνλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε ξχζκηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηελ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ζηελ 

νπνία είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη εκπιεθφκελνη, ψζηε λα ππάξμεη 

ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην ηη ζα αμηνινγεζεί. Δπηπξφζζεηα βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ πιαηζίνπ 

απνηειεί θαη ε νξγάλσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο αμηνιφγεζεο, δειαδή ηνπ ηξφπνπ κε 

ηνλ νπνίν ην ζρνιείν ζα επηιέμεη λα πξνζεγγίζεη ηελ απηναμηνιφγεζή ηνπ θαη ηέινο ε 

επηινγή ησλ κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ απηναμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη θαηά 

ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (ΜacBeath, 2001). 

Ζ πνιηηεία νθείιεη λα αμηνπνηήζεη απηφλ ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη λα εμαζθαιίζεη φιεο εθείλεο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ, γηα λα ζπκβεί φκσο 

απηφ ζα πξέπεη νη εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνχλ θαη λα εθπαηδεπηνχλ ζηε ρξήζε ηνπ 
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εξγαιείνπ απηνχ (Παπαζηακάηεο, 2001). πζηεκαηηθή ελεκέξσζε θαη ζπκκεηνρηθνχ 

ηχπνπ επηκφξθσζε φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηηο ζχγρξνλεο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ 

εθπαίδεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). Μφλν φηαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ελεκεξσκέλνη θαη αλαγλσξίζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα ηελ απνδερηνχλ θαη ζα ηελ πινπνηήζνπλ κε 

επηηπρία.  

χκθσλα κε ηνλ νινκψλ (1999) «γηα λα γίλεη ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε κία 

ζπζηεκαηηθή, βηψζηκε θαη απνδνηηθή δηαδηθαζία θξηηηθήο αλαδήηεζεο θαη βειηίσζεο 

ή αιιαγήο ηνπ ζρνιείνπ» είλαη απαξαίηεην λα δηαζθαιηζηνχλ νξηζκέλεο «εζσηεξηθέο 

πξνυπνζέζεηο» πνπ αθνξνχλ ζηηο γλψζεηο, αληηιήςεηο, ζέζεηο, ζρέζεηο θαη πξαθηηθέο 

φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. Απηέο αθνξνχλ ζηελ αιιαγή ησλ 

αληηιήςεσλ ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζηελ 

αιιαγή ησλ πξνζδνθηψλ σο πξνο ηνπο απνδέθηεο θαη σο πξνο ηηο εθαξκνγέο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ζηελ εξκελεία θαη ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ψζηε λα απνθεχγνληαη γεληθεχζεηο θαη ππεξαπινπζηεχζεηο. 

Οη ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ζεζκφ απνηεινχλ ζεκαληηθφ 

παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ηεο (Μπηληάξε, 2012). 

πκπεξαζκαηηθά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, φηη νη ζρνιηθέο κνλάδεο γηα λα 

αληαπνθξηζνχλ ζεηηθά ζηηο αιιαγέο πξέπεη λα απνηεινχλ θνηλφηεηεο κάζεζεο 

(Leithwood, Jantzi, & Steinbach, 1999), απηφ δειαδή ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα 

αλαδηακνξθψλνπλ ζπλερψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα επηδηψθνπλ ηελ εμέιημε 

δξαζηεξηνπνηψληαο φια ηα κέιε ηνπο. Άιισζηε, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν Παζηαξδήο 

(2004), θάζε ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη έηνηκν γηα ηελ αλαζεψξεζή ηνπ, αθνχ ζηηο 

κέξεο καο ε κφλε ζηαζεξά είλαη ε αιιαγή. 
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2.2.3.  ΟΙ ΑΝΣΙΡΡΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ζ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο απφ ην ζρνιηθφ έηνο 2013-14 ζπλνδεχεηαη απφ αληηδξάζεηο 

ελφο ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. Κάπνηα απφ ηα  

επηρεηξήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ φινη απηνί πνπ «πνιεκνχλ» ην ζεζκφ αλαθέξνληαη 

θαη ζηα αδχλακα ζεκεία ηεο απηναμηνιφγεζεο, φπσο απηά έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηηο 

δηεζλείο έξεπλεο πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα.  

Αλαθέξεηαη ινηπφλ φηη ην φθεινο γηα ηνπο καζεηέο θαη ην ζρνιείν είλαη 

αλαληίζηνηρν ζε ζρέζε κε ηνλ ρξφλν θαη ηνλ θφπν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο. Δπίζεο απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ είλαη ηδηαίηεξα θνπξαζηηθή θαη ρξνλνβφξα 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη άκεζα νξαηά (Altrichter & 

Specht, 1998; Popham, 1988). Ζ έιιεηςε ηερλνγλσζίαο θαη ηδηαίηεξσλ γλψζεσλ θαζψο 

θαη ε έιιεηςε ζπζηεκαηηθφηεηαο ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο απηναμηνιφγεζεο είλαη πνιχ 

πηζαλφ λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ (McNamara & O' Hara, 2008; Schildkamp & Visscher, 

2010b; Vanhoof, Van Petegem, & De Mayer, 2009). ηα αδχλακα ζεκεία πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη ε ηάζε εζσζηξέθεηαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο ζρνιηθέο  κνλάδεο θαη ηηο 

δπζθνιεχεη λα ζπλδεζνχλ κε άιιεο ζρνιηθέο κνλάδεο γηα λα ζπλεξγαζηνχλ (νινκψλ, 

1999). Ζ πηζαλφηεηα λα εμειηρηεί ε απηναμηνιφγεζε ζε κία γξαθεηνθξαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ απιψο ζα θαηαγξάθεη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

ζίγνπξα δελ είλαη ην δεηνχκελν θαη απηφ πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, 2011). Οη 

εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ην θφβν κήπσο ε ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ηνπο κεηαηξέςεη απφ παηδαγσγνχο ζε αμηνινγεηέο θαη απηφ απνβεί ζε βάξνο ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δπνκέλσο, πνιιά δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο εάλ επηζπκνχκε απηή λα 

επηθέξεη ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα (Leonidas Kyriakides & R. J. Campbell, 

2004).  

Οη επηθξηηέο ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ζα νδεγήζεη ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζρνιείσλ αιιά θαη ζηε δηαθνξνπνηεκέλε ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία ζα εμαξηάηαη 

απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα αλαθνηλψλεη ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα (Καπαρηζή, 2011). 

Ζ ζχγθξηζε ησλ ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Παζηαξδή (2008) ζα επηθέξεη 

αξλεηηθά απνηειέζκαηα αθνχ ζα εηζαρζνχλ νη αξρέο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο ζηελ 

εθπαίδεπζε ρσξίο βέβαηα λα έρνπλ πξνβιεθζεί ελέξγεηεο γηα ηε βειηίσζή ησλ 

ζρνιείσλ πνπ πζηεξνχλ. Τπνζηεξίδνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο ζπλδέεηαη κε ηα 

λνκνζεηήκαηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (Ν.3848/2010, Ν.4024/201, Π.Γ. 152/2013) θαη 

απνηειεί ην πξψην θαη κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρεη σο απψηεξν ζηφρν ηελ βαζκνινγηθή θαη κηζζνινγηθή ηνπο 

θαζήισζε θαζψο θαη ηε ρεηξαγψγεζε ηνπο (ΓΟΔ, 2013; Μπνθπιάηνο, 2001). 

Πξφζεζε επίζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν Μπνθπιάηνο, 

(2001) είλαη αθελφο λα «ρξπζψζεη» ην ράπη ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο κε ηε 

παξάιιειε ζεζκνζέηεζε ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο θαη 

αθεηέξνπ λα εθζέζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηα κάηηα ηεο θνηλσλίαο σο αξλεηέο 

νπνηαζδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο. Απηή ε επηθπιαθηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζε νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο απνξξέεη απφ ηελ αληίιεςε 

φηη ε αμηνιφγεζε επηδηψθεη ηε ζπκκφξθσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλα θαλνληζηηθά πιαίζηα (Καββαδίαο & Κάηζηθαο, 1998; Μαπξνγηψξγνο, 

2000; Παξαζθεπφπνπινο, 2004). Πνιιά απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο αθνξνχλ επαίζζεηα δεδνκέλα θαη γηα απηφ ην ιφγν 
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είλαη απαξαίηεην λα θαζηεξσζνχλ δηαδηθαζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο ρξήζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ 

νπνίν ζπιιέγνληαη απηά (Fitz-Gibbon & Tymms, 2002). Δπηπξφζζεηα δηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ν Ο.Ο..Α. ηνλίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ελφο αμηνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη δίλνπλ νδεγίεο γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ επηδηψθνληαο ηνλ 

«εμσεπξσπατζκφ» ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο  (Παπακαηζαίνπ, 2000). 

Οη McNamara and O' Hara (2005) αλαθέξνπλ φηη ηα πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα πξνζαλαηνιίδνληαη ζε ζπζηήκαηα ζχδεπμεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο. Ο ζπλδπαζκφο απηφο εμαζθαιίδεη εγθπξφηεηα ζηηο κεηξήζεηο ηεο 

εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο θαη παξέρεη ζεηηθφηεξα απνηειέζκαηα (Nevo, 2001). 

Χζηφζν, ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν, ε χπαξμε εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο εγείξεη 

αλακλήζεηο απφ ηελ επνρή ηνπ επηζεσξεηηζκνχ θαη απηφ ζα έπξεπε λα ην ιάβνπλ 

ζνβαξά ππφςε ηνπο νη ηζχλνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ 

δηαθφξσλ λνκνζεηεκάησλ, εάλ βέβαηα επηζπκνχλ, λα δηακνξθψζνπλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

 

2.2.4.  ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΓΡΟΜΗ – ΠΙΛΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Οη πξψηεο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε ρψξα καο 

μεθίλεζαλ ην 1997. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1997-99 ζπληάρζεθε έλαο νδεγφο 

αμηνιφγεζεο απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ζην πιαίζην ηνπ Νφκνπ 2525/97 θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν πηινηηθέο εθαξκνγέο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Σέζζεξηο ήηαλ νη δείθηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ έπξεπε λα αμηνινγεζνχλ 
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θαη αθνξνχζαλ ζηε δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε πφξσλ, ζηηο ζρέζεηο θαη ζην θιίκα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά 

απνηειέζκαηα.  

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ κε ηίηιν «Δζσηεξηθή 

Αμηνιφγεζε θαη Πξνγξακκαηηζκφο Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ζηε ρνιηθή Μνλάδα» πνπ 

έγηλε ζην πιαίζην ησλ ρνιείσλ Δθαξκνγήο Πεηξακαηηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Δθπαίδεπζεο (ΔΠΠΔ)  είρε δηάξθεηα ηξία ρξφληα, μεθίλεζε ην 1997 θαη ηειείσζε ην 

2000. Σν ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ είρε ν αείκλεζηνο Ησζήθ νινκψλ. 

Καηά ην πξψην έηνο ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ζπκκεηείραλ έμη ζρνιηθέο κνλάδεο 

Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο. Σε ζρνιηθή ρξνληά 1998-99 παξέκεηλαλ δχν ζρνιεία θαη 

πξνζηέζεθαλ αθφκε ηξία απφ ηε Β/ζκηα θαη ηέζζεξα απφ ηελ Α/ζκηα εθπαίδεπζε. Ζ 

Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή (Δ.Δ.) θαζφιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ππεχζπλε 

γηα ην ζρεδηαζκφ, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ε Οκάδα Δπηζηεκνληθήο Τπνζηήξημεο 

(Ο.Δ.Τ.)  γηα ην ζπληνληζκφ  ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο  θαζψο θαη ηελ 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα. Δπηρεηξήζεθε κέζσ 

απηνχ ηνπ πεηξακαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ε αλάπηπμε θαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ελφο 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ 

λα είλαη «θηιηθφ» ζηελ ειιεληθή πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη λα 

απνζθνπεί ζηε αιιαγή ή βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ, ησλ πξαθηηθψλ ηνπ θαη ησλ 

κνξθσηηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ (νινκψλ, 1999).  

Ζ πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πηινηηθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Αμηνιφγεζε 

ηεο Πνηφηεηαο ζηελ Δθπαίδεπζε, ηεο νπνίαο επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ήηαλ ν John 

MacBeath, απνηέιεζε ηε δεχηεξε πηινηηθή εθαξκνγή αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Γεθαεπηά ήηαλ νη επξσπατθέο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ ην  πξφγξακκα 
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θαη απφ ηα 101 ζρνιεία πνπ ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά ηα 5 ήηαλ ειιεληθά. ηφρνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ λα βνεζήζεη ηηο ρψξεο λα μεπεξάζνπλ ηνπο θφβνπο θαη ηηο 

αλαζθάιεηεο πνπ αηζζάλνληαλ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη λα 

ηελ εληάμνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο σο  έλα εξγαιείν ην 

νπνίν ηξνθνδνηεί ηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο (Μπαγάθεο, 2005). Σέζζεξηο ήηαλ νη 

ηνκείο ζηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηα εθπαηδεπηηθά επηηεχγκαηα, νη δηαδηθαζίεο ζε επίπεδν ηάμεο, νη δηαδηθαζίεο ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ θαη ην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009).  

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε  πινπνίεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«Bridges Across Boundaries» θαηά ηε ηξηεηία 1998-2000. Ζ Διιάδα, ε Γεκνθξαηία 

ηεο Σζερίαο, ε ινβαθία, ε Οπγγαξία, ε Πνξηνγαιία, ε Πνισλία θαη ε Διβεηία 

απνηέιεζαλ ηηο επηά ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. ηφρνο φισλ ησλ ρσξψλ 

ήηαλ λα ελζσκαηψζνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Μπαγάθεο, 2005).  

 Καηφπηλ ην 2002 ε ρψξα καο ζπκκεηείρε καδί κε άιιεο έμη ρψξεο ζην δηεζλέο 

πξφγξακκα «Carpe Vitam Leadership for Learning» (Ζγεζία γηα ηε κάζεζε) ην νπνίν 

βαζηδφηαλ ζηε ινγηθή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο  θαη ην ζπληφληδε θαη 

πάιη ν θαζεγεηήο John MacBeath απφ ην Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Cambridge. Δθηφο απφ 

ηελ Διιάδα ζην πξφγξακκα απηφ ζπκκεηείραλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Απζηξαιία, ε 

Απζηξία, ε Γαλία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ε Ννξβεγία. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ην πψο νη έλλνηεο «Ζγεζία» θαη «Μάζεζε» ζπλδένληαη κεηαμχ 

ηνπο θαη πψο εθαξκφδνληαη ζηα δηαθνξεηηθά ζρνιηθά πεξηβάιινληα ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα (Μπαγάθεο et al., 2007). 
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 Οη πξνζπάζεηεο ζπλερίζηεθαλ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

ην νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ 

Μάζεζε» (2007-13) θαη νλνκάζηεθε «Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ-

Γηαδηθαζία Απηναμηνιφγεζεο». Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα απνηέιεζε ην πξψην 

ζηάδην εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο πνπ είρε πξναλαγγείιεη ην ΤΠΑΗΘ κε ην Νφκν 

3848/2010 γηα ηελ «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζηέξσζε θαλφλσλ 

αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε». Σν πηινηηθφ απηφ πξφγξακκα 

πξνβιεπφηαλ λα εθαξκνζηεί αξρηθά ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

Κάζε ρνιηθφο χκβνπινο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο έπξεπε λα επηιέμεη έσο 2 

ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ πεξηθέξεηαο, ζηηο νπνίεο ζα εθαξκνδφηαλ ε 

απηναμηνιφγεζε θαη ζα είρε ν ίδηνο ηελ επζχλε παξαθνινχζεζεο ηεο πινπνίεζεο ηνπ 

έξγνπ πνπ ζα είρε δηάξθεηα δπφκηζη έηε. Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο απηνχ 

απνηεινχζε έλα θαηλνηφκν εγρείξεκα πνπ είρε σο ζηφρν ηελ αιιαγή δνκψλ, 

δηαδηθαζηψλ, ζρέζεσλ θαη θνπιηνχξαο θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ζρεηηθήο 

απηνλνκίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ηεο ρψξαο (ΤΠΓΒΜΘ/ΗΔΠ, 2011). 

 Γηα ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (ρνιηθψλ 

πκβνχισλ, Γηεπζπληψλ θαη Δθπαηδεπηηθψλ) ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

απηναμηνιφγεζεο δεκηνπξγήζεθε ην Παξαηεξεηήξην Αμηνιφγεζεο. Μέζσ απηνχ 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ εμειίμεσλ ζε δεηήκαηα  αμηνιφγεζεο 

φρη κφλν ζε εζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη ελδηαθεξφκελνη  κπνξνχλ λα 

αληαιιάζνπλ απφςεηο, εκπεηξίεο, ηερληθέο, ηερλνγλσζία πνπ εθάξκνζαλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηεπθνιχλνπλ θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ δηάρπζε θαιψλ 

πξαθηηθψλ πνπ εληζρχνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ έξγνπ (ΤΠΓΒΜΘ/ΗΔΠ, 2011). 
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Οη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο απνηέιεζαλ απφπεηξεο εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο Διιάδαο θαη είραλ σο ζηφρν λα  

πξνεηνηκάζνπλ ην έδαθνο γηα ηελ γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ θαη ηε 

δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. 

Απφξξνηα φισο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ήηαλ ε έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο 

απφθαζεο κε Αξηζ. Πξση. 30972/Γ1/5-3-2013 (ΦΔΚ 614, η.β΄/15-3-2013) θαη ηελ 

εγθχθιην κε Αξ. Πξση. 30973/5-3-2013 κε ηηο νπνίεο ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο απφ ην ζρνιηθφ 

έηνο 2013-14 ζα εθαξκνζηεί ζηαδηαθά ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο επηθξάηεηαο 

ππνρξεσηηθά. Μία αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δηαθφξσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα απφ ην 1982 θαη κεηά είλαη επηβεβιεκέλε. 

 

2.2.5.  ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Σα ηειεπηαία ηξηάληα δχν ρξφληα έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο απφ ηελ πνιηηεία 

λα ζεζκνζεηήζεη έλα ζχζηεκα αμηνιφγεζεο είηε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είηε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δλψ ππήξμαλ αξθεηέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, σζηφζν θακία απφ 

απηέο δελ έρεη αθφκε εθαξκνζηεί.   

Σν 1982 κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή εκθαλίζηεθε θαη ν 

φξνο «εθπαηδεπηηθφ έξγν» σο κία πξνζπάζεηα λα ππάξμεη έλαο ελλνηνινγηθφο 

επαλαπξνζδηνξηζκφο πνπ ζα βνεζνχζε ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

αμηνιφγεζεο (Π.Η., 2008). Ο ζεζκφο ηνπ Δπηζεσξεηή, ν νπνίνο είρε θαζηεξσζεί απφ ην 

1834, ππήξμε ν καθξνβηφηεξνο ζεζκφο αμηνιφγεζεο ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 
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ζχζηεκα. Ο επηζεσξεηηζκφο κε ηα θαηλφκελα απζαηξεζίαο θαη απηαξρηθφηεηαο πνπ 

ηνλ ζπλφδεςαλ είρε σο απνηέιεζκα λα νδεγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθδειψζνπλ 

απνζηξνθή πξνο ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο αιιά θαη ηελ επηζπκία λα 

απνηξέςνπλ ηελ εθδήισζε παξφκνησλ θαηλνκέλσλ (Μαπξνγηψξγνο, 1993). Με ην 

Νφκν 1304/1982 εηζάγεηαη ν ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη  ρξεζηκνπνηείηαη 

πιένλ επίζεκα ν φξνο αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Ο ρνιηθφο χκβνπινο 

αλαιακβάλεη ηελ επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε, ηε ζπκκεηνρή ζηελ 

αμηνιφγεζε θαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηελ ελζάξξπλζε θάζε 

πξνζπάζεηαο γηα επηζηεκνληθή έξεπλα ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. ηε ζπλέρεηα ν 

Νφκνο 1566/1985 γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαζηεξψλεη θαη επίζεκα πιένλ ηνλ 

φξν εθπαηδεπηηθφ έξγν. Ο ίδηνο Νφκνο πξνβιέπεη ηελ έθδνζε πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο 

ην νπνίν ζα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα ηεο αμηνιφγεζεο, ηε δηαδηθαζία, ην ρξφλν, ην 

πεξηερφκελν, ηα φξγαλα ηεο αμηνιφγεζεο  θαζψο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο αλαγθαίεο 

θαη ζρεηηθέο κε ηελ αμηνιφγεζε. Έηζη ζην ζρέδην Π.Γ.140/1988 θαη ζην άξζξν 1 

αλαθέξεηαη φηη «κε ηνλ φξν αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ λνείηαη ε 

ζπλεθηίκεζε ηνπ ζπιινγηθνχ θαη ζπκκεηνρηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο» θαη ζην Π.Γ. 320/1993 πνπ αθνινχζεζε 

ζεκεηψλεηαη φηη «σο αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ λνείηαη ε εθηίκεζε ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο γεληθά». Ο Νφκνο 2043/1992 νξίδεη σο ππεχζπλνπο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπο δηεπζπληέο, ηνπο ππνδηεπζπληέο θαη ηνπο 

πξντζηάκελνπο ησλ ζρνιείσλ.  Ζ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πξνζδηνξίδεηαη 

μαλά ζην Νφκν 2525/1997 «σο κία δηαδηθαζία απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 

παξερφκελεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ 

ηεο». Δπίζεο ν ίδηνο Νφκνο πξνβιέπεη θαη ηε ζχζηαζε ψκαηνο Μνλίκσλ 
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Αμηνινγεηψλ. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 140/1998 αλαθέξεη φηη γηα ηε κνληκνπνίεζε 

θαη ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

ζχληαμε έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηεο παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο ηνπο επάξθεηαο απφ 

ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ηνπο ζρνιηθνχο ζπκβνχινπο θαη ηνπο 

κφληκνπο αμηνινγεηέο. ηε ζπλέρεηα ε Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/1938/27-2-1998 

«Αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ» θαζνξίδεη 

ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ησλ 

ζηειερψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνπο κφληκνπο αμηνινγεηέο. ην Νφκν 

2986/2002 πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Οξγάλσζε ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαπηζηψλεηαη φηη επηρεηξείηαη ε αμηνιφγεζε φισλ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηεο εθπαίδεπζεο. Γίλεηαη ινηπφλ, γηα πξψηε θνξά, αλαθνξά ζηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο (Παπαζηακάηεο, 2001). Ζ 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία, ινηπφλ, απνβιέπεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζε κε ζθνπφ ηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο (Καπαρηζή, 2008). Ο ίδηνο 

Νφκνο νξίδεη σο θνξείο ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ην Κέληξν 

Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ) θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (Π.Η.). Ο Νφκνο 

3848/2010 «Αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – θαζηέξσζε θαλφλσλ 

αμηνιφγεζεο θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο» ζην άξζξν 32 

θαζνξίδεη ηε δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δξάζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Γίλεηαη ινηπφλ αλαθνξά ζηε δηαδηθαζία 

ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη νξίδνληαη ηα ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζή ηεο. Χζηφζν, ε 

αλαθνξά ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, φηη ηελ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, εξκελεχηεθε απφ ηηο 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, σο πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ λα ζπλδέζεη ηελ 
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απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Έηζη ε απηναμηνιφγεζε ραξαθηεξίζηεθε σο ην εηζαγσγηθφ ηκήκα ηεο 

αμηνιφγεζεο – ρεηξαγψγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Καηφπηλ ν Νφκνο 3966/2011 ζην 

άξζξν 50 νξίδεη ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ Πξφηππσλ 

Πεηξακαηηθψλ ρνιείσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο θαη αθνινπζεί  ν Νφκνο 4024/2011, 

ν νπνίνο ζην άξζξν 7  ζπλδέεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηε βαζκνινγηθή 

θαη κηζζνινγηθή ηνπ εμέιημε θαη ην ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη θαζνξίδεη πνζφζησζε 

πξναγσγήο απφ ηνλ έλαλ βαζκφ ζηνλ άιιν. Δπνκέλσο δελ αξθεί θάπνηνο λα είλαη 

ηθαλφο γηα λα πξναρζεί αιιά ζα πξέπεη λα είλαη πεξηζζφηεξν ηθαλφο απφ ην ζπλάδειθφ 

ηνπ γηα λα ην θαηαθέξεη. Ζ πξφζθαηε έθδνζε ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 30972/Γ1/5-

3-2013 «Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Έξγνπ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο- Γηαδηθαζία 

Απηναμηνιφγεζεο»  θαζνξίδεη ηελ ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2013-14. Οξίδνληαη επίζεο ζηελ ίδηα απφθαζε κε ζαθήλεηα ν ζθνπφο, ην 

πιαίζην θαη ν ηξφπνο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο. Πξνζδηνξίδνληαη αθφκε νη 

θνξείο επνπηείαο θαη αμηνιφγεζεο ζε πεξηθεξεηαθφ θαη θεληξηθφ επίπεδν θαη 

αλαθέξεηαη ε χπαξμε ηνπ Παξαηεξεηεξίνπ ηεο ΑΔΔ πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Σν Π.Γ. 152/2013  απνηειεί ηελ ηειεπηαία πξνζπάζεηα ηεο 

πνιηηείαο λα αζρνιεζεί μαλά κε ην δήηεκα ηεο αηνκηθήο αμηνιφγεζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ γίλεηαη βάζε πέληε θαηεγνξηψλ θξηηεξίσλ. Οη θαηεγνξίεο απηέο 

αλαθέξνληαη ζην εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ,  ζην ζρεδηαζκφ, πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ζηε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο 

καζεηψλ, ζηελ ππεξεζηαθή ζπλέπεηα θαη επάξθεηα θαζψο θαη ζηελ επηζηεκνληθή θαη 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηελ ηέηαξηε ινηπφλ θαηεγνξία, απηήλ 
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ηεο «Τπεξεζηαθήο ζπλέπεηαο θαη επάξθεηαο» έλα απφ ηα ηξία επηκέξνπο θξηηήξηα 

αλαθέξεηαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηεί. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα ζπλδεζεί ε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

λα μεθηλήζνπλ νη αληηδξάζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο.  

ε φιεο απηέο ηηο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ νη εθπαηδεπηηθνί ακχλνληαη, επεηδή ζεσξνχλ, φηη ε πξνζπάζεηα επηβνιήο ηεο 

παξαπάλσ αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο έρεη σο ζηφρν λα αζθήζεη έιεγρν ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, λα ηνπο ελνρνπνηήζεη θαη θαη’ επέθηαζε λα ηνπο ηηκσξήζεη. 

 

2.2.6. ΟΙ ΘΔΔΙ ΣΗ ΓΟΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ-ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Ο ξφινο ηεο ΓΟΔ ζηηο δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζχκθσλα κε ηε 

Γήκνπ (2005), ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο πξσηαγσληζηηθφο, αθνχ θαηάθεξε 

λα θαηαζηήζεη ηελ παξνπζία ηεο απαξαίηεηε, πξνσζψληαο ηηο δηδαζθαιηθέο απφςεηο 

θαη ζπκβάιινληαο πάληα επνηθνδνκεηηθά ζην δηάινγν πνπ δηεμάγνληαλ κε ηνπο 

ηζχλνληεο. 

Σν ζέκα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα πνιιέο δεθαεηίεο είλαη ζην 

πξνζθήλην ηεο επηθαηξφηεηαο θαη ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ θαη απνηειεί  ζεκείν ηξηβήο 

κεηαμχ ηεο επίζεκεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μειέηεο ειιήλσλ επηζηεκφλσλ αλαθέξνπλ φηη ε δπζηνθία ηεο 

εθπαηδεπηηθήο αμηνιφγεζεο νθείιεηαη ζηελ αληίζηαζε ησλ δχν ζπλδηθαιηζηηθψλ 
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νξγαλψζεσλ, ηεο ΓΟΔ θαη ηεο ΟΛΜΔ  (Μαπξνγηψξγνο, 1993; Παπαθσλζηαληίλνπ, 

1993). 

Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1991 ε ΓΟΔ, ε Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Γαζθάισλ, έρεη 

θαηαζέζεη επίζεκα ηηο ζέζεηο ηεο ζηελ 60
ε
 Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ηνπ Κιάδνπ, 

αλαπηχζζνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο πάλσ ζην ζεκαληηθφ απηφ ζέκα θαη θαηέιεμε 

ζηε γλσζηή απφθαζε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ζε λνκαξρηαθφ θαη ζε εζληθφ θαζψο επίζεο θαη ζηελ αμηνιφγεζε 

φισλ ησλ παξαγφλησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηφ. Ζ ΓΟΔ ππνζηεξίδεη ηελ άπνςε φηη ε 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν 

«Πξνγξακκαηηζκφο- Τινπνίεζε- Απνινγηζκφο», ζα είλαη «κία ζπιινγηθή δηαδηθαζία 

πνπ ζα έρεη σο ζηφρν ηελ αλαηξνθνδφηεζε, ηε βειηίσζε, ηελ ελζάξξπλζε θαη 

αλαβάζκηζε πνπ ρξεηάδεηαη ε εθπαηδεπηηθή θαη κνξθσηηθή δηαδηθαζία ηνπ ζρνιείνπ» 

(«Γηδαζθαιηθφ Βήκα», Μάεο –Ηνχλεο, 1991). 

Πξφηαζε επίζεο ηεο ΓΟΔ, ε νπνία θαηαηέζεθε θαηά ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ 2003-04 ηνλίδεη, φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε δηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε θαη ελ γέλεη ε απηνπξαγκάησζή ηνπ. Πξνηείλεη 

κία δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ζηνλ 

ζρεδηαζκφ θαη ζηελ απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε ηελ θαζηέξσζε 

πξνηεξαηνηήησλ θαη θξηηεξίσλ πνπ απνβαίλνπλ ιεηηνπξγηθά θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 Ζ πξφζθαηε απφθαζε ηεο ΓΟΔ κε Αξηζκ. Πξση. 570/20-1-2014 νξίδεη ηελ 

αμηνιφγεζε «σο αλαηξνθνδνηηθή, γλήζηα παηδαγσγηθή δηαδηθαζία νπζηαζηηθήο 

απνηίκεζεο ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ φζν θαη ζπλνιηθά ηεο εθπαηδεπηηθήο 



39 

 

πνιηηηθήο, κηαο απνηίκεζεο απφ ηα «θάησ» πνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζπιινγηθά θαη φρη απφ κνλνπξφζσπα φξγαλα θαη ζα έρεη σο ζηφρν ηελ 

αλίρλεπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ην ζρεδηαζκφ ησλ αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο νπζηαζηηθήο ελίζρπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ 

δεκφζηνπ ζρνιείνπ». 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ε ΓΟΔ δελ είλαη αληίζεηε κε ηελ εζσηεξηθή 

αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ ε επίζεκε ζέζε ηεο πνπ έρεη θαηαηεζεί απφ 

ην 1993 θαη γεληθφηεξα φιεο νη ηνπνζεηήζεηο ηεο θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ ησλ 

δεθαεηηψλ νπζηαζηηθά παξαπέκπνπλ ζε κία ηέηνηαο κνξθήο αμηνινγηθή δηαδηθαζία.   

 Ζ ππνρξεσηηθή πιένλ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ ζηελ ζρνιηθή κνλάδα (Τπνπξγηθή Απφθαζε 30972/Γ1/5-3-2013) έρεη φκσο 

πξνθαιέζεη αλαζηάησζε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ελψ 

απνδέρεηαη ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε, σζηφζν είλαη αληίζεηε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο πινπνίεζήο ηεο. ην ζεκείν απηφ, πξνθχπηεη ην εμήο εξψηεκα: Αθνχ 

είλαη ππέξ ελφο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο γηαηί αληηδξνχλ ζηε εθαξκνγή 

ηεο απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; Ζ ΓΟΔ 

ππνζηεξίδεη φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη δηαηείλεηαη φηη απηή δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απνθνκκέλε απφ 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ Ν. 3848/2010, Ν 4024/2011 θαη ην Π.Γ. 152/2013 πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηε βαζκνινγηθή, κηζζνινγηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη’ επέθηαζε 

ηε ρεηξαγψγεζή θαη ηελ ηηκσξία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζρνιείσλ (ΓΟΔ, 2013). ην πιαίζην ηεο αληίδξαζεο έρεη μεθηλήζεη έλαο αγψλαο 

κε ζπλερείο ελεκεξψζεηο ηεο ΓΟΔ ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ηνπ θιάδνπ απέλαληη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο- αμηνιφγεζεο –ρεηξαγψγεζεο, φπσο ηελ αλαθέξεη. Οη 

ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη απφ κέξνπο ηνπο εζηηάδνληαη ζηελ απνηξνπή ηεο 
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πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ ησλ ζηειερψλ γηα ηελ απηναμηνιφγεζε κε ηξίσξεο 

ζηάζεηο εξγαζίαο θαη κπινθάξηζκα ησλ ζεκηλαξίσλ, ζηελ ελεκέξσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, δηαθφξσλ θνξέσλ θαζψο θαη ησλ γνλέσλ γηα ηηο ζέζεηο ηνπ θιάδνπ θαη 

ηηο πξαγκαηηθέο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ. Γηνξγαλψλνληαη ζπλειεχζεηο, εκεξίδεο 

εθδειψζεηο κε ζέκα ηελ αμηνιφγεζε θαη ζπγθεληξψλνληαη ππνγξαθέο ζε θείκελν ηεο 

Οκνζπνλδίαο, εθθξάδνληαο έηζη, ηελ αληίζεζή ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί απέλαληη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο. Απαηηνχλ δηάινγν θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε κε ην 

Τπνπξγείν θαη πξνβαίλνπλ ζε φηη είλαη αλαγθαίν πξνθεηκέλνπ λα κελ εθαξκνζηνχλ ηα 

κέηξα. 

Απηφ πνπ είλαη ζίγνπξν είλαη, φηη νη αληηπαξαζέζεηο θαη ε θαηαζπαηάιεζε 

δπλάκεσλ δελ είλαη πξνο φθεινο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζίγνπξα δελ ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απηφ ζα πξέπεη λα 

ην ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο φινη νη εκπιεθφκελνη. 

 

 

2.2.7. ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΓΙΑ ΣΟ ΘΔΜΟ ΣΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΑΠΟΦΔΙ ΓΙΔΘΤΝΣΧΝ ΚΑΙ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ  

 

Όπσο γλσξίδνπκε ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο 

κφιηο πξφζθαηα ζεζκνζεηήζεθε θαη ζα εθαξκνζηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο απφ ην 

ζρνιηθφ έηνο 2013-14. Απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ε αλάινγε εκπεηξία, ε νπνία ζα 

πξνέθππηε απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πινπνίεζή ηεο ζην ειιεληθφ ζρνιηθφ γίγλεζζαη 

θαη ζπλεπψο είλαη πεξηνξηζκέλεο ζηνλ αξηζκφ νη έξεπλεο νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Έξεπλεο γηα ην «θαπηφ»  δήηεκα ηεο αμηνιφγεζεο ζηνλ 
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εθπαηδεπηηθφ ρψξν ππάξρνπλ πνιιέο, θαζψο φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα απαζρνιεί ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα δεθαεηίεο. ην πιαίζην 

αξθεηψλ εξεπλψλ δηεξεπλήζεθαλ νη ζηάζεηο θαη νη αληηιήςεηο ησλ Διιήλσλ 

δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο, αλ ζεσξνχλ 

δειαδή αλαγθαία ηελ εθαξκνγή ηεο, αλ ηελ πξνηηκνχλ ζε ζρέζε κε ηελ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε θαη πνηνη είλαη νη ελδνηαζκνί ηνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. ην εμσηεξηθφ ν 

ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο εθαξκφδεηαη ήδε αξθεηέο δεθαεηίεο θαη γηα απηφ 

ππάξρνπλ πνιιέο έξεπλεο, αθνχ νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ήδε ζρεκαηίζεη άπνςε κηαο 

θαη είλαη πιένλ νξαηά ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο. 

Σε δηεξεχλεζε ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο σο πξνο ηελ αμηνιφγεζή ηνπο θαη ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο επερείξεζε ν εξεπλεηήο 

Υαξαθφπνπινο (1998) ην ζρνιηθφ έηνο 1996-1997. Σν δείγκα ηνπ απνηέιεζαλ 1059 

εθπαηδεπηηθνί. Οη εθπαηδεπηηθνί κε  πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο θαζψο θαη απηνί πνπ 

δηαζέηνπλ επηκφξθσζε έρνπλ ζεηηθφηεξε ζηάζε σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο. Σν 63.9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξνχλ φηη ην εθπαηδεπηηθφ έξγνπ πξέπεη λα αμηνινγείηαη κφλν απφ απηνχο  πνπ ην 

επηηεινχλ δειψλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπλαίλεζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή κίαο 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ παξαπέκπεη ζηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηελ έξεπλα ηεο Πακνπθηζφγινπ (2003), ε νπνία 

απνδειηίσζε εθζέζεηο αμηνιφγεζεο ρνιηθψλ πκβνχισλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο απφ ην 1993-2000, έδεημαλ φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

επηζπκεί ηελ αμηνιφγεζε φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία αιιά 

κε αμηφπηζην θαη αληηθεηκεληθφ ηξφπν. 
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ε έξεπλα ησλ Ρεθαιίδνπ θαη Μνχζρνπξα (2005) πνπ έιαβε ρψξα ζην Ννκφ 

Έβξνπ θαη δηεξεπλήζεθαλ νη απφςεηο 87 εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

δηαπηζηψζεθε φηη έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ (17.24%) ήηαλ 

θαηαξηηζκέλν ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο θαη έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ (82.76%) δελ είρε 

επηκνξθσζεί θαζφινπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπ ζην πεδίν απηφ. Σν γεγνλφο 

απηφ φκσο δελ ηνπο εκπφδηζε λα έρνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε 

ζέηνληαο ηνπο φξνπο ησλ πξνυπνζέζεσλ κε ηνπο νπνίνπο πξέπεη απηή λα γίλεηαη. 

Έξεπλα ε νπνία άξρηζε ζηηο αξρέο ηνπ 2005 θαη νινθιεξψζεθε ην 2008, απφ 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, θαη είρε σο ζέκα ηελ «Αμηνιφγεζε ησλ Πνηνηηθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πζηήκαηνο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο» 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηεο αζρνιήζεθε θαη κε ηελ «Αμηνιφγεζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Έξγνπ». Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ θαη δεκνζηεχηεθαλ ζην ζπιινγηθφ ηφκν πνπ 

εμέδσζε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2008) κε ηίηιν «Ζ Πνηφηεηα ζηελ Δθπαίδεπζε» 

αλαθέξνπλ, φηη ε αμηνιφγεζε ζηελ εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, αθνχ απηή απνηειεί κία κνξθή, ε νπνία 

πξνθαιεί ηηο ιηγφηεξεο αληηδξάζεηο, αθφκε θαη απφ εθείλνπο πνπ είλαη ηειείσο 

αληίζεηνη κε νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο ζηελ εθπαίδεπζε (Π.Η., 2008).  

Ζ Υατδεκελάθνπ (2005) ζε πνηνηηθή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Ννκφ 

Θεζπξσηίαο, νη 50 εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο, θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ φηη γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί ε απνηίκεζή ηνπ κε 

ηε ρξήζε έγθπξσλ επηζηεκνληθά δεηθηψλ. Φαίλεηαη ινηπφλ φηη απνδέρνληαη λα 

εθαξκφζνπλ κία κνξθή εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή απηναμηνιφγεζεο, ε νπνία ζα έρεη 

σο θχξην θνξέα πινπνίεζεο ην χιινγν Γηδαζθφλησλ. Οη επηθπιάμεηο πνπ 

δηαηππψλνπλ αθνξνχλ ζηηο δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο λα 

εθαξκφζνπλ απηή ηε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο ρσξίο λα δηαζηξεβισζεί ή λα ράζεη ην 



43 

 

λφεκά ηεο. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ζεσξνχληαη ε ζπρλή αιιαγή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ε έιιεηςε ρξφλνπ, ε κε 

νπζηαζηηθή ζπλεξγαζία ζην χιινγν Γηδαζθφλησλ αιιά θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζή-

επηκφξθσζή ηνπο ζε επηζηεκνληθά δεηήκαηα  ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε. 

Ζ κειέηε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπο απνηέιεζε ην αληηθείκελν έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξήηε ζε δείγκα 422 εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

αλαθνηλψζεθαλ ζην 3ν Παλειιήλην πλέδξην κε ζέκα: «Κξηηηθή, δεκηνπξγηθή, 

δηαιεθηηθή θέςε ζηελ Δθπαίδεπζε: Θεσξία θαη Πξάμε» ην Μάην ηνπ 2006 ζηελ 

Αζήλα.  χκθσλα ινηπφλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 36.9% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλνχλ κε ηελ αμηνιφγεζε, ην 42.3% δηαθσλεί θαη ην 20.8% νχηε 

ζπκθσλεί νχηε δηαθσλεί. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκθσλνχλ αλαδεηθλχνπλ ηα 

επηρεηξήκαηα φηη ε αμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε α) ηελ αλαηξνθνδφηεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε κέζα απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, β) κε ηελ αλάιεςε επζχλεο πνπ 

ηνπο αλαινγεί θαη γ) κε ηε βειηίσζε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ ησλ Παηδαγσγηθψλ 

Σκεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαθσλνχλ επηζεκαίλνπλ ηνπο ελ δπλάκεη θηλδχλνπο 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο αμηνιφγεζεο. Σα ζεκεία απηά αθνξνχλ α) ζηελ αλάπηπμε 

πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, β) ζηα πξνβιήκαηα ηεο 

αληηθεηκεληθφηεηαο, αμηνπηζηίαο, επηινγήο θξηηεξίσλ πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο, γ) ζηνλ ηξφπν αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη δ) 

ζηνλ επηιεθηηθφ θαη ειεγθηηθφ ραξαθηήξα ηεο αμηνιφγεζεο (Αλδξεαδάθεο & 

Μαγγφπνπινο, 2006). 

Οη Καζηκάηε θαη Γηαιακάο (2003) ζε έξεπλά ηνπο ζηελ νπνία ζπγθέληξσζαλ 

358 εξσηεκαηνιφγηα απφ εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

επερείξεζαλ λα θαηαγξάςνπλ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζχζηεκα 
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ηεο αμηνιφγεζήο ηνπο. Σν 67% απηψλ ηάζζνληαη ππέξ ηεο αμηνιφγεζεο θαη ην 13.22% 

ηάζζνληαη θαηά ηεο αμηνιφγεζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί κε πνιιά ρξφληα ππεξεζίαο (11-20 

ρξφληα θαη άλσ ησλ 26) δειψλνπλ ζεηηθή ζηάζε. Χο πξνο «ηε ζέζε ζην ζρνιείν» ππέξ 

ηεο αμηνιφγεζεο ηάζζνληαη πεξηζζφηεξν νη δηεπζπληέο, νη ππνδηεπζπληέο θαη νη 

αλαπιεξσηέο θαζεγεηέο. 

Ζ αλάδεημε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ήηαλ ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμήρζε απφ ηνλ Κξέθε (2012) ζην Ννκφ Πξέβεδαο. Απφ ηα 55 έγθπξα 

εξσηεκαηνιφγηα πνπ επεζηξάθεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο 

έδεημαλ φηη ην 69.1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη κφλν ην 14.5% έρεη αξλεηηθή. Δπηζπκνχλ ε αμηνιφγεζε λα γίλεη κε ηε κνξθή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζηελ νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη, νη ρνιηθνί χκβνπινη θαη νη 

ζπλάδειθνη ηνπο εθπαηδεπηηθνί. ηελ εξψηεζε, αλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ ή 

δηαθσλνχλ κε κηα ζεηξά απφ αληηθείκελα αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, απηνί 

θαίλεηαη φηη ζπκθσλνχλ κε πνιχ πςειά πνζνζηά (70.9%-92.7%) ζε φια εθηφο απφ ην 

αληηθείκελν «ζπλεξγαζίεο κε θνξείο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ» κε πνζνζηφ άξλεζεο 56.4%. 

Έξεπλα ε νπνία δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Αζαλαζίνπ θαη Ξεληαξά (2008) ζηνπο 

λνκνχο Μεζζελίαο θαη Αξγνιίδαο θαη ην δείγκα απνηέιεζαλ 108 ζηειέρε ηεο 

δεκφζηαο εθπαίδεπζεο  έδεημε, φηη ε ηδέα ηεο απηναμηνιφγεζεο είρε ήδε αξρίζεη λα 

σξηκάδεη αθνχ ε απφιπηε ζρεδφλ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ  (99.1%) ηε ζεσξεί 

αλαγθαία. Χζηφζν ην 53.7% ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθδειψλεη θνβία γηα ηελ επαλαθνξά 

ηνπ ζεζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο ζεσξψληαο φηη δελ έρεη δεκηνπξγεζεί αθφκε ην 

απαξαίηεην ζεηηθφ θιίκα γηα ηελ απνδνρή ηεο. Δπίζεο ην 86.1% ππνζηεξίδεη φηη 

ερέγγπν γηα κία έγθπξε-αμηφπηζηε θαη αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε απνηειεί ε 

ζπζηεκαηηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
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ηελ έξεπλα ηνπ  Γθαλάθα (2006) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 184 δηεπζπληέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζε πξνέθπςε ην ζπκπέξαζκα φηη νη Γηεπζπληέο ζε πνζνζηφ 

92.4% ζεσξνχλ ηελ αμηνιφγεζε σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο δηνίθεζεο θαη φηη απηή 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Θεσξνχλ 

επίζεο ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε  πην ζεκαληηθή απφ ηελ εμσηεξηθή. χκθσλα κε ηα 

πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ν θχξηνο ζηφρνο ηεο αμηνιφγεζεο ζεσξείηαη ε βειηίσζε ηνπ 

ζρνιείνπ θαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε πηζηεχνπλ φηη ζα ζπκβάιιεη ε ζχλδεζή ηεο κε 

δξάζεηο αλαηξνθνδφηεζεο. Οη δηεπζπληέο θαίλνληαη αξλεηηθνί λα δεκνζηνπνηνχληαη νη 

εθζέζεηο αμηνιφγεζεο δηφηη πηζηεχνπλ φηη απηφ ζα νδεγήζεη ηνπο γνλείο ζηελ επηινγή 

ησλ ζρνιείσλ (θαηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ) θαη ζηελ αλαγφξεπζή ηνπο ζε θξηηέο ηεο 

πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο ζε επίπεδν ζρνιείνπ. Ζ έξεπλα επίζεο έδεημε 

φηη ε παξάκεηξνο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο ζέζεηο ησλ δηεπζπληψλ ζην ζέκα ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη ε κεηαβιεηή «επηπιένλ ζπνπδέο». Σέινο ε ελαιιαγή ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ αλαδείρηεθε σο έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ δπζρεξαίλεη 

ηελ εθαξκνγή ηεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δξεπλεηηθφ εγρείξεκα αλάπηπμεο ελφο ζρνιείνπ κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνίεζε ε εξεπλήηξηα Λεπθνζέα Μπηληάξε (2012) απφ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 2002 έσο ηνλ Ηνχλην ηνπ 2005. Σα απνηειέζκαηα επηβεβαηψλνπλ φηη 

ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα λα σξηκάζνπλ νη ζπλζήθεο ψζηε νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί λα 

απνδερηνχλ ηελ απηναμηνιφγεζε θαη λα ηελ αληηκεησπίζνπλ ζεηηθά. Ζ πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ αλάπηπμεο πνπ επηρεηξήζεθε αλέδεημε φηη ην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθεληξσηηθφ θαη γξαθεηνθξαηηθφ θαη νη φπνηεο αιιαγέο 

επηρεηξνχληαη γίλνληαη απνζπαζκαηηθά θαη εθαξκφδνληαη κφλν απφ κία κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο ε θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ είλαη επκεηάβιεηε θαη εμαξηάηαη 

απφ ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηηο αιιαγέο ησλ δηεπζπληψλ. 
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Ο Γξαθφπνπινο (2013) δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε 

ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη  ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ΠΔ04 ζεσξνχλ σο ζεκαληηθφηεξν ζηφρν 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ παξαγφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ζθνπφ ηελ θαιιηέξγεηα 

θαη αλάπηπμε ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη ζπλεξγαζίαο. Γεχηεξνο ζεκαληηθφηεξνο 

ζηφρνο ζεσξείηαη ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κε ζηφρν ηελ νξγάλσζε 

ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ αιιά θαη ε αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ απφ ην 

Τπνπξγείν θαη ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε θαηαγξαθή ησλ ειιείςεσλ θαζψο θαη ε 

ρξήζε ησλ αμηνινγηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνθξαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο θαζψο θαη απηνί πνπ είλαη επηκνξθσκέλνη 

ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ δηαηίζεληαη ζεηηθφηεξα σο πξνο 

ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε – απηναμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηηο Φπζηθέο 

Δπηζηήκεο. 

Ζ Καπαρηζή (2011) πξαγκαηνπνίεζε έξεπλα ε νπνία ζηεξίρηεθε ζηα δεδνκέλα 

δχν κειεηψλ πεξίπησζεο θαη ζπγθεθξηκέλα δχν ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζην Ννκφ Θεζζαινλίθεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε 

ην ζρνιηθφ έηνο 2008-2009, έδεημαλ φηη είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηφζν απφ ηε 

κεξηά ησλ Γηεπζπληψλ φζν θαη ησλ ζπλεξγαηψλ – θαζνδεγεηψλ. Ζ έιιεηςε πιηθψλ 

θηλήηξσλ θαη ν παξάγνληαο ρξφλνο, κηαο θαη νη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχζαλ λα 

επηκνξθσζνχλ εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηνπ εξγαζηαθνχ σξαξίνπ, απνηέιεζαλ αλαζηαιηηθά 

ζηνηρεία γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο. Γηαπηζηψζεθε, 

επίζεο, φηη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα εληζρχζεθε ε 

απηναληίιεςή ηνπο, ηνλψζεθε ε απηνπεπνίζεζή ηνπο θαη αλαπηχρζεθε ε θξηηηθή ηνπο 
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ζηάζε απέλαληη ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Ζ γξαθεηνθξαηηθή θαη ηεξαξρηθή δνκή 

ηνπ ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θάλεθε πψο δελ βνεζάεη ηελ εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Δίλαη επνκέλσο αλαγθαία ε δηεχξπλζε ηεο απηνλνκίαο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ έηζη ην ζρνιείν λα απνηειέζεη ην θέληξν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ.  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο θαη ησλ εξεπλεηψλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αλάπηπμε νκάδσλ 

ζπιινγηθήο δξάζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηελ απηναμηνιφγεζε σο πεξηερφκελν 

απηψλ ησλ δξάζεσλ απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

εξεπλήηξηα  Παλαγηψηα Παπιηλέξε (2010) ην 2006. Σν δείγκα ηεο απνηέιεζαλ 1358 

εθπαηδεπηηθνί θαη 123 εξεπλεηέο. Σα απνηειέζκαηά ηεο έδεημαλ φηη ην 80% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ νκάδσλ ζπιινγηθήο δξάζεο σο κία δηαδηθαζία ηεο νπνίαο ην 

πιαίζην ζα θαζνξίδεηαη απφ ηηο ίδηεο ηηο νκάδεο θαη φηη απηή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζηνλ αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο ππεπζπλφηεηαο, ζηελ θάιπςε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Τςειφ πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (90%) εθθξάδεη ηελ άπνςε λα ρξεζηκνπνηνχληαη  ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο κφλν απφ ελδνζρνιηθνχο παξάγνληεο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θάηνρνη κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, νη γπλαίθεο 

εθπαηδεπηηθνί θαη νη εθπαηδεπηηθνί κε έηε ππεξεζίαο «26 θαη άλσ»   ππνζηεξίδνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ απηναμηνιφγεζε σο πεξηερφκελν ησλ νκάδσλ δξάζεο.     

Ζ Βξεηάθνπ (1997)  αλαθεξφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο Kienbaum ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεξκαλία ην 1991, επηζεκαίλεη,  φηη νη Γεξκαλνί 

ζεσξνχλ φηη ε αμηνιφγεζε έρεη λφεκα κφλν εάλ απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηεο 
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πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Δζηηάδνπλ ζε κία κνξθή 

αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο  πνπ δίλεη έκθαζε ζηελ εκπινθή φισλ ησλ ελδηαθεξφκελσλ 

κεξψλ θαη ζην επίπεδν πάληα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Πηζηεχνπλ αθφκε φηη ν απζηεξφο 

έιεγρνο απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηεξαξρίαο δελ ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο αιιά απηφ πνπ νπζηαζηηθά ζπλεηζθέξεη πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε είλαη ε επηζηεκνληθή, παηδαγσγηθή θαη δηδαθηηθή θαηάξηηζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ζε έξεπλεο ησλ Stiggins & Bridgeford (1985) θαη Blumberg 

(1974), φπσο αλαθέξνληαη απφ ηνλ Γνχθα, νη εθπαηδεπηηθνί νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηέο 

(Γνχθαο, 1997).  

Οη Vanhoof et al. (2009) θαη Γθαλάθαο (2006) ζε έξεπλέο ηνπο αλαθέξνπλ φηη 

νη Γηεπζπληέο δηακνξθψλνπλ κηα απνιχησο ζεηηθή ζηάζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ππνζηεξίδνπλ απηνί φηη ε κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία 

πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ηεο. Οη 

εξεπλεηέο Rudd and Davies (2000) ηνλίδνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε απνηειεί έλα 

κεραληζκφ, κε ηνλ νπνίν νη Γηεπζπληέο θαη ηδηαίηεξα φζνη έρνπλ αλαιάβεη πξφζθαηα 

ηα θαζήθνληά ηνπο, κπνξνχλ λα «γλσξίζνπλ» ην ζρνιείν ηνπο θαη λα νξγαλψζνπλ 

ζηαδηαθά ηελ αιιαγή πνπ επηζπκνχλ. 

Δπηπξφζζεηα ζηελ έξεπλά ηνπο νη Vanhoof et al. (2009), ζε 96 ζρνιεία ηνπ 

Βειγίνπ ζηελ νπνία δηεξεχλεζαλ ηηο ζηάζεηο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απέλαληη ζηελ απηναμηνιφγεζε αλαθέξνπλ φηη νη δηεπζπληέο δηακνξθψλνπλ πην ζεηηθή 

ζηάζε γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ζε ζρέζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ. Αθφκε 

ζηελ έξεπλα δηαθάλεθε ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηε 
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δηαδηθαζία, ε έιιεηςε ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο απφ κέξνπο ηνπο αιιά θαη ε 

αδπλακία ηνπο λα αλαπηχμνπλ αλαζηνραζηηθή ηθαλφηεηα. 

Δίλαη επνκέλσο πνιχ βαζηθφ ε απηναμηνιφγεζε λα αθνκνησζεί ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα θνπιηνχξα 

απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα (Scheerens, 2004).    

Σε ζεκαληηθφηεηα χπαξμεο ζπλεξγαηηθήο θνπιηνχξαο σο πξνυπφζεζε γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ ζρνιείνπ αλέδεημε θαη ε έξεπλα  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αγγιία 

απφ ηνλ  Plowright (2007).  

Απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βέιγην απφ ηνπο εξεπλεηέο Devos and Verhoven (2003). 

Τπήξμαλ δηαθνξνπνηεκέλα απνηειέζκαηα ζηα ηξία ζρνιεία ζηα νπνία εθαξκφζηεθε ε 

απηναμηνιφγεζε  εμαηηίαο ηεο δηεχζπλζεο αιιά θαη ηεο ζρνιηθήο θνπιηνχξαο. ε έλα 

κφλν απφ ηα ηξία δηακνξθψζεθε αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ε βνήζεηα ηνπ θξηηηθνχ 

θίινπ ζε απηφ ην ζρνιείν ήηαλ θαζνξηζηηθή. 

Έξεπλα ηνπ MacBeath (1999) πνπ δηεμήρζε ζηελ Μεγάιε Βξεηαλία ην 1995 

επηβεβαηψλεη ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο θαη εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο 

θαη θαιήο επηθνηλσλίαο. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή κνλάδα είλαη αδηακθηζβήηεηε. Ζ ζεκαζία ηεο ελεξγνχ 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

έξεπλα ηνπ Nevo (1994) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηζξαήι. ηελ ίδηα έξεπλα  

δηαθαίλεηαη ε πξνηίκεζε φρη κφλν ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ησλ δηεπζπληψλ πξνο 

ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη φρη ζηελ εμσηεξηθή. 
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Οη Schildkamp and Visscher (2010) πξαγκαηνπνίεζαλ έξεπλα ζε 79 ζρνιεία 

ηεο Οιιαλδίαο θαη ηα απνηειέζκαηα αλέδεημαλ ηνπο παξάγνληεο νη νπνίνη ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο, χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα, 

απηνί είλαη, ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ζεζκφ, ε ππνζηεξηθηηθή ζηάζε απφ κέξνπο 

ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ λα 

αληηκεησπίδεη κε ζεηηθφ ηξφπν ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Έλα αθφκε ζεκαληηθφ 

εχξεκα είλαη ε αδπλακία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αλαιχνπλ ηα δεδνκέλα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο θαη λα πξνρσξνχλ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ αλαπηπμηαθνχ 

ζρεδίνπ δξάζεο. 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη εξεπλεηέο Ryan, Chandler, and 

Samuels (2007) νη νπνίνη εηζήγαγαλ πεηξακαηηθά ηελ απηναμηνιφγεζε ζε 4 ζρνιηθέο 

κνλάδεο ηεο Ακεξηθήο. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά 

δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο απηναμηνιφγεζεο αλαδείρηεθε 

αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο.  

Ζ έξεπλα ησλ (McNamara and O' Hara (2008)) ζηελ Ηξιαλδία αλέδεημε αθφκε 

ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ φρη κφλν ζην ζηάδην ηεο 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αιιά θαη ηελ επηκφξθσζή ηνπο ζε ζέκαηα ζεσξεηηθά θαη 

πξαθηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αληηθείκελν ηεο απηναμηνιφγεζεο. 
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Β΄ ΜΔΡΟ 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 

 

 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θχξηνπ ζηφρνπ ηεο εξγαζίαο πνπ ήηαλ ε αλίρλεπζε ησλ απφςεσλ 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο σο ην θαηαιιειφηεξν εξγαιείν ζεσξήζεθε ην απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην.  Σνλ πιεζπζκφ αλαθνξάο απνηέιεζαλ δηεπζπληέο θαη εθπαηδεπηηθνί 

δεκνηηθψλ ζρνιείσλ απφ ηηο  Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γξάκαο, 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο, εξξψλ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, Υαιθηδηθήο θαη 

Αηησιναθαξλαλίαο πνπ επηιέρηεθαλ κε ηπραία δεηγκαηνιεςία. Αθνινχζεζε ε 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ ηαηηζηηθνχ Παθέηνπ γηα ηηο 

Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο SPSS - έθδνζε 17.0. ηε ζπλέρεηα έγηλε ε αλάιπζε θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ, ψζηε ε 

εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο λα γίλεη αθνχ ιεθζνχλ ππφςε 

νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηνπ 

ζεζκνχ.  

 

3.1. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απηναμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν 

ηεο επηζθφπεζεο πεδίνπ, ε νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Cohen, Manion, and Morrison 

(2007) απνηειεί κία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο  κεζφδνπο ηεο πνζνηηθήο έξεπλαο. Ζ 

επηζθφπεζε ζπγθεληξψλεη δεδνκέλα απφ έλα φζν ην δπλαηφλ πην αληηπξνζσπεπηηθφ 

δείγκα πιεζπζκνχ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα κπνξνχλ λα γίλνπλ γεληθεχζεηο ζε 

δεδνκέλνπο παξάγνληεο θαη κεηαβιεηέο . Ζ ηερληθή ζπγθέληξσζεο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, ην απηνζρέδην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην 

(Cohen, Manion, and Morrison 2008). Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο έξεπλαο δηεμήρζε απφ ην Μάξηην ηνπ 2014 σο ηηο αξρέο ηνπ Απξηιίνπ.  Έλαο 
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αξηζκφο εξσηεκαηνινγίσλ δηαλεκήζεθε πξνζσπηθά απφ ηελ εξεπλήηξηα ζηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, έλα άιιν πνζνζηφ 

δηαλεκήζεθε κέζσ ηεο αιιεινγξαθίαο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (ε πεξίπησζε απηή 

αθνξά ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο) θαη αξθεηά εξσηεκαηνιφγηα 

ζηάιζεθαλ κε αιιεινγξαθία. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο ζηηο νπνίεο ηα εξσηεκαηνιφγηα 

δηαλεκήζεθαλ πξνζσπηθά, δφζεθαλ νη απαξαίηεηεο νδεγίεο θαη δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά 

κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο απνζηνιήο κέζσ 

ηνπ ηαρπδξνκείνπ εζηάιε θαη ζπλνδεπηηθή επραξηζηήξηα επηζηνιή θαζψο θαη θάθεινο 

κε επηθνιιεκέλν γξακκαηφζεκν θαη πιεθηξνινγεκέλε δηεχζπλζε, ψζηε λα 

κεγηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ησλ απαληεκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ (Cohen et al., 2007; 

Javeau, 2000). ηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή δίλνληαλ αλαιπηηθέο δηεπθξηλήζεηο ζηνπο 

δηεπζπληέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζρεηηθά κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο, 

αλαδεηθλχνληαο ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν πνπ παίδεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξαγκάησζε 

ηεο έξεπλαο θαη ζηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ ζπκπεξαζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζηεί θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ε εκπηζηνζχλε ησλ εξσηψκελσλ, αιιά ηαπηφρξνλα 

δηαβεβαηψλνληαλ νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο (κε 

αληρλεπζηκφηεηα) κηαο θαη ην ζέκα ηεο  εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, φπσο έρεη αλαθεξζεί, 

απνηέιεζε δήηεκα νμχηαησλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην δηάζηεκα 

θαηά ην νπνίν δηεμήρζε ε έξεπλα. Δπηρεηξήζεθε ινηπφλ απφ ηε κία λα δηαθπιαρζεί ε 

εγθπξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θαη απφ ηελ άιιε λα δηαηεξεζεί αιψβεην ην 

επαγγεικαηηθφ εζηθφ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

3.2. ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΜΔΣΡΗΗ 

 

Σν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ επηιέρζεθε ήηαλ ην γξαπηφ εξσηεκαηνιφγην 

επεηδή ζεσξήζεθε σο πην απνηειεζκαηηθφ ζε ζρέζε κε άιιεο ηερληθέο ζπιινγήο 
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πιεξνθνξηψλ φπσο π.ρ. ηε ζπλέληεπμε γηα ηε ζπιινγή ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπξφζζεηα ην εξσηεκαηνιφγην δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εξσηεζνχλ θαη λα απαληήζνπλ ζην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ πεξηζζφηεξα άηνκα απφ 

νπνηαδήπνηε άιιν κέζν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη έηζη λα ζπγθεληξσζεί κεγάινο φγθνο 

πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξεί φκσο εχθνια λα αλαιπζεί (Cohen, Manion, & Morrison, 

2008).  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε ζχκθσλα κε ην 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο, αθνχ πξψηα κειεηήζεθε ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, νη ζπλαθείο 

έξεπλεο κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαζψο θαη ε κεζνδνινγία γηα ηε ζχληαμε 

εξσηεκαηνινγίνπ. Δπίζεο ε εξεπλήηξηα δηεμήγαγε πξνθαηαξθηηθή έξεπλα ζην πιαίζην 

ππεξεζηαθψλ θαη επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ζηελ νπνία δηεξεχλεζε ηηο απφςεηο 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ην ζεζκφ 

ηεο απηναμηνιφγεζεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ζεκαληηθή ήηαλ ε θαζνδήγεζε θαη ε ζπλεξγαζία κε ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα. 

Γφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ζρεδίαζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηαηί ζχκθσλα κε ηνπο 

Παπαλαζηαζίνπ &  Παπαλαζηαζίνπ (2005) θαη   Cohen et al. (2008)  ε ζρεδίαζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

Πξνθεηκέλνπ λα  απμεζεί ε επθνιία ζπκπιήξσζεο θαη λα κεγηζηνπνηεζεί ε 

αληαπφθξηζε επηρεηξήζεθε ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ηππνπνίεζε ηεο κνξθήο ησλ 

εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ. πκπιεξσκαηηθά, έγηλαλ πξνζπάζεηεο ψζηε λα κεησζεί ε 

πνιππινθφηεηα ησλ εξσηήζεσλ θαη, επνκέλσο, λα ειαρηζηνπνηεζεί θαη’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ν ρξφλνο θαη ε πξνζπάζεηα  πνπ ζα απαηηνχληαλ γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ.  

Χο κεηαβιεηέο γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νξίζηεθε ην θχιν, ε ειηθία, ε ζέζε ππεξέηεζεο, ε εηδηθφηεηα, νη 
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πξφζζεηεο ζπνπδέο, ν βαζκφο επηκφξθσζεο-ελεκέξσζεο, ηα ρξφληα ππεξεζίαο θαζψο 

θαη ε πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν.  

Πξηλ πάξεη ην εξσηεκαηνιφγην ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ζηηο αξρέο Μαξηίνπ 

2014, δηεμήρζε ε δνθηκαζηηθή εθαξκνγή ηνπ (pretest) ε νπνία ζεσξήζεθε ζθφπηκε, 

ψζηε λα δηαπηζησζεί ε πιήξεο θαηαλφεζε ηνπ εξγαιείνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

φζνλ αθνξά ζην πεξηερφκελφ ηνπ. Γφζεθε ινηπφλ, ζε 30 εθπαηδεπηηθνχο θαη 5 

δηεπζπληέο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο, ψζηε λα ειεγρζεί αλ νη εξσηήζεηο θαη νη νδεγίεο ηνπ 

είλαη θαηαλνεηέο. ην ζηάδην απηφ ηεο πξνθαηαξθηηθήο ρνξήγεζεο επεζηξάθεζαλ 

ζπλνιηθά 30 εξσηεκαηνιφγηα, 25 απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 5 απφ ηνπο δηεπζπληέο. 

Σα εξσηεκαηνιφγηα δφζεθαλ μαλά ζην ίδην δείγκα 20 κέξεο κεηά θαη επεζηξάθεζαλ 

φια φζα είραλ δνζεί. Σα δεδνκέλα απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή έδεημαλ πσο ην 

εξσηεκαηνιφγην ήηαλ θαηαλνεηφ απφ ην δείγκα θαη γηα απηφ ην ιφγν δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε θακηά αιιαγή αιιά παξέκεηλε απηφ ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή. Οη 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε δηάζηεκα ηξηψλ 

εβδνκάδσλ ζην ίδην αθξηβψο δείγκα είραλ επηπξφζζεηα σο ζθνπφ λα ειέγμνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Οη ηηκέο test-retest πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο επηβεβαίσζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξγαιείνπ θαζψο δελ 

πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζρεδφλ ζε φιεο ηηο απαληήζεηο (p < .001). 

ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ην εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο 

(closed questions). Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο νη 

9 εξσηήζεηο αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, φπσο ζηελ ειηθία θαη ζην θχιν ησλ 

εξσηψκελσλ, ζηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο φρη κφλν σο εθπαηδεπηηθνί αιιά θαη σο 

δηεπζπληέο, ζηελ νξγαληθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ ζην νπνίν ππεξεηνχλ, ζηελ πεξηνρή ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν αιιά θαη ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνζφληα. ην δεχηεξν 

κέξνο αθνινπζνχλ νη εξσηήζεηο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 
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δειαδή ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηηο 12 εξσηήζεηο απφ 

ηηο νπνίεο απνηειείηαη ην δεχηεξν κέξνο νη 10 είλαη θιεηζηνχ ηχπνπ ελψ νη 2 είλαη 

εκίθιεηζηεο ή εκηαλνηρηέο, ππάξρεη δειαδή ην πεξηζψξην  λα πξνζζέζεη ν εξσηψκελνο 

ηε δηθή ηνπ ελαιιαθηηθή απάληεζε έμσ απφ ην θαζνξηδφκελν πιαίζην. Οη 

πξνθαζνξηζκέλεο εξσηήζεηο κπνξεί λα πεξηνξίδνληαη ζηελ επηινγή κεηαμχ ηνπ «Ναη» 

ή  ηνπ «Όρη», λα πεξηιακβάλνπλ κηα νιφθιεξε ζεηξά απφ ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο, 

φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα επηιέμεη ή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εξσηψκελνπο λα 

θπθιψζνπλ ζε κηα θιίκαθα δηαηαθηηθήο κνξθήο, ηχπνπ Likert, έλα απφ ηα πέληε 

ζεκεία ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ άπνςή  ηνπο. Ζ «θσδηθνπνηεκέλε» 

κνξθή ησλ εξσηήζεσλ θιεηζηνχ ηχπνπ, δηεπθνιχλεη φρη κφλν ηνπο εξσηψκελνπο λα 

απαληήζνπλ αιιά θαη λα πξνζζέζνπλ θαη άιιεο επηινγέο πνπ ηνπο εθθξάδνπλ θαη 

πηζαλφλ δελ έρνπλ πεξηιεθζεί, φζν θαη ηνπο εξεπλεηέο, γηα ηελ απνδειηίσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ηελ ηαμηλφκεζε ησλ απαληήζεσλ θαη ηε κεραλνγξαθηθή ηνπο 

επεμεξγαζία (Βάκβνπθαο, 1998). 

Σν εξσηεκαηνιφγην ηεο παξνχζαο κειέηεο, φπσο αλαθέξζεθε, απνηειείηαη απφ 

δχν κέξε (βι. Παξάξηεκα Η). 

1. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη πξνζσπηθά – δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ 

εξσηεζέλησλ, θαζψο θαη γεληθά ζηνηρεία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ 

νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο. –Δξσηήζεηο: (1), (2), (3), (4), (5), 

(6), (7), (8), (9). 

2.   Σν δεχηεξν κέξνο  απνηειείηαη απφ εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα εμήο: 

 Αλαγθαηφηεηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. – Δξσηήζεηο: 

(1.1), (1.2), (1.3), (1.4), (5), (6).  
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 Πξνεγνχκελε εκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία απηναμηνιφγεζεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο.-Δξσηήζεηο: (3), (4). 

 ηφρνη ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο: (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), 

(2.5), (2.6), (2.7), (2.8), (2.9), (2.10), (2.11), (2.12), (2.13), (2.14). 

 Σνκείο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο 

απηναμηνιφγεζεο.- Δξσηήζεηο: (7.1), (7.2), (7.3), (7.4), (7.5), (7.6), (7.7). 

 Βαζκφο ελεκέξσζεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.-Δξσηήζεηο: (8), (9), 

(10.1, 10.2, 10.3, 10.4), (11.1,11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6). 

 Λφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθαξκνζηεί ή δελ ζα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ε 

απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.-Δξσηήζεηο: (12.1), (12.2), (12.3), 

(12.4), (12.5), (12.6), (12.7), (12.8), (12.9), (12.10), (12.11), (12.12), (12.13).  

 

3.3. ΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 359 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο (36.8% άληξεο, Ν=132 άληξεο, 63.2% γπλαίθεο, Ν=227)  απφ αζηηθέο, 

εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. Ο πιεζπζκφο αλαθνξάο ηεο έξεπλαο 

πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο Ννκνχο ηεο Διιάδαο αιιά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ δηαλεκήζεθε ζηνπο Ννκνχο Γξάκαο θαη ζηελ πεξηθέξεηα ζρνιείσλ 

Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο. Γηαλεκήζεθαλ επίζεο εξσηεκαηνιφγηα ζηνπο Ννκνχο 

Αηηηθήο, εξξψλ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, Υαιθηδηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο.  
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3.4.  ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ  

 

Αξρηθά ηα ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα ειέγρζεθαλ, αξηζκήζεθαλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα αθνινχζεζε ε θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ  θαη ε θσδηθνγξάθεζή ηνπο. 

Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ηνπ ηαηηζηηθνχ Παθέηνπ γηα ηηο Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο SPSS- έθδνζε 17.0 

(Statistical Package for the Social Sciences). 

Αλαιχζεηο ζπρλνηήησλ έγηλαλ ζε φιεο ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο γηα λα 

πεξηγξαθνχλ ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη απφςεηο ηνπ δείγκαηνο. Γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο χπαξμεο πηζαλψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ δπν επηκέξνπο 

νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο (πρ άλδξεο-γπλαίθεο, ζηειέρε εθπαίδεπζεο-απινί 

εθπαηδεπηηθνί, θιπ) ρξεζηκνπνηήζεθε t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ.Γηα ηελ εμέηαζε 

ηεο χπαξμεο πηζαλψλ ζηαηηζηηθψλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ κέζσλ φξσλ ηξηψλ επηκέξνπο 

νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο (πρ πφιε, θσκφπνιε, ρσξηφ θιπ) ρξεζηκνπνηήζεθε 

κνλνκεηαβιεηή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (ANOVA). Γηα ηελ ζχγθξηζε ησλ ζπρλνηήησλ 

δπν ζπλζεθψλ κηαο πνηνηηθήο κεηαβιεηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
. 

Ζ δηαδηθαζία crosstabs θαη ην ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
 ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο αλεμαξηεζίαο κεηαμχ δπν πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Δπηπιένλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη δείθηεο Cramer’s θ θαη V ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά πεξίπησζε γηα 

λα εθηηκεζεί ε ηζρχο ησλ ζεκαληηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ.  Ο δείθηεο 

Cronbach’s α ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ εζσηεξηθήο ζπλνρήο 

επηκέξνπο θιηκάθσλ ησλ εξσηεκαηνινγίνπ.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

 

4. ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1.1. ΓΔΙΓΜΑ 

 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηέιεζαλ 359 εθπαηδεπηηθνί 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (36.8% άληξεο, Ν=132 άληξεο, 63.2% γπλαίθεο, Ν=227). 

ην Γξάθεκα 4.1 απνηππψλεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη 

ησλ δηεπζπληψλ σο πξνο ην θχιν. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειείηαη θπξίσο απφ γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνχο (67.5%), ελψ 

φπσο δηαπηζηψλνπκε παξαηεξψληαο ηελ πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ δηεπζπληψλ σο 

πξνο ην θχιν, ην δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ απνηειείηαη ζηελ 

πιεηνλφηεηα ηνπ απφ άλδξεο δηεπζπληέο. Απφ ην ζχλνιν ησλ δηεπζπληψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα (Ν=42) ην 69% είλαη άλδξεο (Ν=29) θαη κφιηο ην 31% 

γπλαίθεο (Ν=13). 

Γξάθεκα 4.1:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δηεπζπληώλ αλά 

θύιν 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηε 

ζέζε ππεξέηεζεο, ηελ ειηθία, ηε ζρέζε εξγαζίαο, ηελ εηδηθφηεηα, ηα πξφζζεηα 

32.5

6967.5

31

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

Εκπαιδευτικοί Διευκυντζσ

Άνδρεσ 

Γυναίκεσ
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πξνζφληα, ηα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπο θαζψο θαη ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην 

ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ. 

 

4.1.2. ΘΔΗ ΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζέζε πνπ θαηαιακβάλνπλ ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα νη ζπκκεηέρνληεο έδεημε φηη νη 317 ήηαλ απινί  εθπαηδεπηηθνί 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (88.3%) θαη νη 42 ήηαλ δηεπζπληέο (11.7%) (Γξάθεκα 

4.2).  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.2:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο θαηά ζέζε 

 

 

4.1.3. ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ  

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο σο πξνο ηελ ειηθία έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ζπγθεληξψλεη ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 41-50 εηψλ κε πνζνζηφ 54.3%, 

αθνινπζεί ε ειηθηαθή νκάδα ησλ 31-40 εηψλ κε πνζνζηφ 17%, ελψ νη ειηθηαθέο 

νκάδεο ησλ 51 θαη άλσ θαη 20 έσο 30 εηψλ θαηαιακβάλνπλ ηα πνζνζηά 16.4% θαη 

12.3% αληίζηνηρα (Γξάθεκα 4.3). 

Εκπαιδευτικοί

88.3

Διευκυντζσ
11.7

Εκπαιδευτικοί 

Διευκυντζσ
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0.8

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%
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Γξάθεκα 4.3:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπλνιηθνύ δείγκαηνο αλά ειηθία. 

 

 

4.1.4.  ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ Χ ΠΡΟ ΣΗ ΥΔΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

ην Γξάθεκα 4.4 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηα πνζνζηά ηνπ δείγκαηνο σο πξνο 

ηε ζρέζε εξγαζίαο θαη ηε ζέζε πνπ θαηέρνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Απφ ηνπο 

317 εθπαηδεπηηθνχο νη 287 ήηαλ κφληκνη (79.9%) θαη νη 30 αλαπιεξσηέο-σξνκίζζηνη 

(8.4%), ελψ απφ ηα ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο νη 39 είλαη δηεπζπληέο ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ (10.9%) θαη νη 3 ζρνιηθνί ζχκβνπινη  (0.8%). Δπεηδή ην δείγκα ησλ 

ρνιηθψλ πκβνχισλ είλαη πνιχ κηθξφ απφ εδψ θαη ζην εμήο ζηελ εξγαζία καο, 

εθφζνλ θαη νη ηξεηο απηνί ρνιηθνί χκβνπινη έρνπλ αζθήζεηο θαζήθνληα Γηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζην παξειζφλ, ζα ηνπο εληάμνπκε ζηελ νκάδα ησλ δηεπζπληψλ. 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.4:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο  

12.3
17

54.3

16.4
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4.1.5.  ΠΡΟΘΔΣΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο σο πξνο ηνπο επηπιένλ ηίηινπο ζπνπδψλ 

πνπ θαηείρε ην δείγκα, πέξα απφ ην βαζηθφ πηπρίν δηνξηζκνχ, θαίλεηαη παξαθάησ ζηνλ 

πίλαθα 4.1:                  

Πίλαθαο 4.1:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ππνθεηκέλσλ  δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηνρή επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δλδηαθέξνλ ζηνηρείν ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

δηεπζπληψλ πνπ θαηέρεη απμεκέλα πξνζφληα (επηπιένλ ζπνπδέο) απνηειεί ην 73.8%, 

ελψ ησλ αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κφιηο 22.4% . Απηφ θαλεξψλεη 

ην ελδηαθέξνλ ησλ δηεπζπληψλ λα  θαηέρνπλ πξφζζεηα πξνζφληα ηα νπνία βέβαηα 

κνξηνδνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ θξίζεσλ θαη ηεο επηινγήο ησλ ζηειερψλ 

εθπαίδεπζεο. 

Σίηινη πνπδώλ πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

Δθπαηδεπηηθνί                         Γηεπζπληέο 

Γεύηεξν Πηπρίν 22 6.9% 3 7.1% 

Γηδαζθαιείν 13 4.1% 8 19% 

Μεηαπηπρηαθό 23 7.3% 1 2.4% 

Γηδαθηνξηθό   1 2.4% 

Γηδαζθαιείν & 

Μεηαπηπρηαθό 
5 1.6% 9 21.4% 

Γηδαζθαιείν & 

Γεύηεξν Πηπρίν 
1 0.3% 4 9.5% 

Γηδαθηνξηθό & 

Μεηαπηπρηαθό 
2 0.6% 4 9.5% 

Μεηαπηπρηαθό & 

Γεύηεξν Πηπρίν 
5 1.6% 1 2.4% 

Καλέλα επηπιένλ 

ηίηιν ζπνπδώλ 
246 77.6% 11 26.2% 

ύλνιν 317 100% 42 100% 
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4.1.6.  ΔΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ  ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Όζνλ αθνξά ηα έηε ππεξεζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, ην 69.1% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 11.9% ησλ δηεπζπληψλ δηαζέηεη απφ 1-20 έηε ππεξεζίαο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. Πάλσ απφ 21 ρξφληα πξνυπεξεζίαο έρεη ην 30.9% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ην 88.1% ησλ δηεπζπληψλ. Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ιίγα ρξφληα ππεξεζίαο, 

θάησ απφ 20 θαη επνκέλσο δελ έρεη βηψζεη θακηά κνξθή αμηνιφγεζεο, αθνχ ηα 

ηειεπηαία 32 ρξφληα κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή, φιεο νη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ παξέκελαλ αλελεξγέο. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη είλαη πνιχ πηζαλφλ νη εθπαηδεπηηθνί απηνί λα 

έρνπλ δηνξηζηεί  κέζσ δηαγσληζκνχ ηνπ ΑΔΠ ζε αληίζεζε κε ηνπο άιινπο πνπ έρνπλ 

πάλσ απφ 21 ρξφληα θαη ην πην πηζαλφ είλαη λα έρνπλ δηνξηζηεί κέζσ ηεο επεηεξίδαο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ δηαζέηεη πάλσ απφ 

είθνζη ρξφληα θαη απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο, φηη ηα έηε ππεξεζίαο 

(πξνυπεξεζία) κνξηνδνηνχληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ησλ δηεπζπληψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ.  

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.5:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ δηεπζπληώλ ζε 

ζρέζε κε ηα έηε ππεξεζίαο. 
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 4.1.7.  ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

Αλαθνξηθά κε ηελ εηδηθφηεηα ησλ δηεπζπληψλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 95.2% 

ζπγθεληξψλεη ν θιάδνο ησλ δαζθάισλ (ΠΔ70-Π71) θαη αθνινπζεί κε ειάρηζην 

πνζνζηφ 4.8% ν θιάδνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ Φπζηθήο Αγσγήο (ΠΔ11) (Γξάθεκα 4.6). 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ είλαη δάζθαινη (γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο) (86.8%) θαη ην 

13.2% απνηειείηαη απφ εθπαηδεπηηθνχο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πρ. ΠΔ11, ΠΔ06, ΠΔ19, 

ΠΔ20, ΠΔ16, ΠΔ08 θαη ΠΔ32 (Γξάθεκα 4.7).  

 

Γξάθε

κα 

4.6:Πν

ζνζηηα

ία 

θαηαλ

νκή 

δείγκα

ηνο 

δηεπζπ

ληώλ 

θαηά εηδηθόηεηα 

 

 

 

 

  

 

 

Γξάθεκα 4.7:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο εθπαηδεπηηθώλ θαηά εηδηθόηεηα 

 

Δάςκαλοι ΠΕ70 
και ΠΕ 71 

95.2

Εκπαιδευτικοί 
Φυςικισ 

Αγωγισ ΠΕ11 
4.8

Δάςκαλοι ΠΕ70 και ΠΕ71

Εκπαιδευτικοί Φυςικισ 
Αγωγισ ΠΕ11

Δάςκαλοι ΠΕ70    
και ΠΕ 71

86.8

Εκπαιδευτικοί 
Ειδικοτιτων 

13.2
Δάςκαλοι ΠΕ70 και  ΠΕ 71

Εκπαιδευτικοί Ειδικοτιτων
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4.1.8.  ΠΔΡΙΟΥΗ ΥΟΛΔΙΟΤ ΤΠΗΡΔΣΗΗ ΣΟΤ ΓΔΙΓΜΑΣΟ 

ηνλ πίλαθα 4.2 παξαηίζεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο 

έξεπλαο ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Παξαηεξνχκε ινηπφλ,  φηη ε 

πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο (54.6%) ππεξεηεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ 

βξίζθνληαη ζε αζηηθή πεξηνρή (πφιε), αθνινπζεί ην 28.9% λα εξγάδεηαη ζε αγξνηηθή 

πεξηνρή (ρσξηφ) θαη ηέινο ην 16.5% ζε εκηαζηηθή πεξηνρή (θσκφπνιε).  

 

Πίλαθαο 4.2:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ζπκκεηερόλησλ ζηελ έξεπλα ζε ζρέζε κε ηελ 

πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνύλ 

 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα 4.3 πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ 

δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ μερσξηζηά ζε ζρέζε κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνχλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

δηεπζπληψλ ππεξεηεί ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο πφιεο, 55.2% θαη 52.4% αληίζηνηρα, 

αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο πνπ εξγάδνληαη ζε ρσξηά, κε πνζνζηά 

28.7% θαη 28.6%  θαη ηέινο απηνί πνπ ηα ζρνιεία ηνπο βξίζθνληαη ζε θσκνπφιεηο κε 

πνζνζηά 16.1%  θαη 19% αληίζηνηρα. 

 

Πεξηνρή ρνιείνπ πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

 

Πόιε 195 54.6%  

Κσκόπνιε 59 16.5%  

Υσξηό 105 28.9%  

ύλνιν 359 100%  
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Πίλαθαο 4.3:Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν ζην νπνίν ππεξεηνύλ 

 

4.2. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

4.2.1. ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΟΡΦΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηελ εξψηεζε ζε 

πνην βαζκφ ζεσξνχλ αλαγθαία θαζεκία απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο αμηνιφγεζεο ζηε 

ζρνιηθή κνλάδα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. Οη 

ελαιιαθηηθέο απαληήζεηο αλαθέξνληαλ ζηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, ηελ εμσηεξηθή, 

ην ζπλδπαζκφ ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ θαη ππήξρε θαη ε επηινγή «θακία κνξθή 

αμηνιφγεζεο».  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ  

(54.6%) ζεσξεί ηελ εζσηεξηθή αμηνιφγεζε αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. Έλα αμηφινγν πνζνζηφ (22.6%) δείρλεη ηε 

πξνηίκεζή ηνπ ζε κία κνξθή αμηνιφγεζεο ε νπνία απνηειεί ζπλδπαζκφ εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο, αιιά  έλα αθφκε ζεκαληηθφ πνζνζηφ (21.2%) ζεσξεί φηη 

θακία  κνξθή αμηνιφγεζεο δελ είλαη αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη έπεηαη ην ειάρηζην πνζνζηφ ηνπ 1.7%  πνπ επηιέγεη ηελ εμσηεξηθή 

αμηνιφγεζε (Γξάθεκα 4.8). 

Πεξηνρή 

ρνιείνπ 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

  

Δθπαηδεπηηθνί Γηεπζπληέο  

Πόιε 175 55.2% 22  52.4%   

Κσκόπνιε 51 16.1% 8  19%   

Υσξηό 91 28.7% 12  28.6%   

ύλνιν 317 100% 42  100%   
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Γξάθεκα 4.8:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ επηινγή κνξθήο 

αμηνιόγεζεο 

 

4.2.2. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ 

ΠΑΡΔΛΘΟΝ   

Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζε δηαδηθαζίεο 

απηαμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζην παξειζφλ, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ, φηη ε 

πιεηνλφηεηα ηνπ δείγκαηνο (72.7%) δελ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε κία ηέηνηνπ είδνπο 

δηαδηθαζία θαη κφλν ην 27.3% δειψλεη φηη θαηά ην παξειζφλ ζπκκεηείρε, γεγνλφο πνπ 

απνδεηθλχεη, φηη νη ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνί ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο, 

νη νπνίεο εθάξκνζαλ πηινηηθά ην πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο (Γξάθεκα 4.9). 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.9:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο πνπ έρεη ζπκκεηάζρεη ζε 

δηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο  

Εςωτερικι 
αξιολόγθςθ

54.6

Εξωτερικι 
αξιολόγθςθ

1.7

Συνδυαςμόσ 
εςωτερικισ -
εξωτερικισ 

αξιολόγθςθσ
22.6

Καμία μορφι 
αξιολόγθςθσ  

21.2 Εςωτερικι αξιολόγθςθ

Εξωτερικι αξιολόγθςθ

Συνδυαςμόσ εςωτερικισ -
εξωτερικισ αξιολόγθςθσ

Καμία μορφι 
αξιολόγθςθσ

Συμμετείχαν
27.3

Δεν 
ςυμμετείχαν

72.7

Συμμετείχαν 

Δεν ςυμμετείχαν
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Χζηφζν θαίλεηαη, φηη νη απφςεηο ησλ 96 εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη ζην 

παξειζφλ ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία πνπ εθάξκνζαλ ηελ απηναμηνιφγεζε, γηα ην αλ 

ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απηή ζεηηθή, δηίζηαληαη. Κπξηαξρνχλ κε κηθξή δηαθνξά 

εθείλνη πνπ ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία ζεηηθή κε πνζνζηφ 54.1% θαη αθνινπζνχλ κε κηθξή 

δηαθνξά θαη πνζνζηφ 43.9 εθείλνη πνπ ηε ζεσξνχλ αξλεηηθή (Γξάθεκα 4.10). Tν 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ 

ζηηο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη νη δηαθνξέο 

απηέο ήηαλ ηπραίεο ( ρ
2
(1) = 1.042, p = .307).   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.10: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εκπεηξηώλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο 

 

 

 

4.2.3. ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

 Γηεξεπλήζεθε επίζεο ε άπνςε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αλ ζεσξνχλ 

φηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ππνρξεσηηθά, 

Θετικι εμπειρία 
54.1

Αρνθτικι 
εμπειρία 

43.9

Θετικι εμπειρία

Αρνθτικι εμπειρία
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πξναηξεηηθά ή θαζφινπ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνέθπςε, φηη ε 

πιεηνςεθία ηφζν ησλ εθπαηδεπηηθψλ φζν θαη ησλ δηεπζπληψλ επηζπκεί λα εθαξκνζηεί 

ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, πξναηξεηηθά κε πνζνζηά 62.1% θαη 50.0% 

αληίζηνηρα. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη ην γεγνλφο, φηη θαη έλα άιιν ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ (42.9%) δειψλεη, φηη επηζπκεί ε απηναμηνιφγεζε λα 

εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθά, επνκέλσο απφ ην δείγκα ησλ δηεπζπληψλ κφλν ην 7.1% 

δειψλεη φηη δελ επηζπκεί λα εθαξκνζηεί θαζφινπ ε απηναμηνιφγεζε. Οη εθπαηδεπηηθνί 

απφ ηελ άιιε, κε έλα αξθεηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ (24.6%) δειψλνπλ ηελ αληίζεζε 

ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο crosstabs 

εμεηάζηεθε εάλ νη δπν κεηαβιεηέο (δηεπζπληήο: λαη-φρη, εθαξκνγή αμηνιφγεζεο: 

ππνρξεσηηθά-πξναηξεηηθά-θαζφινπ) είλαη εμαξηεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξρε ζρέζε κεηαμχ ησλ δπν κεηαβιεηψλ ( ρ
2
(2) = 25.37, 

p < .001) θαη ε ζρέζε απηή ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αιιά φρη πνιχ ηζρπξή 

(Cramer’s V = .266, p < .001).   

 

Πίλαθαο 4.4:Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ζε ζρέζε κε ην 

πώο ζεσξνύλ πσο πξέπεη λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

 

 

Δθαξκνγή 

Απηναμηνιόγεζεο 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

  

Δθπαηδεπηηθνί Γηεπζπληέο  

Τπνρξεσηηθά  42 13.2% 18  42.9%   

Πξναηξεηηθά 197 62.1% 21  50.0%   

Καζόινπ 77 24.6% 3  7.1%   

ύλνιν 317 100% 42  100%   
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ηε ζπλέρεηα νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα  πνπ ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε 

απάληεζαλ, φηη δελ επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε, θιήζεθαλ λα 

απαληήζνπλ ζην εξψηεκα, αλ ζα άιιαδαλ γλψκε ζε πεξίπησζε πνπ απηή 

απνζπλδένληαλ απφ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Απφ ην 24.6% πνπ 

απάληεζε «θαζφινπ» ζηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο, ην 38.75% (Ν=31) 

δήισζε, φηη ζα άιιαδε γλψκε ζε πεξίπησζε απνζχλδεζεο, ελψ ην 61.25%  (Ν=49), φηη 

ζα εμαθνινπζνχζε λα ππνζηεξίδεη, φηη δελ επηζπκεί λα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο.  Tν 

ζηαηηζηηθφ θξηηήξην ρ
2
 ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμέηαζε ησλ παξαπάλσ δηαθνξψλ 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξρε 

νξηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν κεηαβιεηψλ  (ρ
2 

(1) =4.050, p= .044). 

 

Γξάθεκα 4.11: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ζα άιιαδαλ γλώκε 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιόγεζεο εάλ απηή απνζπλδένληαλ από ηελ 

αηνκηθή αμηνιόγεζε 

 

 

 

  

Θα άλλαηαν 
γνώμθ 
38.75Δεν κα άλλαηαν 

γνώμθ 
61.25

Θα άλλαηαν γνώμθ

Δεν κα άλλαηαν γνώμθ
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4.2.4. ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

Ζ εξψηεζε δχν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνχζε ζηνπο ζηφρνπο κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα ζπλδέεηαη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηνί, ινηπφλ, 

νη ζηφρνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε δπν θαηεγνξίεο, έηζη ψζηε λα γίλεη πην εχθνιε ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Χο θξηηήξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ 

Τπνπξγείνπ πνπ είλαη ππέξ ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη νη ζέζεηο 

ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θνξέσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εθθξάδνπλ ηηο αληηξξήζεηο ηνπο 

ζηνλ ζεζκφ. Έηζη, νθηψ απαληήζεηο εληάρζεθαλ ζε κηα λέα θαηεγνξία πνπ ζην εμήο ζα 

αλαθέξεηαη σο  «Θεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη νη ππφινηπεο έμη ζε κηα θαηεγνξία 

πνπ ζην εμήο αλαθέξεηαη σο «Αξλεηηθά». Πην ζπγθεθξηκέλα ε θαηεγνξία «Θεηηθά» 

πεξηιάκβαλε ηηο εμήο απαληήζεηο:  

Ζ απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα παξαθάησ: 

1) Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

2) Σε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ(εθπαηδεπηηθψλ 

– καζεηψλ – γνλέσλ). 

3) Σελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4) Σελ αλάγθε ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

5) Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

6) Σελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

7) Σελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

8) Σελ αλάπηπμε  θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν. 

 Δλψ ε θιίκαθα «Αξλεηηθά» πεξηιάκβαλε ηηο απαληήζεηο 
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   Ζ απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηα παξαθάησ: 

1) Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. 

2) Σε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

3) Σελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

4) Σε ρεηξαγψγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

5) Σελ ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνβιήκαηα. 

6) Σελ πξφθιεζε άγρνπο θαη λεπξηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ βαζκνχ εζσηεξηθήο ζπλνρήο ρξεζηκνπνηήζεθε ν δείθηεο α 

ηνπ Cronbach. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θάλεθε φηη θαη νη δπν θιίκαθεο 

είραλ πςειφ βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο (ζεηηθά: α = .85, αξλεηηθά: α = .80). ηελ 

ζπλέρεηα κε ηελ εληνιή compute ηνπ SPSS δεκηνπξγήζεθαλ δπν λέεο κεηαβιεηέο 

(ζεηηθά-αξλεηηθά) απφ ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ εξσηήζεσλ ηεο θάζε θιίκαθαο.   

  T-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο 

ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ κφλν ζηελ κεηαβιεηή «αξλεηηθά» (t = -2.36, p < 

.05) κε ηηο γπλαίθεο (X=3.73±0.98) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα αξλεηηθά 

ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη νη άλδξεο ηνπ δείγκαηνο (X=3.44±1.14). 

  Οη ειηθηαθέο νκάδεο ησλ «θάησ ησλ 40» θαη «άλσ ησλ 40» εμεηάζηεθαλ, 

επίζεο, κέζσ ηεο αλάιπζεο t-test γηα λα εληνπηζηνχλ αλ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηηο 

κεηαβιεηέο «ζεηηθά θαη «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ θαη πάιη κφλν ζηα «αξλεηηθά» (t = -2.41, p < .05) κε ηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ ήηαλ άλσ ησλ 40 εηψλ (X=3.70±1) λα επηζεκαίλνπλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα αξλεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη  νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

είραλ ειηθία θάησ ησλ 40 εηψλ (X=3.43±0.94). 

 Γχν άιιεο νκάδεο,  ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειέγρζεθαλ θαη ν 

έιεγρνο ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο κέζσ t-test έδεημε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο θαη ζηε κεηαβιεηή «ζεηηθά»  (t = -7.44, p < .001) αιιά θαη 

ζηε κεηαβιεηή αξλεηηθά (t = 4.37, p < .001). Δηδηθφηεξα νη δηεπζπληέο (X=3.48±0.66) 

αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ζεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο (X=2.63±0.82). Δλψ αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί 

(X=3.72±0.99) αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο 

απ’ φηη νη δηεπζπληέο (X=2.89±1.18) ηνπ δείγκαηνο.    

Ο έιεγρνο t-test ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ 

ζηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο αλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

είραλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ θαη ζηε κεηαβιεηή «ζεηηθά» (t = -3.46, p < .05) κε απηνχο 

πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα (X=2.98±0.90) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

ζεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ πξνζφληα 

(X=2.63±0.80) αιιά θαη ζηε κεηαβιεηή «αξλεηηθά» (t = 2.27, p < .05) κε απηνχο πνπ 

δελ είραλ θαλέλα επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ (X=3.70±1)  λα αλαθέξνπλ ηα αξλεηηθά ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη απηνί πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα 

(X=3.43±0.99) (Πίλαθαο 4.15). 

ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ 

βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη νκάδεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ  ηνπ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο ζεσξνχλ φηη ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ηνπο ηνκείο 
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πνπ πξναλαθέξακε θαη νλνκάζακε σο «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.5 

θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο ζηνλ πίλαθα 4.6. 

Πίλαθαο 4.5:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο ησλ ζηόρσλ ηεο απηναμηνιόγεζεο 

πρλόηεηα Απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

ηόρνη ηεο απηναμηνιόγεζεο. 

Θεηηθά 
Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  

Πάξα 

Πνιύ 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
Πιήζνο 59 84 95 58 21 
%  18.6% 26.5% 30.0% 18.3% 6.6% 

Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
Πιήζνο 107 86 64 52 8 
%  33.8% 27.1% 20.2% 16.4% 2.5% 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 77 94 76 50 20 
%  24.3% 29.7% 24.0% 15.8% 6.3% 

Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία. 
Πιήζνο 73 95 75 57 17 
%  23.0% 30.0% 23.7% 18.0% 5.4% 

Αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ. Πιήζνο 53 95 91 53 25 
%  16.7% 30.0% 28.7% 16.7% 7.9% 

Απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 
Πιήζνο 90 109 60 47 11 
%  28.4% 34.4% 18.9% 14.8% 3.5% 

Αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο. 
Πιήζνο 63 74 81 69 30 
%  19.9% 23.3% 25.6% 21.8% 9.5% 

Αλάγθε ινγνδφηεζεο. Πιήζνο 34 50 75 88 70 
%  10.7% 15.8% 23.7% 27.8% 22.1% 

ηόρνη ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. 

Αξλεηηθά 

Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  
Πάξα 

Πνιύ 
Καζόινπ 

Καηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ. Πιήζνο 23 49 51 87 107 
%  7.3% 15.5% 16.1% 27.4% 33.8% 

Μηζζνινγηθά θαη βαζκνινγηθή 

θαζήισζε εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 44 38 54 67 114 
%  13.9% 12% 17% 21.1% 36% 

Αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 16 47 64 77 113 
%  5% 14.8% 20.2% 24.3% 35.6% 

Υεηξαγψγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 20 44 46 65 142 
%  6.3% 13.9% 14.5% 20.5% 44.8% 

Δλνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πιήζνο 25 39 71 72 110 
%  7.9% 12.3% 22.4% 22.7% 34.7% 

Πξφθιεζε άγρνπο-λεπξηθφηεηαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
Πιήζνο 14 30 53 70 150 
%  4.4% 9.5% 16.7% 22.1% 47.3% 
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Πίλαθαο 4.6: Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληώλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο ησλ ζηόρσλ ηεο απηναμηνιόγεζεο 

πρλόηεηα Απαληήζεσλ Γηεπζπληώλ 

ηόρνη ηεο απηναμηνιόγεζεο. 

Θεηηθά 
Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  

Πάξα 

Πνιύ 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
Πιήζνο 1 4 5 24 8 
%  2.4% 9.5% 11.9% 57.1% 19.0% 

Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ησλ εκπιεθνκέλσλ. 
Πιήζνο 2 6 17 12 5 
%  4.8% 14.3% 40.5% 28.6% 11.9% 

Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 5 4 17 12 4 
%  11.9% 9.5% 40.5% 28.6% 9.5% 

Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία. 
Πιήζνο 2 5 11 16 8 
%  4.8% 11.9% 26.2% 38.1% 19.0% 

Αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ. Πιήζνο 2 3 7 20 10 
%  4.8% 7.1% 16.7% 47.6% 23.8% 

Απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 
Πιήζνο 3 5 17 11 6 
%  7.1% 11.9% 40.5% 26.2% 14.3% 

Αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο. 
Πιήζνο 0 3 12 17 10 
%  0% 7.1% 28.6% 40.5% 23.8% 

Αλάγθε ινγνδφηεζεο. Πιήζνο 6 6 13 10 7 

%  14.3% 14.3% 31.0% 23.8% 16.7% 

ηόρνη ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. 

Αξλεηηθά 

Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  
Πάξα 

Πνιύ 
Καζόινπ 

Καηεγνξηνπνίεζε ζρνιείσλ. Πιήζνο 6 13 12 4 7 
%  14.3% 31.0% 28.6% 9.5% 16.7% 

Μηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή 

θαζήισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 12 10 7 4 9 
%  28.6% 23.8% 16.7% 9.5% 21.4% 

Αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 6 15 6 4 11 
%  14.3% 35.7% 14.3% 9.5% 26.2% 

Υεηξαγψγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
Πιήζνο 8 15 9 1 9 
%  19% 35.7% 21.4% 2.4% 21.4% 

Δλνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πιήζνο 10 10 8 6 8 
%  23.8% 23.8% 19% 14.3% 19% 

Πξφθιεζε άγρνπο-λεπξηθφηεηαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
Πιήζνο 4 7 13 8 10 
%  9,5% 16.7% 31% 19% 23.8% 
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Παξαηεξψληαο ηνπο  πίλαθεο 4.5 θαη 4.6 δηαπηζηψλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

πνζνζηφ 62.8%  ζεσξνχλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν κε 

ην ζηφρν ηεο επίηεπμεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη πεξίπνπ κε ην ίδην 

πνζνζηφ (60.9%) πηζηεχνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε δε ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. Σν 45.1% ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζεσξεί φηη ε απηναμηνιφγεζε δελ ζα επηθέξεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν βειηίσζε ζηελ 

πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε αληίζεζε κε ην 24.9%  απηψλ πνπ 

ζεσξεί φηη απηή ζα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα  ζηνλ παξαπάλσ ζηφρν. Παξφκνηα 

πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ θαη νη θαηεγνξίεο «Δπαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» θαη «Άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία», 54.0%  θαη 53% 

αληίζηνηρα θαη νη εθπαηδεπηηθνί δειψλνπλ  κε απηφ ηνλ ηξφπν φηη ε απηναμηνιφγεζε 

δε ζπλδέεηαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν κε ηνπο παξαπάλσ ζηφρνπο. Οη ζηφρνη «Αλάδεημε 

θαιψλ πξαθηηθψλ» θαη «Αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο» δελ απνηεινχλ  

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αθνχ ην 46.7% θαη 43.2% απηψλ αληίζηνηρα δειψλνπλ φηη νη 

πξναλαθεξζέληεο ζηφρνη δελ ζπλδένληαη απφ θαζφινπ έσο ιίγν κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 49.9% ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε 

απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη απφ πνιχ έσο πάξα πνιχ κε ην ζηφρν «Αλάγθε 

ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία» ζε αληίζεζε κε ην 26.5% απηψλ πνπ δελ ηε 

ζπλδέεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν.  

Οη εθπαηδεπηηθνί απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία θαη ζπλδένπλ απφ πνιχ έσο πάξα 

πνιχ ηελ απηναμηνιφγεζε κε ηελ πξφθιεζε άγρνπο θαη λεπξηθφηεηαο ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο (69.4%) . Απνδίδνπλ επίζεο κεγάιε ζεκαζία θαη ζεσξνχλ φηη απηή 

ζπλδέεηαη  κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  

(65.3%) θαζψο θαη κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα επηθέξεη απηή 
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(61.2%). εκαληηθά πνζνζηά ζπγθεληξψλνπλ θαη νη θαηεγνξίεο «Αλάπηπμε 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ» (59.9%), «Δλνρνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» (57,4%) θαη  «Μηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε» (57.1%). 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ πεξηζζφηεξν ηελ 

απηναμηνιφγεζε κε ηα «αξλεηηθά»  θαη ιηγφηεξν κε ηα «ζεηηθά» ζέινληαο θαη’ απηφ 

ηνλ ηξφπν λα εθθξάζνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ δειψλνληαο 

φηη ζε πεξίπησζε πνπ απηή ζα εθαξκνζηεί ηα αξλεηηθά πνπ ζα επηθέξεη ζα είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ ηα  ζεηηθά. 

Οη δηεπζπληέο ζεσξνχλ σο πιένλ ζεκαληηθφ ζηφρν ηεο απηναμηνιφγεζεο κε 

πνζνζηφ (92.9%) ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο. Ο επφκελνο ζεκαληηθφο 

ζηφρνο ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο δηεπζπληέο, ζεσξείηαη ε αλάδεημε 

θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (88.1%) θαη αθνινπζεί ε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ (88%). Οη ζηφρνη ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ηεο αλάπηπμεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα θαη ηνπ αλνίγκαηνο 

ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ζπγθεληξψλνληαο θαη νη ηξείο πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ 

(83%-81%) ζεσξνχληαη απφ ηνπο δηεπζπληέο, φηη ζπλδένληαη απφ αξθεηά έσο πάξα 

πνιχ κε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη ζηφρνη ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη ηεο αλάγθεο ινγνδφηεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία είλαη νη ηειεπηαίνη ζηε ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο θαηά ηελ 

άπνςε ησλ δηεπζπληψλ, ζπγθεληξψλνληαο 78.6% θαη 71.5% αληίζηνηρα. 

 Δμεηάδνληαο ηελ θαηεγνξία «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.14, νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη ε απηναμηνιφγεζε δελ ζπλδέεηαη 

απφ θαζφινπ έσο ιίγν κε ηε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο γηα ρεηξαγψγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (54.7%) θαζψο θαη ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε ηνπο 

(52.4%). Οη δηεπζπληέο επίζεο ζεσξνχλ φηη είλαη κηθξήο ζεκαζίαο θαη δελ ζπλδένληαη 
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κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ε αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (50.0%), ε ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (47.6%) θαζψο θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ (44.3%). Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην 73.8% απηψλ 

ζεσξεί φηη απηή ζπλδέεηαη απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ κε ηελ πξφθιεζε άγρνπο θαη 

λεπξηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Γηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο δε ζπκθσλνχλ 

κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο απηναμηνιφγεζεο. Οη κελ δηεπζπληέο 

επηθεληξψλνληαη ζηα ζεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ππνζηεξίδνπλ θαη’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ηελ εθαξκνγή ηεο, νη δε εθπαηδεπηηθνί πξνβάιινπλ ηα αξλεηηθά ηεο θαη έηζη 

νπζηαζηηθά εθθξάδνπλ ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ. Έλα ζεκείν ζην 

νπνίν θαίλεηαη λα ζπκθσλνχλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο κεηαμχ ηνπο  κε 

πνζνζηά 49.9% θαη 40.5% αληίζηνηρα είλαη φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάγθε ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία (Πίλαθαο 4.5).  

Όπσο έδεημε ην t-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ δελ ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ δχν άιισλ νκάδσλ, απηήο ησλ κφληκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη απηήο ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ησλ αλαπιεξσηψλ δειαδή θαη ησλ σξνκηζζίσλ θαη σο 

πξνο ηε κεηαβιεηή «ζεηηθά» (t = 2.16, p > .05) αιιά θαη σο πξνο ηε κεηαβιεηή 

«αξλεηηθά» (t = -1.58, p > .05).  ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο δελ εληνπίζηεθαλ 

νχηε σο πξνο ηε κεηαβιεηή «ζεηηθά» (t =-1.21, p > .05) αιιά νχηε θαη σο πξνο ηε 

κεηαβιεηή «αξλεηηθά» (t = 1.05, p > .05) θαη γηα δχν άιιεο νκάδεο, νη νπνίεο 

απνηεινχληαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ έηε ππεξεζίαο κέρξη 20 ρξφληα θαη 

απφ απηνχο πνπ είραλ πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. 

Ο έιεγρνο t-test ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ 

ζηηο κεηαβιεηέο «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο αλάκεζα ζηνπο 
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ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

είραλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ θαη ζηε κεηαβιεηή «ζεηηθά» (t = -3.46, p < .05) κε απηνχο 

πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα (X=2.98±0.90) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

ζεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ πξνζφληα 

(X=2.63±0.80) αιιά θαη ζηε κεηαβιεηή «αξλεηηθά» (t = 2.27, p < .05) κε απηνχο πνπ 

δελ είραλ θαλέλα επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ (X=3.70±1)  λα αλαθέξνπλ ηα αξλεηηθά ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη απηνί πνπ είραλ απμεκέλα πξνζφληα 

(X=3.43±0.99) (Πίλαθαο 4.7). 

 

 Πίλαθαο 4.7: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά 

κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο απηναμηνιόγεζεο 

 

Πξάγκαηη, ην  γξάθεκα 4.12 δείρλεη πνιχ παξαζηαηηθά φηη νη δηεπζπληέο έρνπλ 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο ζε φινπο ηνπ 

ζηφρνπο ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ νλνκάζακε «ζεηηθά» θαη κφλν ζην ζηφρν «Αλάγθε 

ινγνδφηεζεο» ππεξέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί.  

 ΘΔΣΙΚΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ 

 X SD X SD 

ΑΝΓΡΔ 2.83 0.93 3.44 1.14 

ΓΤΝΑΙΚΔ 2.67 0.78 3.73 0.98 

     

ΔΚΠ/KΟΙ 2.63 0.66 3.72 0.99 

ΣΔΛΔΥΗ 3.48 0.99 2.89 1.18 

     

ΚΑΣΧ ΣΧΝ 40 2.84 0.79 3.43 0.94 

ΑΝΧ ΣΧΝ  40 2.68 0.86 3.70 1.00 

     

ΑΤΞΗΜΔΝΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 2.98 0.90 3.43 0.99 

ΣΤΠΙΚΑ ΠΡΟΟΝΣΑ 2.63 0.80 3.70 1.00 
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Γξάθεκα 4.12: Μέζνη όξνη εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ηνπ δείγκαηνο  σο πξνο 

ηα «ζεηηθά» ηεο απηναμηνιόγεζεο 

ην γξάθεκα 4.13  θαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ 

πςειφηεξνπο κέζνπο φξνπο ζε φινπο ηνπο ζηφρνπο ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ 

νλνκάζακε «αξλεηηθά» ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζα ηνπο πξνθαιέζεη άγρνο θαη λεπξηθφηεηα. 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 4.13: Μέζνη όξνη εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ηνπ δείγκαηνο  σο πξνο 

ηα «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιόγεζεο 

3.81

3.29 3.14

3.55
3.79

3.29

3.81

3.14

2.68

2.27
2.5 2.53

2.69
2.31

2.78

3.35

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

Βελτίωςθ τθσ 
ποιότθτασ του 
εκπαιδευτικοφ 

ζργου.

Βελτίωςθ των 
ςχζςεων μεταξφ 

των 
εμπλεκομζνων.

Επαγγελματικι 
ανάπτυξθ των 

εκπαιδευτικών.

Άνοιγμα του 
ςχολείου ςτθν 

κοινωνία.

Ανάδειξθ καλών 
πρακτικών.

Αυτονομία τθσ 
ςχολικισ 
μονάδασ.

Ανάπτυξθ 
κουλτοφρασ 

αξιολόγθςθσ.

Ανάγκθ 
λογοδότθςθσ.

Διευκυντζσ 

Εκπαιδευτικοί
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ηε ζπλέρεηα κέζσ κνλνκεηαβιεηήο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο (ANOVA) έγηλε ε 

ζχγθξηζε αλάκεζα ζηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ζπκκεηερφλησλ νη νπνίνη 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, ζ’ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία ηεο πφιεο, 

ζ’ απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία θσκνπφιεσλ θαη ζε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιεία ρσξηψλ (Πίλαθαο 4.8). ηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο εληνπίζηεθαλ κφλν 

ζηε κεηαβιεηή «αξλεηηθά» ( F(2,356) = 3.737, p < .05)  κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ 

ππεξεηνχλ ζε θσκνπφιεηο (X=3.90±1) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηα 

αξλεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη απηνί πνπ ππεξεηνχλ ζε ζρνιεία πνπ 

βξίζθνληαη ζε ρσξηά (X=3.44±1). 

 

Πίλαθαο 4.8: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο νκάδσλ ηνπ δείγκαηνο ζρεηηθά 

κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο απηναμηνιόγεζεο 

 

 

4.2.5. ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ   

 

Ζ εξψηεζε 7 ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνζπαζνχζε λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην θαηά πφζν πηζηεχνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξαθάησ ηνκέσλ: ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ ππνδνκή ηνπ, ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, 

ζηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζην θιίκα-θνπιηνχξα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαζψο 

θαη ζηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ. 

 ΘΔΣΙΚΑ ΑΡΝΗΣΙΚΑ 

 X SD X SD 

ΠΟΛΗ  2.66 0.87 3.65 1.03 

ΚΧΜΟΠΟΛΗ  2.79 0.77 3.90 1.00 

ΥΧΡΙΟ 2.79 0.81 3.44 1.00 
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα (4.9) ππνινγίζηεθαλ νη δείθηεο ζπλάθεηαο r ηνπ 

Pearson  αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο απηναμηνιφγεζεο. Όινη νη δείθηεο ήηαλ 

ζεηηθήο θαηεχζπλζεο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί. πγθεθξηκέλα δηαπηζηψζεθε κέηξηα 

ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ «ρέζεηο» θαη «Τπνδνκή» (r=0515, 

p=0,000) ελψ πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε εληνπίζηεθε κεηαμχ φισλ ησλ ππφινηπσλ 

κεηαβιεηψλ ε νπνία θπκάλζεθε απφ 0.565 (Κιίκα Υ Τπνδνκή) έσο 0.834 (ρέζεηο Υ 

Κιίκα), κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο. Δπνκέλσο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο αλάιπζεο correlation δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη ζπλάθεηα κεηαμχ ησλ ηνκέσλ θαη 

φζν πην ζεηηθά αμηνινγείηαη έλαο ηνκέαο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηφζν πην ζεηηθά 

αμηνινγνχληαη θαη νη ππφινηπνη ηνκείο. 

Πίλαθαο 4.9: πζρεηίζεηο κεηαμύ κεηαβιεηώλ «Σνκείο ηεο απηναμηνιόγεζεο» 

 

  T-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ 

πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο αλάκεζα ζηνπο άλδξεο θαη ηηο γπλαίθεο 

  Γηνίθεζε Τπνδνκή Δπίδνζε Γηδαθηηθή ρέζεηο Κιίκα Καηλνηνκίεο 

Γηνίθεζε 

Pearson 
Correlation 

       

Sig. (2-tailed)        
N        

Τπνδνκή 

Pearson 
Correlation 

.726**       

Sig. (2-tailed) .000       
N 359       

Δπίδνζε 

Pearson 
Correlation 

.708** .619**      

Sig. (2-tailed) .000 .000      
N 359 359      

Γηδαθηηθή 

Pearson 
Correlation 

.726** .629** .839**     

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000     
N 359 359 359     

ρέζεηο 

 .652** .515** .700** .693**    
 .000 .000 .000 .000    
 359 359 359 359    

  .683** .565** .729** .733** .834**   

Κιίκα  .000 .000 .000 .000 .000   

  359 359 359 359 359   

Καηλνηνκίεο 

 .729** .663** .684** .762** .621** .697**  
 .000 .000 .000 .000 .000 .000  
 359 359 359 359 359 359  
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ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ζηηο κεηαβιεηέο επίδνζε (t = 3.55, p < .001), 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (t =3.42, p < .05), δηδαθηηθή δηαδηθαζία (t =2.42, p 

< .05) θαζψο θαη ην θιίκα- θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ (t =2.19, p < .05).       Δηδηθφηεξα  

νη άληξεο (X=2.55±1.21) αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε απηναμηνιφγεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ απ’ φηη νη γπλαίθεο 

(X=2.11±1.02). Δπίζεο νη άληξεο θαη πάιη (X=2.60±1.24) πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ φηη κε ηελ απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα απ’ φηη νη γπλαίθεο ζπλάδειθνί ηνπο 

(X=2.16±1.04). Σν ίδην πηζηεχνπλ θαη κάιηζηα ζε ζεκαληηθφηεξν βαζκφ απφ ηηο 

γπλαίθεο (X=2.44±1.12)  πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη άληξεο (X=2.74±1.17) θαη 

γηα ηνλ ηνκέα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο, φηη δειαδή ζα βειηησζεί απφ ηε δηαδηθαζία 

ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα επίζεο έδεημαλ φηη νη άληξεο θαη πάιη 

(X=2.57±1.24) αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο 

(X=2.28±1.14) φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ην θιίκα θαζψο θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ.  

Οη νκάδεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ειέγρζεθαλ θαη ν έιεγρνο 

ησλ κέζσλ φξσλ ηνπο κε ην θξηηήξην t έδεημε, φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο αλάκεζά ηνπο σο πξνο φιεο ηηο κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζηεθαλ «ηνκείο» ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα εληνπίζηεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

δπν νκάδσλ ζηελ κεηαβιεηή «δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ» (t = -5.15, p < .05) κε ηνπο 

δηεπζπληέο (X=3.64±0.98) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε απηναμηνιφγεζε 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ 

δείγκαηνο (X=2.67±1.20). 



83 

 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζηεθε, επίζεο, κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηελ κεηαβιεηή «ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ» (t = -2.79, p < .05) 

κε ηνπο δηεπζπληέο (X=3.19±1.13) λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν απ’ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί (X=2.66±1.28) φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα επηθέξεη βειηηψζεηο 

ζηελ ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. 

ηνλ ηνκέα «επίδνζε ησλ καζεηψλ»  δηαπηζηψζεθε επίζεο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ (t = -5.51, p < 

.001).   Οη δηεπζπληέο (X=3.14±1.09) εθθξάδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ηελ άπνςε φηη 

ε απηναμηνιφγεζε ζα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο απ’ φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο (X=3.14±1.09). 

Ο έιεγρνο t-test ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα ηε δηεξεχλεζε πηζαλψλ δηαθνξψλ 

ζηε κεηαβιεηή «δηδαθηηθή δηαδηθαζία» αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ θαη ζε απηή ηε κεηαβιεηή (t = -4.92, p < 

.001) κε ηνπο δηεπζπληέο  (X=3.29±1.01) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε 

απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βειηηψζεη απηφλ ην ηνκέα απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί 

(X=2.45±1.12). 

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζηεθε, επίζεο, κεηαμχ ησλ δηεπζπληψλ 

θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ  ζηελ κεηαβιεηή «ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ» (t = -

5.49, p < .001) κε ηνπο δηεπζπληέο (X=3.17±1.05) λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν απ’ 

φηη νη εθπαηδεπηηθνί (X=2.21±1.10) φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο 

ζρέζεηο  φισλ φζσλ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

Ο ίδηνο έιεγρνο ηνπ t-test  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ πηζαλψλ 

δηαθνξψλ αλάκεζα ζηνπο δηεπζπληέο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο πξνο ηε κεηαβιεηή 
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«θιίκα ηνπ ζρνιείνπ». Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ σο πξνο ηελ πξναλαθεξζείζα 

κεηαβιεηή (t =-6.04, p < .001), κε ηνπο δηεπζπληέο (X=3.33±1.07 λα πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (X=2.26±1.14) φηη είλαη δπλαηφ ε 

απηναμηνιφγεζε λα βειηηψζεη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Σέινο εμεηάδνληαο ηε κεηαβιεηή «θαηλνηνκίεο», απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε, 

φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (t =-6.12, p < .001), κεηαμχ ησλ δπν 

νκάδσλ θαη ζε απηή ηε κεηαβιεηή. Οη εθπαηδεπηηθνί (X=2.79±1.25) πηζηεχνπλ ζε 

αξθεηά κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνπο δηεπζπληέο (X=3.83±1.01) φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

  T-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε, επίζεο, γηα ηε δηεξεχλεζε 

ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζηεθαλ «ηνκείο» ηεο 

απηναμηνιφγεζεο αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο νκάδεο απφ ηηο πξνεγνχκελεο. 

πγθεθξηκέλα αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πνπ είραλ απμεκέλα 

πξνζφληα θαη ζε απηνχο πνπ δελ είραλ θαλέλα πξνζφλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθε 

φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δπν νκάδσλ ζε φιεο ηηο 

κεηαβιεηέο εθηφο απφ ηνλ ηνκέα ηεο «ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ» (t =-1.53, p > .05) . 

Δηδηθφηεξα,  ππήξραλ  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο  (t =-3.50, p < .05), κεηαμχ ησλ 

δπν νκάδσλ σο πξνο κεηαβιεηή «δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ» κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο κε 

απμεκέλα πξνζφληα (X=3.16±1.31) λα πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίο πξνζφληα (X=2.63±1.18) φηη είλαη δπλαηφ ε απηναμηνιφγεζε λα 

βειηηψζεη ηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο. 
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ηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά εληνπίζηεθε, επίζεο, κεηαμχ ησλ ερφλησλ 

πξνζφληα θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ ζηε κεηαβιεηή «επίδνζε ησλ καζεηψλ» (t = -2.52, 

p < .05) κε ηνπο έρνληεο πξνζφληα (X=2.52±1.22) λα ππνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν απ’ 

φηη νη κε έρνληεο (X=2.17±1.05) φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηηο 

επηδφζεηο ησλ καζεηψλ. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ επίζεο, φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ ησλ παξαπάλσ νκάδσλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή «δηδαθηηθή δηαδηθαζία» (t = -

3.20, p < .05) κε ηνπο πξνζνληνχρνπο (X=2.86±1.19) λα πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ απφ απηνχο πνπ δελ έρνπλ θαλέλα επηπιένλ ηίηιν ζπνπδψλ (X=2.42±1.10) φηη ε 

απηναμηνιφγεζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 

Δπηπξφζζεηα, ζηνλ ηνκέα «ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ» δηαπηζηψζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (t = -2.04, p < .05) κεηαμχ απηψλ πνπ έρνπλ 

απμεκέλα πξνζφληα (X=2.52±1.18) θαη απηψλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα επηπιένλ πξνζφλ 

(X=2.24±1.11) κε ηνπο πξψηνπο λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε 

απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ. 

Ζ αλάιπζε έδεημε επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαη ζην ηνκέα 

«θιίκα ηνπ ζρνιείνπ» (t = -2.32, p < .05) κε ηνπο θαηφρνπο επηπιένλ ηίηισλ ζπνπδψλ 

(X=2.63±1.28) λα πηζηεχνπλ πεξηζζφηεξν, φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, απ’ φηη νη κε έρνληεο θαλέλα ηίηιν 

ζπνπδψλ πέξα απφ ην βαζηθφ πηπρίν δηνξηζκνχ (X=2.29±1.13). 

ηνλ ηνκέα, ηέινο, «ησλ θαηλνηνκηψλ» εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ (t = -3.73, p < .001) κε ηνπο έρνληεο απμεκέλα 

πξνζφληα (X=3.30±1.27) λα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ, φηη ε απηναμηνιφγεζε 
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κπνξεί λα έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ  απ’ φηη 

απηνί πνπ δελ έρνπλ θαλέλα πξνζφλ (X=2.75±1.24).  

  T-test αλεμαξηήησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ 

πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο κεηαβιεηέο  ηνκείο ηεο απηναμηνιφγεζεο αλάκεζα ζε απηνχο 

είραλ κέρξη είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο θαη ζε απηνχο πνπ είραλ θάησ απφ είθνζη. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

νκάδσλ σο πξνο ηε κεηαβιεηή «ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ» (t = 2.02, p < .05) κε ηνπο 

έρνληεο θάησ απφ είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο (X=2.83±1.26) λα πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ απηνχο πνπ έρνπλ πάλσ απφ είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο 

(X=2.55±1.29) φηη ε απηναμηνιφγεζε έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην ηνκέα ηεο 

ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ. ε θαλέλα άιιν ηνκέα ηεο απηναμηνιφγεζεο δελ 

εληνπίζηεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δχν παξαπάλσ νκάδεο.  

ηνλ πίλαθα 4.10 θαίλνληαη αλαιπηηθά νη κέζνη φξνη θαη νη ηππηθέο απνθιίζεηο ησλ 

νκάδσλ πνπ ειέγρζεθαλ κέζσ t-test.  

Πίλαθαο 4.10: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ηνπ βαζκνύ ζπκθσλίαο ζηνπο 

ηνκείο: δηνίθεζε, ππνδνκή, επίδνζε, δηδαθηηθή, ζρέζεηο, θιίκα, θαηλνηνκίεο 

 ΓΙΟΙΚΗΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΔΠΙΓΟΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΥΔΔΙ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΔ 

 X SD X SD X SD X SD X SD X SD X SD 

ΑΝΓΡΔ 

 
2.90 1.32 2.67 1.29 2.55 1.21 2.74 1.17 2.60 1.24 2.57 1.24 2.98 1.29 

ΓΤΝΑΙΚΔ 

 
2.70 1.18 2.75 1.26 2.11 1.02 2.44 1.12 2.16 1.04 2.28 1.14 2.87 1.26 

               

ΔΚΠ/KΟΙ 

 
2.67 1.20 2.66 1.28 2.15 1.06 2.45 1.12 2.21 1.10 2.26 1.14 2.79 1.25 

ΣΔΛΔΥΗ 

 
3.64 1.14 3.19 1.13 3.14 1.09 3.29 1.01 3.17 1.05 3.33 1.07 3.83 1.01 

               

ΑΤΞΗΜΔΝΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 
3.16 1.31 2.89 1.32 2.52 1.22 2.86 1.19 2.52 1.18 2.63 1.28 3.30 1.27 

ΣΤΠΙΚΑ 

ΠΡΟΟΝΣΑ 
2.63 1.18 2.66 1.25 2.17 1.05 2.42 1.10 2.24 1.11 2.29 1.13 2.75 1.24 

               

ΥΡΟΝΙΑ ΤΠ. 

ΔΧ  20 
2.79 1.17 2.83 1.26 2.21 1.06 2.55 1.11 2.25 1.10 2.33 1.14 2.91 1.26 

ΥΡΟΝΙΑ ΤΠ. 

ΑΝΧ ΣΧΝ 20 
2.76 1.34 2.55 1.28 2.38 1.19 2.54 1.20 2.43 1.19 2.47 1.25 2.90 1.29 
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4.2.6. ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα ή νπνηαδήπνηε άιιεο 

κνξθήο επηκφξθσζε γηα ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (80.1%) δήισζε φηη δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θαλελφο 

είδνπο επηκφξθσζε γηα ην λέν απηφ ζεζκφ ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ δηεπζπληψλ ην 

πνζνζηφ απηψλ πνπ έρνπλ ιάβεη θάπνηνπ είδνπο επηκφξθσζε αλέξρεηαη ζην 59.5% 

(Πίλαθαο 4.11). 

Πίλαθαο 4.11: Πνζνζηηαία θαηαλνκή εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ ζε ζρέζε κε 

ηελ επηκόξθσζε πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη 

 

 

 T - test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ έγηλε αλάκεζα ζηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο θαη 

ζηνπο απινχο εθπαηδεπηηθνχο ζηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ εξψηεζε «ζε 

πνην βαζκό ζεσξείηε όηη είζηε ελεκεξσκέλνη – επηκνξθσκέλνη γηα λα εθαξκόζεηε ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα». Απφ ηα απνηειέζκαηα 

θάλεθε φηη ππήξραλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο δπν νκάδεο (t = -

3.906, p < .001) κε ηα ζηειέρε εθπαίδεπζεο λα ζεσξνχλ φηη είλαη πεξηζζφηεξν 

ελεκεξσκέλνη (X= 3.00 ± 1.13) απ’ φηη νη απινί εθπαηδεπηηθνί (X= 2.29 ± .99).   

Δπηκόξθσζε  -

εκηλάξηα 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

  

Δθπαηδεπηηθνί Γηεπζπληέο  

ΝΑΙ 63 19.9% 25  59.5%   

ΟΥΙ 254 80.1% 17  40.5%   

ύλνιν 317 100% 42  100%   
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 Καηφπηλ έγηλε πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί ν βαζκφο επίδξαζεο ηεο ελεκέξσζεο –

επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε σο πξνο ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο.  

Γηα λα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηνπ δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ελεκέξσζεο-

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αλαιχζεηο δηαθχκαλζεο κε εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο ηηο κεηαβιεηέο 

«ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» θαη αλεμάξηεηε κεηαβιεηή ηελ κεηαβιεηή «ζε πνην βαζκφ 

ζεσξείηε φηη είζηε επηκνξθσκέλνο-ελεκεξσκέλνο γηα λα εθαξκφζεηε ηελ δηαδηθαζία 

ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ ζρνιηθή ζαο κνλάδα» (1, 2, 3, 4, 5). Σν ηεζη ηνπ Sheffe 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ δηεξεχλεζε ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Απφ ηα 

απνηειέζκαηα θάλεθε φηη ππήξρε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα 

«βαζκφο ελεκέξσζεο-επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» ηφζν ζηα «ζεηηθά» F(4,354) 

= 6.12, p < .001, ε
2
 = .065  φζν θαη ζηα «αξλεηηθά» F(4,354) = 6.86, p < .001, ε

2
 = 

.072 ηεο απηναμηνιφγεζεο (Πίλαθαο 4.12, Γξάθεκα 4.14 & 4.15).  

 

Πίλαθαο 4.12: Μέζνη όξνη θαη ηππηθέο απνθιίζεηο ζηα «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» 

ηεο απηναμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηνλ δηαθνξεηηθό βαζκό ελεκέξσζεο-

επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

εκείσζε: Μέζνη φξνη πνπ κνηξάδνληαη ίδηνπο δείθηεο δελ δηαθέξνπλ ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο .05 

 

 

 

 

 

 

Βαζκόο ελεκέξσζεο-επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

 1 2 3 4 5 

Θεηηθά 2.49±.81α 2.67±.73αβ 2.77±.76αγ 3.09±1.12βγ 

 

3.50±1.12γ 

 

Αξλεηηθά 4.07±.88α 3.67±1.0αβ 3.42±.99β 3.24±1.13β 
3.09±1.34β 
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Γξάθεκα 4.14 

 

Γξάθεκα 4.15 

  

ε γεληθέο γξακκέο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο 

κεηαμχ φισλ ησλ νκάδσλ θαη ζηηο δπν εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο, παξαηεξήζεθε ε ηάζε 

λα απμάλεηαη ε ζεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε φζν 

απμάλεηαη ν βαζκφο επηκφξθσζεο-ελεκέξσζεο πνπ δειψλνπλ, ελψ απελαληίαο ε 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ν βαζκφο 

επηκφξθσζεο-ελεκέξσζεο.  

 

4.2.7. ΦΟΡΔΑ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζην εξψηεκα απφ 

πνηνλ θνξέα επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ. Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ηνπ δείγκαηνο 

θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα απφ ηνλ νπνίν πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο (67.2%). Έλα 

ζεκαληηθφ πνζνζηφ (21.1%) επηιέγεη απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν θαη κφλν ην 10.1% 

επηζπκεί απφ ην δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Οη 5 ζπκκεηέρνληεο πνπ δήισζαλ 

απφ θάπνηνλ άιιν θαηά ηελ απνδειηίσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο δηαπηζηψζεθε φηη νη 3 

απφ απηνχο είραλ δειψζεη φηη «δελ επηζπκνύκε από θαλέλα» θαη νη άιινη δχν «από 

2

3

4

5

1 2 3 4 5

ΑΡΝΗΤΙΚΑ

2

3

4

1 2 3 4 5

ΘΕΤΙΚΑ
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ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθό» πνπ λα γλσξίδεη θαιά ην αληηθείκελν ηεο απηναμηνιφγεζεο 

(Πίλαθαο 4.13). 

Απφ ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.13 πξνθχπηεη φηη νη απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ 

δηαθνξνπνηνχληαη απφ εθείλεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο (50%) 

επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ απφ ην ζρνιηθφ ζχκβνπιν. Σν 42.9% απηψλ επηιέγεη ηελ 

επηκφξθσζε απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη ην 4.8% δειψλεη φηη επηζπκεί λα 

επηκνξθσζεί «απφ ζπλάδειθν εθπαηδεπηηθφ». 

Πίλαθαο 4.13:Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο σο πξνο ην θνξέα από ην νπνίν 

επηζπκνύλ λα επηκνξθσζνύλ ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο 

 

 

 

4.2.8. ΚΤΡΙΑ ΠΗΓΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ 

 

ην εξψηεκα «από πνηα θπξίσο πεγή πξνέξρεηαη ε ελεκέξσζή ζαο γηα ζέκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο» νη δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αιιά θαη ησλ δηεπζπληψλ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα (4.14). 

Φνξέαο 

Δπηκόξθσζεο 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

  

Δθπαηδεπηηθνί Γηεπζπληέο  

Από ην ρνιηθό 

ύκβνπιν 

67 21.1% 21  50.%   

Από ην Γηεπζπληή 

ρνιείνπ 

32 10.1% 1  2.4%   

Από εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο 

213 67.2% 18  42.9%   

Από θάπνηνλ άιιν 5 1.6% 2  4.8%   

ύλνιν 317 100% 42  100%   
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Πίλαθαο 4.14: Πνζνζηηαία θαηαλνκή δείγκαηνο εθπαηδεπηηθώλ θαη δηεπζπληώλ  

σο πξνο ηε πεγή από ηελ νπνία έρνπλ θπξίσο ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ην ζεζκό ηεο 

απηναμηνιόγεζεο 

 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.14 νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη ε θχξηα 

πεγή ελεκέξσζήο ηνπο, κε πνζνζηφ 39.7%, είλαη νη ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη κε 

ζπλαδέιθνπο ηνπο, αθνινπζεί ην δηαδίθηπν κε πνζνζηφ 35% θαη νη ζπλδηθαιηζηηθνί 

θνξείο κε πνζνζηφ 11.4%. Διάρηζηνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο έρνπλ ελεκεξσζεί απφ 

βηβιία θαη άξζξα (8.2%) θαζψο θαη απφ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (3.8%). 

Οη δειψζεηο ησλ δηεπζπληψλ είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλεο απφ απηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη νη ίδηνη δειψλνπλ φηη ε θχξηα πεγή ελεκέξσζήο ηνπο είλαη βηβιία 

θαη άξζξα κε πνζνζηφ 23.8%. Παξφκνηα φκσο απνηειέζκαηα ζπγθεληξψλνπλ θαη νη 

θαηεγνξίεο «Γηαδίθηπν» (21.4%), θαη «πδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο» (19%) θαη 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα (16.7%). Απηνί πνπ δειψλνπλ φηη έρνπλ ελεκεξσζεί απφ 

ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο θπκαίλνληαη ζην ίδην πνζνζηφ κε απηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

(11.9%).  

 

Κύξηα πεγή 

ελεκέξσζεο 

πρλόηεηα Πνζνζηό 

% 

πρλόηεηα  Πνζνζηό 

% 

  

Δθπαηδεπηηθνί Γηεπζπληέο  

Βηβιία θαη άξζξα 26 8.2% 10  23.8%   

Γηαδίθηπν 111 35.0% 9  21.4%   

πδεηήζεηο κε 

ζπλαδέιθνπο 

126 39.7% 8  19.0%   

Απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο 

θνξείο 

36 11.4% 5  11.9%   

Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα 12 3.8% 7  16.7%   

Κάηη άιιν 6 1.9% 3  7.1%   

ύλνιν 317 100% 42  100%   
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4.2.9.  ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

ηε ζπλέρεηα ε έξεπλα επηθεληξψζεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ 

ιφγσλ γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο ζεσξνχλ φηη επζχλνληαη γηα 

ηε κε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.15 θαη γηα ηνπο δηεπζπληέο ζηνλ πίλαθα 4.16. 

Πίλαθαο 4.15:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο ησλ ιόγσλ εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ δελ ζα 

εθαξκνζηεί ε απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

πρλόηεηα Απαληήζεσλ Δθπαηδεπηηθώλ 

Λόγνη κε εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. 
Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  

Πάξα 

Πνιύ 

Ζ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πιήζνο 27 62 59 78 91 
%  8.5% 19.6% 18.6% 24.6% 28.7% 

Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην 

ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο. 
Πιήζνο 27 50 80 96 64 
%  8.5% 15.8% 25.2% 30.3% 20.2% 

Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
Πιήζνο 16 23 31 85 162 
%  5% 7.3% 9.8% 26.8% 51.1% 

Ζ έιιεηςε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία. 
Πιήζνο 44 51 69 81 72 
%  13.9% 16.1% 21.8% 25.6% 22.7% 

Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε. 

Πιήζνο 24 21 55 90 127 

% 7.6% 6.6% 17.4% 28.4% 40.1% 

Οη ζπρλέο αιιαγέο ζην 

Τπνπξγείν. 
Πιήζνο 15 17 40 88 157 
%  4.7% 5.4% 12.6% 27.8% 40.1% 

Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο. Πιήζνο 31 38 62 76 110 
%  9.8% 12% 19.6% 24% 34.7% 

Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
Πιήζνο 54 75 73 47 68 
%  17% 23.7% 23% 14.8% 21.5% 

Ζ έιιεηςε θαηάιιειεο 

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο. 
Πιήζνο 21 40 76 92 88 
%  6.6% 12.6% 24% 29% 27.8% 

Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ην 

Γηεπζπληή. 
Πιήζνο 70 90 88 38 31 
%  22.1% 28.4% 27.8% 12% 9.8% 

Ζ έιιεηςε δηάζεζεο γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Πιήζνο 107 90 57 37 26 
%  33.8% 28.4% 18% 11.7% 8.2% 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο. 
Πιήζνο 77 72 55 53 60 
%  24.3% 22.7% 17.4% 16.7% 18.9% 

Ζ αληίζηαζε ηεο ΓΟΔ. Πιήζνο 45 57 78 67 69 
%  14.2% 18% 24.7% 21.2% 21.8% 
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Πίλαθαο 4.16:Πνζνζηηαία θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ ησλ δηεπζπληώλ ηνπ 

δείγκαηνο γηα ην βαζκό ζεκαληηθόηεηαο ησλ ιόγσλ εμ αηηίαο ησλ νπνίσλ δελ ζα 

εθαξκνζηεί ε απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 

Παξαηεξψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα 4.15 θαη ηνπ πίλαθα 4.16 δηαπηζηψλνπκε 

φηη νη δηεπζπληέο θαη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, κε πνζνζηά 77.9%  θαη 

88.1% αληίζηνηρα, φηη ε ζχλδεζε ηεο απηναμηνιφγεζεο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε 

πρλόηεηα Απαληήζεσλ Γηεπζπληώλ 

Λόγνη κε εθαξκνγήο ηεο 

απηναμηνιόγεζεο. 
Καζόινπ Λίγν  Αξθεηά Πνιύ  

Πάξα 

Πνιύ 

Ζ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πιήζνο 0 7 7 16 12 
%  0% 16.7% 16.7% 38.1% 28.6% 

Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην 

ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο. 
Πιήζνο 1 6 7 21 7 
%  2.4% 14.3% 16.7% 50% 16.7% 

Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
Πιήζνο 0 2 3 11 26 
%  0% 4.8% 7.1% 26.2% 61.9% 

Ζ έιιεηςε θνπιηνχξαο 

αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία. 
Πιήζνο 1 2 6 14 19 
%  2.4% 4.8% 14.3% 33.3% 45.2% 

Ζ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ 

θεληξηθή δηνίθεζε. 

Πιήζνο 2 2 5 10 23 
%  4.8% 4.8% 11.9% 23.8% 54.8% 

Οη ζπρλέο αιιαγέο ζην 

Τπνπξγείν. 
Πιήζνο 3 3 6 13 17 
%  7.1% 7.1% 14.3% 31% 40.5% 

Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο. Πιήζνο 5 3 7 10 17 
%  11.9% 7.1% 16.7% 23.8% 40.5% 

Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. 
Πιήζνο 2 4 11 13 12 
%  4.8% 9.5% 26.2% 31.0% 28.6% 

Ζ έιιεηςε θαηάιιειεο 

ελεκέξσζεο θαη επηκφξθσζεο. 
Πιήζνο 1 3 9 14 15 
%  2.4% 7.1% 21.4% 33.3% 35.7% 

Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ην 

Γηεπζπληή. 
Πιήζνο 5 7 16 11 3 
%  11.9% 16.7% 38.1% 26.2% 7.1% 

Ζ έιιεηςε δηάζεζεο γηα 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Πιήζνο 5 13 15 4 5 
%  11.9% 31% 35.7% 9.5% 11.9% 

Ζ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηηο 

ζπλεδξηάζεηο. 
Πιήζνο 3 10 8 12 9 
%  7.1% 23.8% 19% 28.6% 21.4% 

Ζ αληίζηαζε ηεο ΓΟΔ. Πιήζνο 2 2 11 12 15 
%  4.8% 4.8% 26.2% 28.6% 35.7% 



94 

 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ ζα εθαξκνζηεί 

ζην κέιινλ ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Τςειά πνζνζηά επίζεο δίλνπλ 

νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ θεληξηθή 

δηνίθεζε (68.5%), ζηηο ζπρλέο αιιαγέο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο (67.9%) θαζψο θαη 

ζηελ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο (58.7%). Απφ ηε κεξηά ηνπο νη δηεπζπληέο 

απνδίδνπλ πςειά πνζνζηά ζηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία 

(78.5%) αιιά ζπκθσλνχλ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απνδίδνληαο θαη απηνί ζηνπο 

ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζεκαληηθά πνζνζηά. Αμηνζεκείσην είλαη ην 

γεγνλφο φηη ππάξρεη ζπκθσλία κεηαμχ ηνπο φηη ε πνιηηηθή εγεζία ζα επζχλεηαη αλ ζην 

κέιινλ δε ζα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη θαη νη δχν νκάδεο κε πνζνζηά 19.9% νη εθπαηδεπηηθνί θαη 21.4% νη 

δηεπζπληέο ζεσξνχλ «ηελ έιιεηςε δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ» ην πην αζήκαλην ίζσο ιφγν γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, ζέινληαο 

ηαπηφρξνλα λα δειψζνπλ έκκεζα φηη δελ ηνπο θνβίδεη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ησλ δηεπζπληψλ φζνλ αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θη αλ 

ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηηο κεηαβιεηέο θχιν, ειηθία, ζέζε ππεξέηεζεο, εηδηθφηεηα, 

πξφζζεηεο ζπνπδέο, βαζκφο επηκφξθσζεο-ελεκέξσζεο θαζψο θαη ηεο πεξηνρήο ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην ζρνιείν. 

Σα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα παξαηίζεληαη ζηε 

ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί.  

Χζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ην βαζηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη έρεη αξρίζεη ζηγά-

ζηγά λα σξηκάδεη ε ηδέα ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλφηεηα. Υξένο ηεο πνιηηείαο είλαη λα πείζεη ηνλ έιιελα εθπαηδεπηηθφ φηη ε 

εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα αλαβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη φηη 

απηή έρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν σο ζηφρν ηελ απηνβειηίσζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

 

 

5.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

5.1.1.ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΣΗΣΑ ΣΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Αμηνζεκείσην εχξεκα ζηελ έξεπλα είλαη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ (77%) επηζπκεί λα 

εθαξκνζηεί ε εζσηεξηθή αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε ή έλαο ζπλδπαζκφο εζσηεξηθήο 

θαη εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο. Αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε νπνηαζδήπνηε κνξθή 

αμηνιφγεζεο εληνπίδεηαη ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο (21%). Σν απνηέιεζκα 

δείρλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη απηή ηε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο θαη κάιηζηα 

ηελ ζεσξνχλ αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

σζηφζν νη αληηδξάζεηο πνπ ππήξμαλ θαηά ηε γελίθεπζε ηνπ ζεζκνχ πηζαλφλ λα 

νθείινληαη ζην θφβν ηνπο γηα ην πψο ζα αμηνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

απηναμηνιφγεζεο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία αιιά θαη ζην θφβν πνπ πξνθαιεί ε 
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εηζαγσγή νπνηαζδήπνηε λέαο ηδέαο πνπ ελδέρεηαη λα επηθέξεη αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ 

ηνπο θαζεζηψο (π.ρ. επηπιένλ θφξην εξγαζίαο).  

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο καο ζπκθσλνχλ κε εθείλα ηεο έξεπλαο ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008) ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε αμηνιφγεζε ζηελ 

εθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

αθνχ απηή απνηειεί κία κνξθή ε νπνία πξνθαιεί ηηο ιηγφηεξεο αληηδξάζεηο.  Σν ίδην 

απνηέιεζκα βξέζεθε ζε έξεπλα ηεο Υατδεκελάθνπ (2005) ζηελ νπνία νη εθπαηδεπηηθνί 

θαίλεηαη λα απνδέρνληαη λα εθαξκφζνπλ κία κνξθή εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ή 

απηναμηνιφγεζεο, ε νπνία ζα έρεη σο θχξην θνξέα πινπνίεζεο ην χιινγν 

Γηδαζθφλησλ. ηηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμαλ θαη ν Nevo (1994), o Υαξαθφπνπινο 

(1998), ε  Πακνπθηζφγινπ (2003), Γθαλάθαο (2006), νη Αζαλαζίνπ θαη Ξεληαξάο 

(2008), θαζψο θαη ν Κξέθεο (2012) ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζην Ννκφ 

Πξέβεδαο.  Σελ εηζαγσγή λέσλ ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο φπσο ε 

απηναμηνιφγεζε θαίλεηαη λα απνδέρνληαη θαη λα επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ 

έξεπλα ηεο Καπαρηζή (2008).  Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Sullivan θαη Glanz 

(2000) αλαδεηθλχνπλ επίζεο ηελ εηζαγσγή ελφο ζπκκεηνρηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο 

ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

Χο πξνο ην αλ ε απηναμηνιφγεζε πξέπεη λα εθαξκνζηεί ππνρξεσηηθά, 

πξναηξεηηθά ή θαζφινπ ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (62%) θαη ησλ δηεπζπληψλ 

(50%) επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί πξναηξεηηθά. Έλα κεγάιν επίζεο πνζνζηφ ησλ 

δηεπζπληψλ (43%) επηιέγεη ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σν 

πνζνζηφ ησλ δηεπζπληψλ πνπ δελ επηζπκεί λα εθαξκνζηεί θακία κνξθή αμηνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο αλέξρεηαη ζην 7% ελψ ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν 

(25%). 
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Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη νη δηεπζπληέο ζε πνζνζηφ 93% επηζπκνχλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο είηε πξναηξεηηθά είηε ππνρξεσηηθά. Απηφ πνιχ 

πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην φηη αλαγλσξίδνπλ φηη έλα απφ ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή 

ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη απνδέρνληαη απηή 

ηελ επζχλε πνπ απνξξέεη απφ ην ξφιν ηνπο (αΐηεο, 2005). Θεηηθή ζηάζε ησλ 

δηεπζπληψλ ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη βξεζεί θαη ζηηο 

έξεπλεο ησλ Vanhoof et al. (2009) θαη Γθαλάθαο (2006). Απηφ ζπκβαίλεη  ίζσο επεηδή 

θαη νη ίδηνη έρνπλ αμηνινγεζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο επηινγήο ηνπο σο ζηειέρε θαη ν 

ζεζκφο ηνπο είλαη νηθείνο. Δπηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ Πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ίζσο γηαηί δελ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ην ζρνιείν θαη θαη’ επέθηαζε απνδέρνληαη φηη ε κε 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο. 

Απνδίδνπλ ινηπφλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο απηναμηνιφγεζεο γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηε κεξηά ηνπο εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη 

θαίλεηαη φηη επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε αιιά ζε πξναηξεηηθή βάζε. 

Απηφ ίζσο λα δειψλεη  είηε φηη δελ αηζζάλνληαη αθφκε έηνηκνη, δελ έρεη «σξηκάζεη» 

αθφκε κέζα ηνπο ε ηδέα ηεο εηζαγσγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο, είηε φηη πξνζπαζνχλ λα 

επηθαιχςνπλ ηνλ αξλεηηζκφ ηνπο θαη ηελ αληίζεζή ηνπο δειψλνληαο πξναηξεηηθφηεηα 

ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ απνπζία ηνπ ζηαδίνπ ηεο κεηαθίλεζεο ζηε λέα ηδέα  

(Θενθηιίδεο, 2012)  δηθαηνινγεί ηηο επηθπιάμεηο πνπ εθθξάδεη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ίζσο λα ρξεηάδνληαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα πεηζηνχλ 

γηα ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ηεο ζπκβνιήο ηεο ζηελ 

απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Άιισζηε θαη ε δηεζλήο 
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βηβιηνγξαθία (Anderson & Stiegelbauer, 1994; Fullan, 1991) αλαθέξεη φηη 

νπνηαδήπνηε αιιαγή επηρεηξείηαη είλαη απαξαίηεην λα ζηνρεχεη ζηελ αιιαγή ηεο 

θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη φρη λα επηβάιιεηαη κέζσ εληνιψλ νη νπνίεο επηθέξνπλ 

βξαρχβηεο θαη επηθαλεηαθέο αιιαγέο. Δπίζεο ε εηζαγσγή ελφο λένπ ζεζκνχ, ν νπνίνο 

κάιηζηα ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θνβίδεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη, ελψ δελ έρνπλ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο απφ ηνλ 

επηζεσξεηηζκφ (θαηαξγήζεθε πξηλ απφ 32 ρξφληα), σζηφζν νη ηζηνξίεο ηνπ 

παξειζφληνο απφ ηελ επνρή εθείλε ηνπο δεκηνπξγνχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα 

νπνηαδήπνηε κνξθή αμηνιφγεζεο.  

Σα επξήκαηα απηά επηβεβαηψλνπλ ηελ πξψηε (Τ1) εξεπλεηηθή ππφζεζε, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη δηεπζπληέο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο επηζπκνχλ 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν 

εχξεκα απηφ δελ καο εθπιήζζεη δηφηη ην ίδην απνηέιεζκα βξέζεθε θαη ζε έξεπλα ηνπ 

ΤΠΑΗΘ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ  κε ζέκα «Αμηνιφγεζε ησλ 

Πνηνηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο»  

(2008). ε παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμαλ θαη ε  Καπαρηζή (2011), νη  Vanhoof, 

Van Petegem θαη De Mayer (2009) αιιά θαη νη Καζηκάηε θαη Γηαιακάο (2003). Σε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε δηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ αλαθέξνπλ ηα 

ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο ζηηο έξεπλεο ησλ Αζαλαζίνπ θαη Ξεληαξά (2008) αιιά θαη  

ηνπ Γθαλάθα (2006). 

Έηζη ινηπφλ, ζα κπνξνχζακε ίζσο λα ηζρπξηζηνχκε, φηη πιένλ αξρίδεη λα 

«σξηκάδεη» ε ηδέα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν θαη ε εθπαηδεπηηθή εγεζία πξέπεη  λα θξνληίζεη λα γίλεη νκαιά ε κεηάβαζε απφ 

ηελ αλππαξμία ελφο αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη 

φρη λα ηε ζπλδέζεη κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα πξνθαιέζεη 
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αληηδξάζεηο θαη θαρππνςίεο γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή επηδηψθεη.  

5.1.2. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΥΟΤ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Χο πξνο ην εξψηεκα «ζε πνην βαζκφ πηζηεχεηε φηη ε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη κε ηα παξαθάησ:» νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα επηιέμνπλ 

ην βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο ησλ ζηφρσλ ηεο απηναμηνιφγεζεο. Γηα λα γίλεη πην εχθνιε ε 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ νη ζηφρνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε δχν θαηεγνξίεο νη 

νπνίεο νλνκάζηεθαλ «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ζ ζπζρέηηζε ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εμαξηεκέλσλ κεηαβιεηψλ κε ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «θχιν»  

έδεημε  φηη νη γπλαίθεο αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη άλδξεο φηη ε 

απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα «αξλεηηθά» παξά κε ηα «ζεηηθά». Μία 

πηζαλή εξκελεία ίζσο λα απνηειεί ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο είλαη πην επηθπιαθηηθέο 

απφ ηε θχζε ηνπο θαη αληηκεησπίδνπλ νπνηαδήπνηε αιιαγή κε ζθεπηηθηζκφ αιιά θαη 

ελδνηαζκφ. 

Σα   απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ «θάησ ησλ 40» 

θαη «άλσ ησλ 40» έδεημαλ φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα πνπ είλαη άλσ ησλ 40 

εηψλ αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε απηναμηνιφγεζε έρεη σο ζηφρν ηα 

«αξλεηηθά» απ’ φηη απηνί πνπ είλαη θάησ ησλ 40 εηψλ. Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη 

ηελ έλαηε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Τ9) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη λεφηεξνη ζε ειηθία 

εθπαηδεπηηθνί είλαη πην ζεηηθνί σο πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Απηφ πνιχ πηζαλφλ λα ζεκαίλεη φηη νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί δελ 

επηζπκνχλ αιιαγέο ζην εξγαζηαθφ ηνπο θαζεζηψο, αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο θαη δελ έρνπλ δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκνχο θαη πξφζζεην 

θφξην εξγαζίαο. Δπίζεο κπνξεί λα ππνδειψλεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπο απφ ηηο 

επηρεηξνχκελεο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ηνπ παξειζφληνο γηα απηφ θαη αληηκεησπίδνπλ 
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κε δπζπηζηία θαη θαρππνςία ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ελψ νη 

κηθξφηεξνη ζε ειηθία εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δηάζεζε λα εθαξκφζνπλ λέεο 

εθπαηδεπηηθέο θαη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο θαη αληηκεησπίδνπλ ζεηηθφηεξα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ζεζκνχ.  

Οη δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαίλεηαη 

λα ζπκθσλνχλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί φηη ε απηναμηνιφγεζε 

έρεη σο ζηφρν ηελ θαηεγνξία «ζεηηθά», ελψ νη εθπαηδεπηηθνί αληίζεηα, αλαθέξνπλ φηη 

ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηα «αξλεηηθά». Απηφ πνιχ πηζαλφλ λα 

ζεκαίλεη φηη νη δηεπζπληέο απνδίδνπλ πνιιέο θνξέο ηε κε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ησλ ζρνιείσλ ζηελ έιιεηςε αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζεσξνχλ φηη ε 

εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζή ηνπ. Αληίζεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί εθθξάδνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο, δελ έρνπλ πεηζηεί γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ 

ε απηναμηνιφγεζε επηδηψθεη, επεξεαζκέλνη ίζσο, απφ ηηο εκπεηξίεο  πνπ ηνπο έρνπλ 

κεηαθέξεη άιινη απφ ηελ επνρή ηνπ επηζεσξεηηζκνχ, απφ ηε ζηάζε ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ θαζψο θαη απφ ηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζχγρξνλεο κνξθέο ηεο αμηνιφγεζεο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο. 

Σν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδέεη απφ θαζφινπ έσο ιίγν ηελ 

απηναμηνιφγεζε κε ην ζηφρν ηεο επίηεπμεο απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα αγγίδεη ην 

63%. Δπίζεο ην 61% απηψλ ζεσξεί φηη ε εθαξκνγή ηεο ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ απφ θαζφινπ έσο ιίγν. Σν 45% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εθθξάδεη δπζπηζηία θαη αλαθέξεη φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ απφ ιίγν έσο θαζφινπ  θαη κφλν ην 

25% απηψλ πηζηεχεη φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα αλαβαζκίζεη ην εθπαηδεπηηθφ έξγν απφ 

πνιχ έσο πάξα πνιχ. Με πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 54% έσο 53% νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη πάιη δειψλνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 
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απηναμηνιφγεζεο ζα βνεζήζεη απφ ιίγν έσο θαζφινπ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά  θαη ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη κφλν ην 

23% πεξίπνπ απηψλ έρεη πεηζηεί φηη κπνξεί κηαο ηέηνηαο κνξθήο αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα. Σν 47% θαη 43% ησλ εθπαηδεπηηθψλ δειψλεη 

φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ θαζψο θαη κε ηελ 

αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο απφ ιίγν έσο θαζφινπ. Αλ φκσο αζξνίζνπκε ηα 

απνηειέζκαηα απφ ηηο απαληήζεηο ζηηο δηαβαζκίζεηο «αξθεηά», «πνιχ»  θαη «πάξα 

πνιχ» πξνθχπηνπλ απνηειέζκαηα πνπ θπκαίλνληαη  απφ 45%-55% ζε φινπο ζρεδφλ 

ηνπ ζηφρνπο πνπ νλνκάζακε «ζεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη κφλν ν ζηφρνο 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ιακβάλεη κηθξφηεξν πνζνζηφ 

(39%). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη κηζνί εθπαηδεπηηθνί ππνζηεξίδνπλ φηη ε εθαξκνγή ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη νη ππφινηπνη κηζνί  εθθξάδνπλ 

ηελ αληίζεζή ηνπο δειψλνληαο φηη απηή κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζηφρσλ απφ θαζφινπ έσο ιίγν. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κηθξφ πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ 

ζηφρν βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, εθθξάδνληαο έηζη ηελ 

επηθχιαμή ηνπο γηα ην πψο ζα δηακνξθσζνχλ νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εχξεκα 

ην νπνίν αθνξά ζηελ αλάγθε ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Σν 72% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζεσξεί φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηνλ παξαπάλσ ζηφρν απφ 

αξθεηά έσο πάξα πνιχ. Σν απνηέιεζκα απηφ ίζσο λα θαηαδεηθλχεη φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν 

κε ηελ αλάγθε ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ιηγφηεξν κε ηελ 

αλάγθε αλάδεημεο ησλ αδχλακσλ ζηνηρείσλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηελ αλάπηπμε δξάζεσλ γηα ηε βειηίσζή ηνπο. Σν θπξηφηεξν ζπκπέξαζκα είλαη φηη νη 
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απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηίζηαληαη σο πξνο ην πνηνη είλαη νη ζηφρνη ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. Υξεηάδεηαη ρξφλνο θαη επηκφξθσζε γηα λα κπνξέζνπλ λα 

ζρεκαηίζνπλ άπνςε θαη λα απνδερηνχλ ηελ εηζαγσγή ηνπ λένπ απηνχ ζεζκνχ. Σν 

πξψην βήκα έρεη γίλεη ήδε, ε εθπαηδεπηηθή εγεζία ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθή ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εάλ επηζπκεί ε απηναμηνιφγεζε λα 

εθαξκνζηεί νπζηαζηηθά ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο ρψξαο. ηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κέζσ επηκνξθσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη ζπλερήο ππνζηήξημε απφ ζεζκνχο θαη θνξείο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. Παξαηεξνχληαη αληηθάζεηο ζηηο δειψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

ελψ αξρηθά ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ δήισζε φηη ε αλαγθαία κνξθή 

αμηνιφγεζεο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη ε 

εζσηεξηθή αμηνιφγεζε, ζηε ζπλέρεηα έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πηζηεχεη φηη ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα «πιήμεη» ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη φρη ηφζν γηα λα ζπκβάιιεη ζηελ αλαηξνθνδφηεζή ηνπο θαη ζηελ 

πεξαηηέξσ βειηίσζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. 

πζρεηίδνληαο ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «εθπαηδεπηηθφο» κε ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζακε «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ηελ απηναμηνιφγεζε κε ηελ πξφθιεζε 

άγρνπο θαη λεπξηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο (86%), κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

πνιηηείαο λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  (80%), κε ηελ αλάπηπμε 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ (80%), κε ηελ ελνρνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (80%), κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ πνπ ζα επηθέξεη απηή 

(77%) θαζψο θαη κε ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζή ηνπο (74%).  

Σν εχξεκα απηφ θαηαδεηθλχεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ επηζπκεί λα ζπλδεζεί ε απηναμηνιφγεζε κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε 

ησλ ζρνιείσλ θαη εθθξάδεη ηηο έληνλεο αλεζπρίεο ηεο, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φηη θαηά 
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ηελ εθαξκνγή ηεο πινπνίεζήο ηεο ζα θνξηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε έληνλν ζηξεο θαη 

άγρνο νη εθπαηδεπηηθνί θαη θαη’ επέθηαζε ζα επεξεαζηεί αξλεηηθά ε πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. ηηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμαλ εξεπλεηέο ζηελ Αγγιία, νη 

νπνίνη αλαθέξνπλ φηη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο ινγνδνζίαο ησλ ζρνιείσλ θαη ε 

ζπλερήο πξνζπάζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο δείθηεο πνηφηεηαο 

ηνπο νδεγνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή εμνπζέλσζε (Woods & Jeffrey, 1998). Ζ ζπλερήο 

αμηνιφγεζε θαη θξηηηθή πνπ αζθείηαη ζην έξγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπκβάιιεη ζηελ 

πξφθιεζε άγρνπο, πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ηνπο θαη ηνπο 

νδεγεί ζην λα εγθαηαιείςνπλ πξφσξα ην επάγγεικα (Morley, 2005 ; Rodd, 2003). 

Παξαηεξείηαη ινηπφλ ην θαηλφκελν ζηελ Αγγιία λα ππάξρεη έιιεηςε εθπαηδεπηηθψλ 

γηα λα δηδάμνπλ ζηα ζρνιεία θαη αλαγθάδεηαη ε θπβέξλεζε λα πξνζιακβάλεη 

εθπαηδεπηηθνχο, αλαπιεξσηέο ή ζπκβαζηνχρνπο, γηα λα θαιχςεη ηα θελά (Rodd, 2003). 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ, ε νπνία ίζσο λα πξνθιεζεί κέζσ ηεο 

θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απηναμηνιφγεζεο απνηειεί γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο έλαλ απφ ηνπο πηζαλνχο ζηφρνπο ηεο απηναμηνιφγεζεο 

φζν θαη αλ ε εθπαηδεπηηθή εγεζία πξνζπαζεί λα δηαβεβαηψζεη γηα ην αληίζεην. Άγγινη 

εξεπλεηέο αλαθέξνπλ φηη ην θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ήδε ζηελ Αγγιία θαη 

κάιηζηα ν αληαγσληζκφο ησλ ζρνιεηψλ είλαη ηφζν κεγάινο πνπ ην έλα ηξίην ησλ 

γνλέσλ δελ θαηαθέξλεη λα εγγξάςεη ην παηδί ηνπ ζην ζρνιείν ηεο επηινγήο ηνπο 

(Jones, 2003). Σα ζρνιεία γηα λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ 

αμηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηαθεχγνπλ πνιιέο θνξέο ζε πξαθηηθέο εμαπάηεζεο κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε ςεχηηθσλ ζηνηρείσλ, δεκηνπξγψληαο κία ςεχηηθε εηθφλα γηα ην πξνθίι 

ηνπ ζρνιείνπ πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα.  

Ζ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, θπξίσο κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηνπ δηεπζπληή κπνξεί λα είλαη 
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έλα απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηεο απηναμηνιφγεζεο ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο.  Δίλαη  πηζαλφλ λα πηζηεχνπλ θάηη ηέηνην επεηδή δελ έρνπλ κάζεη λα 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο, αζθαιψο θαη επηθνηλσλνχλ ζρεδφλ ζε θαζεκεξηλή βάζε 

γηα λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαδεηθλχνληαη ζηε ζρνιηθή κνλάδα αιιά ε 

ηδέα ηεο ππνρξεσηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηνπ επηπιένλ θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο ίζσο ηνπο δεκηνπξγεί πξφζζεην άγρνο.  

Όζνλ αθνξά ην εχξεκα φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε 

ηε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηε ρεηξαγψγεζή 

ηνπο θαζψο θαη κε ηελ ελνρνπνίεζή ηνπο,  κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη 

ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα λνκνζεζία. Δίλαη γλσζηφ άιισζηε 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο αληηκεησπίδεηαη κε επηθπιαθηηθφηεηα απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Ζ Δζληθή Έλσζε Γαζθάισλ ηεο Αγγιίαο (National Union of 

Teachers) αλαθέξεη φηη ην ζχζηεκα αμηνιφγεζεο ζηε ρψξα ηνπο  ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί πεξηζζφηεξν ηηκσξεηηθφ θαη ιηγφηεξν ππνζηεξηθηηθφ θαη δε ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ησλ ζρνιείσλ (NUT, 2008). ηε νπεδία ε Γηεχζπλζε Δπηζεψξεζεο 

(Skolverket)  αλαθέξεη φηη έλα απφ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο 

αμηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδεηαη είλαη θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξαηεξνχληαη 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο θαη νη νπνίεο αθνξνχλ ζην 

εξγαζηαθφ ηνπο σξάξην θαη ζην χςνο ησλ απνδνρψλ ηνπο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ 

απφδνζε ηνπ θαζελφο (Skolverket, 2004).  

πζρεηίδνληαο ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «δηεπζπληήο» κε ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζακε «ζεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

πνζνζηά ησλ δηεπζπληψλ πνπ ζεσξνχλ φηη  ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

θαηεγνξία «ζεηηθά» είλαη αξθεηά δηαθνξνπνηεκέλα απφ εθείλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  
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Σν 93% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη ε απηναμηνιφγεζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζην ζρνιείν απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ, ην 88% 

κε ηελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ην 84% 

κε ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ην 81% κε ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηελ αλάπηπμε απηνλνκίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ην 79% 

κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηέινο ην 72% κε ηελ αλάγθε 

ηεο ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Σν εχξεκα απηφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα θαζψο δηαπηζηψλεηαη φηη νη δηεπζπληέο 

αλαγλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

πζρεηίδνληαο ηελ αλεμάξηεηε κεηαβιεηή «δηεπζπληήο» κε ηηο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζακε «αξλεηηθά» ηεο απηναμηνιφγεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη ηα 

πνζνζηά ησλ δηεπζπληψλ είλαη πην ρακειά απφ εθείλα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

παξαπάλσ ζπζρέηηζε. 

Οη δηεπζπληέο ινηπφλ ζπλδένπλ απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ ιίγν ηελ 

απηναμηνιφγεζε κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο γηα  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ 

(55%), γηα ηελ ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (52%), γηα ηελ αλάπηπμε 

ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δηαδηθαζία (50%), γηα ηε κηζζνινγηθή 

θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε ηνπο (48%) θαζψο θαη γηα ηε ρεηξαγψγεζή ηνπο (45%). 

πλδένληαο ην 74% ησλ δηεπζπληψλ, απφ αξθεηά έσο πάξα πνιχ, ηελ απηναμηνιφγεζε 

κε ηελ πξφθιεζε άγρνπο θαη λεπξηθφηεηαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δηεπζπληέο  πηζηεχνπλ φηη ε 

εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα πξνθαιέζεη πξφζζεην άγρνο θαη 

λεπξηθφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαηαιήγνπλ ζε απηή ηε δηαπίζησζε είηε γηαηί 

έρνπλ παξαηεξήζεη ήδε ηέηνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξέο απφ απηνχο κε ηελ αλαθνίλσζε 
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ηεο γελίθεπζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ είηε γηαηί εθηηκνχλ φηη απηφ ζα ζπκβεί 

επεξεαζκέλνη απφ παιηφηεξεο θαηαζηάζεηο αιιαγψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ 

εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν.  

Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ φηη είλαη πνιχ πςειφ ησλ πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπλδέεη ηελ απηναμηνιφγεζε κε φια απηά πνπ αλαθέξακε σο 

αξλεηηθά, ελψ αληίζεηα ε πιεηνςεθία ησλ δηεπζπληψλ ζπλδέεη ηελ απηναμηνιφγεζε κε 

ηα ζεηηθά, σζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη αθφκε θαη νη δηεπζπληέο θαίλνληαη λα είλαη 

πξνβιεκαηηζκέλνη  θαη εθθξάδνπλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ απηή 

ζα επηθέξεη ζε θάπνηνπο ηνκείο θαη έηζη δηθαηνινγνχληαη ηα ζεκαληηθά πνζνζηά πνπ 

απνδίδνπλ ζηελ θαηεγνξία αξλεηηθά. ηηο ίδηεο πεξίπνπ δηαπηζηψζεηο θαηέιεμε θαη ε 

έξεπλα ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008) ζχκθσλα κε ηελ νπνία παξαηεξείηαη 

δηρνγλσκία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνπο ζηφρνπο πνπ ε αμηνιφγεζε επηδηψθεη 

θαη νη επηθπιάμεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ  πηζαλφηεηα λα 

εμειηρζεί ε αμηνιφγεζε ζε έλα κεραληζκφ ειέγρνπ θαη ελνρνπνίεζεο ηνπο γηα ηα θάζε 

είδνπο πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εθπαίδεπζε. Ζ ζχγθξηζε ησλ πνζνζηψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζηελ παξαπάλσ έξεπλα απνθαιχπηεη 

δηαθνξνπνηήζεηο κεηαμχ ηνπο θαη αληίζηνηρεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο. 

Απφ ηε ζπζρέηηζε ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο (απμεκέλα πξνζφληα-ηππηθά 

πξνζφληα) κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο πνπ νλνκάζακε «ζεηηθά» θαη «αξλεηηθά» 

ηεο απηναμηνιφγεζεο δηαπηζηψλνπκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δηαζέηνπλ πξφζζεηα 

αθαδεκατθά πξνζφληα αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηα ζεηηθά ηεο 

απηναμηνιφγεζεο απ’ φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δελ έρνπλ θάλεη επηπιένλ ζπνπδέο.  Με 

ην εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη ε ηέηαξηε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Τ4) ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο κε πξφζζεηα πξνζφληα δηαηίζεληαη 
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ζεηηθφηεξα σο πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε. Μία πηζαλή εξκελεία ίζσο λα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ έρνπλ πξφζζεηα αθαδεκατθά πξνζφληα δηαζέηνπλ κία 

επξχηεηα πλεχκαηνο θαη είλαη πην δεθηηθνί ζην λα αλαζεσξήζνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη 

ζηάζεηο ηνπο αιιά θαη λα εθαξκφζνπλ θαηλνηφκεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Σέινο ε ζπζρέηηζε ησλ αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ πεξηνρή ηνπ ιεηηνπξγεί ην 

ζρνιείν «πφιε, θσκφπνιε, ρσξηφ» κε ηηο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηέο «ζεηηθά» θαη 

«αξλεηηθά» έδεημε φηη απηνί πνπ ππεξεηνχλ ζηα ρσξηά  αλαθέξνπλ ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ ηα αξλεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο ζε ζχγθξηζε κε απηνχο πνπ ππεξεηνχλ ζε 

ζρνιεία ησλ θσκνπφιεσλ θαη ησλ πφιεσλ. Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη 

ζηα ζρνιεία απηά εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηαζέηνπλ  

είλαη πην εχθνιε ε εθαξκνγή νπνηνδήπνηε λένπ ζεζκνχ αιιά θαη ζην φηη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη πην απνηειεζκαηηθή αθνχ νη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ φρη απιά ηππηθέο 

αιιά  θηιηθέο.  

 

5.1.3. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΜΔΙ ΣΗ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Οη ηνκείο ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ επηιέρηεθαλ πξνο δηεξεχλεζε, 

αλαθέξνληαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην ηεο απηναμηνιφγεζεο  θαη ζρεηίδνληαη κε βαζηθέο 

πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ φπσο ηε δηνίθεζε, ηελ ππνδνκή, ηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ, ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ, ην θιίκα –

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ θαζψο ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

θαηλνηνκηψλ. 
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Δμεηάζηεθε ε χπαξμε πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο πνπ 

νλνκάζηεθαλ «ηνκείο ηεο απηναμηνιφγεζεο» αλάκεζα ζηηο παξαθάησ νκάδεο: άλδξεο-

γπλαίθεο, εθπαηδεπηηθνί-δηεπζπληέο, εθπαηδεπηηθνί κε απμεκέλα πξνζφληα-

εθπαηδεπηηθνί κε ηππηθά πξνζφληα θαη εθπαηδεπηηθνί κε πξνυπεξεζία έσο είθνζη 

ρξφληα θαη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα. 

Ζ έξεπλα έδεημε φηη νη δηεπζπληέο αλαθέξνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα ζπκβάιιεη βειηησηηθά ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζηελ ππνδνκή, ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ, ζηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία, ζηηο 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ  θαζψο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Έλαο πηζαλφο ιφγνο εξκελείαο 

απηνχ ηνπ επξήκαηνο ίζσο λα είλαη φηη νη δηεπζπληέο δελ αηζζάλνληαη ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηαθφξσλ πηπρψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη  

πξνζδνθνχλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ παξαπάλσ 

ηνκέσλ. Δπηπιένλ ε άπνςή ηνπο απηή δειψλεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.       

χκθσλα επίζεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη άληξεο πηζηεχνπλ φηη ε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ, ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ, ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο 

θαη ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο θνπιηνχξαο ηνπ ζρνιείνπ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απ’ φηη νη 

γπλαίθεο ζπλάδειθνί ηνπο. Με ην εχξεκα απηφ δελ επηβεβαηψλεηαη ε πέκπηε  (Τ5) 

εξεπλεηηθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαθφξσλ 

ηνκέσλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο ζπλαδέιθνπο ηνπο. 

Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο 
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εθπαηδεπηηθνχο αληηκεησπίδνπλ κε πεξηζζφηεξν ζθεπηηθηζκφ νπνηαδήπνηε αιιαγή 

ζπκβαίλεη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν εμαηηίαο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκέλα 

πξνζφληα θαη κε ηππηθά πξνζφληα έδεημαλ φηη ε παξάκεηξνο «πξφζζεηα πξνζφληα» 

είλαη ν παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην 

βαζκφ ζπκθσλίαο ηνπο σο πξνο ηε ζπκβνιή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο δηάθνξεο 

πηπρέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη 

εθπαηδεπηηθνί κε επηπιένλ ζπνπδέο είλαη πεξηζζφηεξν επηκνξθσκέλνη ζε ζέκαηα 

δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δπηπξφζζεηα αλαγλσξίδνπλ φηη ν ηνκέαο ηεο βειηίσζεο ηεο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ 

εμαξηάηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηε βνχιεζε ηεο πνιηηείαο θαη ην χςνο ησλ 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ απηή απνθαζίδεη θαη είλαη πνιχ ιηγφηεξν επζχλε ηνπ ζρνιείνπ. 

Ο έιεγρνο ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ είραλ έσο είθνζη ρξφληα 

ππεξεζίαο θαη πάλσ απφ είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο έδεημε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε ιίγα 

ρξφληα ππεξεζίαο πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ έρνπλ 

πάλσ απφ είθνζη ρξφληα ππεξεζίαο φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ηνπ ηνκέα ηεο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ.  Οη πηζαλέο εξκελείεο κπνξεί λα είλαη: είηε φηη 

απηφ νθείιεηαη ζηελ λεαξφ ηεο ειηθίαο πνπ ηνπο πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αηζηνδνμία γηα 

ην κέιινλ είηε ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπλ ηφζεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο φζν νη 

κεγαιχηεξνη ζε ειηθία ζπλάδειθνί ηνπο αιιά ίζσο θαη ζην φηη απηνί νη εθπαηδεπηηθνί 

είλαη πνιχ πηζαλφλ λα έρνπλ δηνξηζηεί κε δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ θαη φρη κέζσ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο επεηεξίδαο θη απηφ εληζρχεη ηε ζέζε ηνπο λα πηζηεχνπλ φηη κία 

αμηνινγηθή δηαδηθαζία φπσο ε απηναμηνιφγεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε 

ησλ δηαθφξσλ ηνκέσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.  
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Ζ νκάδα ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί φηη  νη ηνκείο πνπ ζα σθειεζνχλ ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε εθαξκνγή 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θαηλνηνκηψλ ελψ νη νκάδεο ησλ αληξψλ, ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κε απμεκέλα πξνζφληα θαη εθείλσλ πνπ έρνπλ θάησ απφ είθνζη ρξφληα 

ππεξεζίαο πηζηεχνπλ θαη πάιη φηη νη ίδηνη ηνκείο ζα σθειεζνχλ απφ ηελ 

απηναμηνιφγεζε αιιά ζε αξθεηφ βαζκφ. Πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη είλαη νη δηεπζπληέο 

πνπ εμαηηίαο ηεο ζέζεο ηνπο  αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ 

δηεπζπληή θαη επηζπκνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

Ο ηνκέαο πνπ φιεο νη νκάδεο πηζηεχνπλ φηη ζα επεξεαζηεί ιίγν έσο αξθεηά απφ 

ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο είλαη ε επίδνζε ησλ καζεηψλ. Άιισζηε 

είλαη γλσζηφ θαη απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (W. Hoy & Miskel, 1996) φηη ν ηνκέαο 

ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ θαη ηδηαίηεξα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηζκηθήο θαηάζηαζεο 

ηεο νηθνγέλεηαο απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη ν καζεηήο. 

ε έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Vanhoof et al. (2009) θαη 

Γθαλάθα (2006) ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμήρζεζαλ είλαη φηη ε κε ηθαλνπνηεηηθή 

ιεηηνπξγία πηπρψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε 

αμηνιφγεζεο ηεο. Μάιηζηα ζηελ έξεπλα ηνπ Γθαλάθα (2006) νη δηεπζπληέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα ζεσξνχλ φηη νη ηνκείο ηεο ππνδνκήο θαη ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

ζρνιείνπ πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ελψ ην αληίζεην πηζηεχνπλ γηα ηνλ ηνκέα ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ.  
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5.1.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝ   

 

ρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζην παξειζφλ ζε 

απηναμηνιφγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο, ε έξεπλα έδεημε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (73%) δελ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε κηα ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγηθή 

δηαδηθαζία. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ην γεγνλφο φηη ε 

απηναμηνιφγεζε εθαξκνδφηαλ έσο ην 2013 πηινηηθά ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο κε 

απνηέιεζκα ηα πνζνζηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε 

απηναμηνιφγεζε λα είλαη ηδηαίηεξα ρακειά.  

ρεηίδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζην παξειζφλ ζε 

δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ζρνιηθήο κνλάδαο κε ην αλ ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

ζεηηθή ή φρη, ηα επξήκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη, φηη ππάξρεη νξηαθή ζρέζε κεηαμχ ησλ 

δχν κεηαβιεηψλ. Απηφ θαλεξψλεη, φηη αθφκε θαη αλ απνζπλδένληαλ ε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο απφ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ ζα ππήξρε 

αιιαγή ζηάζεο απφ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ εμέθξαζαλ ηελ ελαληίσζε ηνπο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.  Δπνκέλσο ε φγδνε (Τ8) εξεπλεηηθή ππφζεζε, φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιφγεζεο ζην παξειζφλ ζεσξνχλ ηελ εκπεηξία 

ηνπο ζεηηθή θαη επηζπκνχλ λα εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, 

δελ επηβεβαηψλεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη 

ζε αληίζεζε κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ησλ  Stiggins & Bridgeford (1985), 

Blumberg (1974) θαη ηνπ  Γξαθφπνπινπ (2013) ζχκθσλα κε ηα νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί 

νη νπνίνη έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο εζσηεξηθήο αμηνιφγεζεο έρνπλ πην ζεηηθή 

ζηάζε σο πξνο ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε επίπεδν ζρνιηθήο 

κνλάδαο. 
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5.1.5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ - ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ 

ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  

 

Χο πξνο ην εξψηεκα αλ νη εθπαηδεπηηθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο – ελεκέξσζεο ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, φηη ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (80%) δελ έρεη παξαθνινπζήζεη θακηάο κνξθήο ελεκέξσζε-

επηκφξθσζε, ελψ ην πνζνζηφ απηφ δηαθνξνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηνπο 

δηεπζπληέο ηνπ δείγκαηνο, νη νπνίνη δειψλνπλ ζε πνζνζηφ 60%,  φηη έρνπλ 

επηκνξθσζεί γηα λα εθαξκφζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σν ίδην 

απνηέιεζκα βξέζεθε θαη ζε έξεπλα ησλ Ρεθαιίδνπ θαη Μνχζρνπξα (2005) θαζψο  ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2008) ζχκθσλα κε ηα νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ έρεη επηκνξθσζεί θαζφινπ ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο κε απνηέιεζκα 

ε εηζαγσγή αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο λα ζπλαληά εκπφδηα θαη αληηδξάζεηο. Με ην 

εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεηαη ε έβδνκε (Τ7) εξεπλεηηθή ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, ε εθπαηδεπηηθή εγεζία δελ αληηκεηψπηζε κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ην δήηεκα ηεο 

ελεκέξσζεο-επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία ζα βνεζνχζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο 

ζηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη ζηελ απνδνρή ηεο, ψζηε 

ζηε ζπλέρεηα λα ηελ εθαξκφζνπλ πξνο φθεινο ηεο βειηίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη νπνηαδήπνηε αιιαγή επηρεηξείηαη ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, 

δελ είλαη δπλαηφλ λα είλαη απνηειεζκαηηθή, εάλ δελ ηελ απνδερηνχλ νη ίδηνη νη 

εθπαηδεπηηθνί (M Fullan, 1991). Ο Παπαζηακάηεο (2001) επηζεκαίλεη, φηη γηα λα 

εθαξκνζηεί απηφ ην κνληέιν ηεο αμηνιφγεζεο θαη λα έρεη ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα, είλαη αλαγθαίν νη εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνχλ, ψζηε λα 
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αληαπνθξηζνχλ κε επηηπρία ζηα θαζήθνληά ηνπο θαη σο αμηνινγεηέο αιιά θαη σο 

αμηνινγνχκελνη. 

Ζ ζπζρέηηζε ηεο ζέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο κε ηνλ βαζκφ 

ελεκέξσζεο-επηκφξθσζεο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε, έδεημε φηη νη δηεπζπληέο 

ζεσξνχλ, φηη είλαη πεξηζζφηεξν ελεκεξσκέλνη-επηκνξθσκέλνη απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ δείγκαηνο, σζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί, φηη νη δηεπζπληέο 

δειψλνπλ απφ ιίγν έσο πνιχ ελεκεξσκέλνη-επηκνξθσκέλνη θαη νη εθπαηδεπηηθνί απφ 

θαζφινπ έσο αξθεηά ελεκεξσκέλνη-επηκνξθσκέλνη. 

Όζνλ αθνξά ην εχξεκα ηεο έξεπλάο, αλαθνξηθά κε ηε ζπζρέηηζε ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ βαζκνχ ελεκέξσζεο-επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζεηηθά θαη 

αξλεηηθά ηεο απηναμηνιφγεζεο, απέδεημε φηη ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε, γεγνλφο ην 

νπνίν επηβεβαηψλεη ηε δεχηεξε (Τ2) εξεπλεηηθή ππφζεζε. Έηζη ινηπφλ δηαπηζηψζεθε, 

φηη ε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ απηναμηνιφγεζε απμάλεηαη, φζν απμάλεηαη θαη ν 

βαζκφο επηκφξθσζεο-ελεκέξσζεο πνπ δειψλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, ελψ αληίζεηα ε 

αξλεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλεηαη, φζν απμάλεηαη ν βαζκφο επηκφξθσζεο-

ελεκέξσζεο. Σν εχξεκα απηφ δελ καο εθπιήζζεη, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί θαη ζε άιιεο 

έξεπλεο, φηη ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ζηάζεο απέλαληη ζηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Γξαθφπνπινο, 2013; Καπαρηζή, 

2008). Ζ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο είλαη δπλαηφλ λα απνκπζνπνηήζεη ηελ 

αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε θαη λα αλαδείμεη ηνπο ζηφρνπο ηεο πνπ είλαη ε βειηίσζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαζψο θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Άιισζηε ε έξεπλα ηεο Κσζηάθε (1993) έδεημε φηη ε ελεκέξσζε ζε 

ζέκαηα αμηνιφγεζεο βνεζάεη ηα άηνκα λα μεπεξάζνπλ ηνπο θφβνπο θαη ηηο αλεζπρίεο 

ηνπο. ηηο ίδηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμε θαη ν Κνπηνχδεο (2003) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν 
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φζν κηθξφηεξε είλαη ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε απηή.  

 ε εξψηεζε ζρεηηθά κε ην θνξέα απφ ηνλ νπνίν ζα πξνηηκνχζαλ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα επηκνξθσζνχλ, ππεξηεξεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε  απάληεζε απφ 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο, αθνινπζεί ν ζρνιηθφο ζχκβνπινο θαη έπεηαη ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Γηαθαίλεηαη ε επηζπκία ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα επηκνξθψλνληαη απφ 

άηνκα πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ην αληηθείκελν θαη ίζσο απηφ λα ππνδειψλεη κία 

έθθξαζε απνγνήηεπζεο γηα ηηο επηκνξθψζεηο πνπ έρνπλ δερηεί ζην παξειζφλ. Ζ 

επηκφξθσζε γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ζηηο 

ηδηαίηεξεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ζηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηκνξθνχκελσλ (εθπαηδεπηηθά πξνζφληα, επαγγεικαηηθή-

δηδαθηηθή εκπεηξία, ελδηαθέξνλ εκβάζπλζεο θηι) (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, σο πξνο ην παξαπάλσ εξψηεκα 

παξαηεξνχκε, φηη νη πεξηζζφηεξνη δηεπζπληέο επηζπκνχλ λα επηκνξθσζνχλ απφ ην 

ρνιηθφ χκβνπιν θη έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πνζνζηφ επηιέγεη απφ εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο. Ο ρνιηθφο χκβνπινο ζεσξείηαη ινηπφλ ν ζεκαληηθφηεξνο θνξέαο 

επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ησλ δηεπζπληψλ. Απηφ πνιχ πηζαλφλ λα 

νθείιεηαη ζην φηη πξφθεηηαη γηα έλα πξφζσπν νηθείν ζε απηνχο πνπ γλσξίδεη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ. Έλαο 

επηπιένλ ιφγνο πνπ επηιέγνπλ ην ρνιηθφ χκβνπιν, ίζσο λα είλαη,  θαη ην φηη 

γλσξίδνπλ φηη θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα 

ππάξρεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο αθνχ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 1900089/Γ1/10-12-

2013 νη δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ θαη νη ρνιηθνί χκβνπινη είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο. 
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ε φηη αθνξά ηελ πεγή απφ ηελ νπνία πξνέξρεηαη θπξίσο ε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηνπ δείγκαηνο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

ελεκεξσζεί θπξίσο απφ ζπδεηήζεηο πνπ έρνπλ θάλεη κε ζπλαδέιθνπο ηνπο, ζηε 

ζπλέρεηα δειψλνπλ, φηη ε ελεκέξσζή ηνπο πξνέξρεηαη απφ ην δηαδίθηπν θαη αθνινπζεί 

ε ελεκέξσζε απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο. Πνιχ κηθξφ είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δειψλνπλ, φηη έρνπλ επηκνξθσζεί απφ βηβιία θαη άξζξα θαζψο θαη 

απφ επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Ζ δηαπίζησζε απηή δελ απνηειεί έθπιεμε, αθνχ είλαη 

ήδε γλσζηφ, φηη δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα πξνγξακκαηηζκέλα επηκνξθσηηθά 

ζεκηλάξηα ηα νπνία απαηηνχληαλ γηα ηε γελίθεπζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, εμαηηίαο ηεο 

άξλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηά δειψλνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

ηελ αληίζεζή ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θαη αθνινπζψληαο ηηο 

ππνδείμεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ ηνπο νξγάλνπ. Ζ πξαγκαηνπνίεζε ππνρξεσηηθψλ 

επηκνξθψζεσλ ζίγνπξα δελ ζα επέθεξε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, είλαη άιισζηε 

γλσζηφ, φηη κία απφ ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ θαιή θαη απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη ε εζεινληηθή ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε απηά (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). Δπηπξφζζεηα δηαπηζηψλνπκε, 

φηη ην είδνο ηεο ελεκέξσζεο πνπ έρνπλ ιάβεη νη εθπαηδεπηηθνί δελ πξνέξρεηαη απφ 

έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο (ζπδεηήζεηο, δηαδίθηπν θηι) θαη ίζσο κάιηζηα λα 

δηαθαηέρεηαη απφ κία ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα επεξεαζκνχ ηεο 

άπνςεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνο ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο 

απαληήζεηο ησλ δηεπζπληψλ, νη νπνίνη δειψλνπλ κε ηζάμηα πνζνζηά πνπ αγγίδνπλ ην 

20% πεξίπνπ φηη ε θχξηα πεγή ελεκέξσζήο ηνπο είλαη αξρηθά ηα βηβιία θαη ηα άξζξα, 
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αθνινπζεί ην δηαδίθηπν θαη έπνληαη νη ζπδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο θαη ηα 

επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα. Παξαηεξείηαη απφ κέξνπο ηνπο κία πξνζπάζεηα λα 

ελεκεξσζνχλ απφ έγθπξεο θαη αμηφπηζηεο πεγέο γηα λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο, ψζηε λα πινπνηήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ, αθνχ 

ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην 1900089/Γ1/10-12-2013 ππεχζπλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

δηαδηθαζίαο απηναμηνιφγεζεο είλαη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

επηζηεκνληθή/παηδαγσγηθή ζηήξημε ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ θαη ηε δηνηθεηηθή ησλ 

Γηεπζπληψλ Γηεπζχλζεσλ.  

 

5.1.6. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΜΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ 

ΑΤΣΟΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 

Χο πξνο ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ έρεη εθαξκνζηεί ή δελ ζα 

εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ε απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ηα επξήκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ γηα ηηο νκάδεο ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ παξνπζηάδνπλ 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλνπκε φηη θαη νη δχν 

νκάδεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζχλδεζε ηεο απηναμηνιφγεζεο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ ζα εθαξκνζηεί ε 

απηναμηνιφγεζε δειψλνληαο εκκέζσο φηη επηζπκνχλ ηελ απνζχλδεζε ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο απφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Σν εχξεκα 

απηφ επηβεβαηψλεη ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Τ3) ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη 

εθπαηδεπηηθνί δελ επηζπκνχλ ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο, επεηδή ζεσξνχλ, φηη 

απνηειεί πξνπνκπφ ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.  ηε ζπλέρεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί αλαθέξνπλ ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ απφ ηελ 
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θεληξηθή δηνίθεζε, ηηο ζπρλέο αιιαγέο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο θαζψο θαη ηελ 

έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο σο ηνπο ακέζσο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο κε εθαξκνγήο 

ηεο απηναμηνιφγεζεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην παξαπάλσ εχξεκα, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ζα 

εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ζην κέιινλ ζπλδένληαη θαη ζρεηίδνληαη φινη κε ηελ 

θεληξηθή εθπαηδεπηηθή εγεζία. Μία πηζαλή εξκελεία είλαη φηη ην πνιηηηθφ θφζηνο ίζσο 

λα είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ έρεη εθαξκνζηεί κέρξη ηψξα θάπνην ζχζηεκα 

αμηνιφγεζεο αθνχ θάζε θνξά πνπ επηρεηξνχληαλ απφ κέξνο ηεο πνιηηείαο ε 

ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, νη εθπαηδεπηηθνί αληηδξνχζαλ θαη ην 

ππνπξγείν ή ην απέζπξε ή απηφ παξέκελε νπζηαζηηθά αλελεξγφ. Δπηπξφζζεηα θαη’ 

απηφ ηνλ ηξφπν απνπνηνχληαη ηπρφλ επζχλεο γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.   

Οη δηεπζπληέο απφ ηε κεξηά ηνπο σο δεχηεξν ζεκαληηθφηεξν ιφγν αλαθέξνπλ 

ηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα ζρνιεία, επηζεκαίλνληαο ίζσο ηελ 

ππάξρνπζα λννηξνπία πνπ επηθξαηεί ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη ε νπνία δελ επλνεί ηελ 

εθαξκνγή θακίαο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. ηε ζπλέρεηα ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απνδίδνληαο ζηνπο ιφγνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ ζεκαληηθά πνζνζηά. 

Σν εχξεκα απηφ επηβεβαηψλεη ηε δέθαηε (Τ10) εξεπλεηηθή  ππφζεζε ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη δηεπζπληέο απνδίδνπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εγεζία 

(ΤΠΑΗΘ) ηηο επζχλεο γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο  ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. ε παξφκνηεο δηαπηζηψζεηο θαηέιεμε θαη ε έξεπλα ηνπ (2006) 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία νη ιφγνη κε εθαξκνγήο θάπνηνπ αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απφ 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ επηζεσξεηή (1982) έσο ζήκεξα νθείινληαη ζηελ 

εγεζία ηνπ ΤΠΑΗΘ. 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ φηη 71% ησλ δηεπζπληψλ ζεσξεί απφ 

αξθεηά έσο πάξα πνιχ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα πξνζζέζεη ζε απηνχο επηπιένλ θφξην 
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εξγαζίαο θαη γηα απηφ ππνζηεξίδνπλ φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο πηζαλνχο ιφγνπο κε εθαξκνγήο ηεο απηναμηνιφγεζεο. Σν εχξεκα απηφ 

επηβεβαηψλεη ηελ έθηε εξεπλεηηθή ππφζεζε (Τ6) κε ηελ νπνία ππνζηεξίδεηαη ν 

παξαπάλσ ηζρπξηζκφο. 

Δπίζεο ε έξεπλα έδεημε φηη ε νκάδα ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζεσξνχλ σο ηνλ πην αζήκαλην ιφγν γηα ην φηη δελ ζα 

εθαξκνζηεί ε απηναμηνιφγεζε ηελ έιιεηςε δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε, φηη παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα 

απφ κέξνπο ηνπο λα αθήζνπλ λα ελλνεζεί φηη νη ίδηνη έρνπλ ηε δηάζεζε λα 

ζπλεξγαζηνχλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη δελ ζα είλαη απηνί νη νπνίνη 

ζα απνηειέζνπλ εκπφδην ζηελ πινπνίεζή ηεο.  Χζηφζν ε έξεπλα ηεο Κνχια (2011) 

αλαθέξεη φηη ελψ ζην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νη εθπαηδεπηηθνί αλαγλσξίδνπλ 

φηη νη θαιέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο παξφια απηά νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ θαιέο κελ αιιά ηππηθέο ή ππεξεζηαθέο. ην ζεκείν απηφ, ζα 

κπνξνχζε επίζεο λα αλαθεξζεί, φηη ελψ νη απφςεηο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγάλσλ 

αλαθέξνπλ σο αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απηναμηνιφγεζεο ηε 

δεκηνπξγία αξλεηηθνχ θιίκαηνο ζηε ζρνιηθή κνλάδα, παξαηεξνχκε, φηη ηα επξήκαηα 

ηεο έξεπλαο αλαδεηθλχνπλ, φηη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί δε θνβνχληαη λα εκπιαθνχλ 

ζηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο εμαηηίαο ηεο πηζαλήο αλάπηπμεο ζπγθξνχζεσλ 

κεηαμχ ηνπο, αληηζέησο θαηαηάζζνπλ ζην ρακειφηεξν βαζκφ ηνλ παξάγνληα «έιιεηςε 

δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία» γηα ηε κε εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ.   
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5.2. ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

Ζ έξεπλα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Μάξηην έσο ηηο 

αξρέο ηνπ Απξηιίνπ θαη ζθνπφο ηεο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη δηεπζπληψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ην απηνζρέδην 

εξσηεκαηνιφγην, ην νπνίν ζρεδηάζηεθε απφ ηελ εξεπλήηξηα απνθιεηζηηθά γηα ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπφ. Ζ έξεπλα πεξηνξίζηεθε κφλν ζε πνζνηηθέο κεζφδνπο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ ελψ ν ζπλδπαζκφο απηψλ κε πνηνηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο νη εκηδνκεκέλεο 

θαη αλνηθηνχ εηο βάζνο ηχπνπ ζπλεληεχμεηο ή αθφκε θαη ε εζηηαζκέλε ζπλέληεπμε, ζα 

κπνξνχζαλ λα επηθέξνπλ πην έγθπξα απνηειέζκαηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

«ηξηγσληζκνχ» . Οη επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο test-retest 

επηβεβαίσζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο δελ πξνέθπςαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο εξσηήζεηο ζην δηάζηεκα ησλ ηξηψλ 

εβδνκάδσλ. Ο δείθηεο α ηνπ Cronbach  ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ  εμέηαζε ηνπ βαζκνχ 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο θαη θάλεθε φηη νη εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ είραλ πςειφ 

βαζκφ εζσηεξηθήο ζπλνρήο. Δπηπιένλ, ην δείγκα πνπ έιαβε κέξνο ζηελ έξεπλα ήηαλ 

αξθεηά κεγάιν (359 εθπαηδεπηηθνί θαη δηεπζπληέο) θπξίσο ηνπ Ννκνχ Γξάκαο θαη ηεο 

πεξηθέξεηαο εθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο αιιά ζπγθεληξψζεθαλ επίζεο 

εξσηεκαηνιφγηα  θαη απφ ηνπο Ννκνχο Αηηηθήο, εξξψλ, Κπθιάδσλ, Γσδεθαλήζνπ, 

Υαιθηδηθήο, Αηησιναθαξλαλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζεί ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ.  Δλψ αξρηθά πξφζεζε ηεο εξεπλήηξηαο 

ήηαλ ην δείγκα λα πεξηνξηζηεί ζηνπο Ννκνχο Γξάκαο θαη ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Γπηηθήο 

Θεζζαινλίθεο ζηε ζπλέρεηα, επεηδή ε δηαλνκή ησλ εξσηεκαηνινγίσλ έγηλε ζε πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία ην δήηεκα ηεο απηναμηνιφγεζεο απνηεινχζε έλα «θαπηφ» θαη επίθαηξν 

ζέκα, ην νπνίν απαζρνινχζε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθνχ απηνί έπξεπε λα απνθαζίζνπλ 
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ζχκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο νκάδεο 

εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ν ζεζκφο ηεο απηναμηνιφγεζεο, απνθαζίζηεθε 

λα δηαλεκεζεί θαη ζε άιινπο Ννκνχο, έηζη ψζηε λα ζπγθεληξσζεί ηθαλνπνηεηηθφο 

αξηζκφο ζπκπιεξσκέλσλ εξσηεκαηνινγίσλ. Ζ επηινγή ηνπ δείγκαηνο έγηλε κε ζθνπφ 

λα ζπκπεξηιεθζνχλ άηνκα απφ αγξνηηθέο-εκηαζηηθέο θαη αζηηθέο πεξηνρέο ψζηε λα 

ππάξρεη αληηπξνζσπεπηηθφ θαηά ην δπλαηφλ δείγκα απφ δηάθνξεο πεξηνρέο ζην 

πιεζπζκφ έξεπλαο. Πξνθεηκέλνπ λα κελ ππνλνκεπηεί ε εθαξκνζηκφηεηά ηεο ζε 

επξχηεξα πιαίζηα έγηλε πξνζπάζεηα λα ζπιιερζνχλ πιεξνθνξίεο απφ έλα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ. Ο ηξφπνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε 

ήηαλ ε  ηπραία δεηγκαηνιεςία. ηφρνο ήηαλ λα εληνπηζηνχλ, λα θαηαγξαθνχλ θαη λα 

κειεηεζνχλ νη απφςεηο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δηεπζπληψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ηεο έξεπλαο ζε επίπεδν επηινγήο δείγκαηνο. 

Όηαλ ην δείγκα είλαη νκνηνγελέο θαη αληηπξνζσπεπηηθφ θαη έρεη επηιεγεί κε ηπραίν 

ηξφπν είκαζηε ζε κεγάιν βαζκφ ζίγνπξνη φηη ηα απνηειέζκαηά καο είλαη αμηφπηζηα 

(Βάκβνπθαο, 1998; Παπαλαζηαζίνπ & Παπαλαζηαζίνπ, 2005). Χζηφζν ην πνζνζηφ 

ησλ δηεπζπληψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αληαπνθξίζεθε μεπέξαζε ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο εξεπλήηξηαο (90%) θαη απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε ίδηα γλψξηδε πξνζσπηθά φινπο ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ 

ζηηο νπνίεο απέζηεηιε εξσηεκαηνιφγηα, άξα ιεηηνχξγεζε ζε κεγάιν βαζκφ ε 

ζπλαδειθηθή αιιειεγγχε, αιιά θαη ζην φηη αμηνπνίεζε δίθηπν αληηπξνζψπσλ πνπ 

αλέιαβε ηε ζπγθέληξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

Ο βαζηθφηεξνο πεξηνξηζκφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο ήηαλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ έιαβε ρψξα ε δεηγκαηνιεςία ηεο έξεπλαο.  Πξαγκαηνπνηήζεθε ελ κέζσ 

απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ γηα ην δήηεκα ηεο γελίθεπζεο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο – αμηνιφγεζεο. Παξφια απηά ε 
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αληαπφθξηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ,  μεπέξαζε θάζε 

πξνζδνθία. αθψο θαη είλαη πνιχ πηζαλφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο λα έρνπλ 

επεξεαζηεί απφ ην αξλεηηθφ θιίκα πνπ είρε δεκηνπξγεζεί θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηεο δεηγκαηνιεςίαο, αθνχ είλαη γλσζηφ φηη ε εθαξκνγή ελφο αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί έλα επαίζζεην ζέκα κε πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

δηαζηάζεηο (Ενπγαλέιε, Καθεηδφπνπινο, νθνχ, Σζάθνο, 2007).  Ζ ζχλδεζε επηπιένλ 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο, ζχκθσλα θαη κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο, γηα ηελ αληίδξαζε πνπ πξνήιζε απφ κέξνπο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Οη ζπλζήθεο επνκέλσο θάησ απφ ηηο νπνίεο δηεμήρζε ε έξεπλα δελ 

ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθέο. Πξνθεηκέλνπ λα κεηξηαζηεί ε επίδξαζε απφ ηηο επηθξαηνχζεο 

ζπλζήθεο, ε εξεπλήηξηα ζηε ζπλνδεπηηθή επηζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαινχζε 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα απνζπλδέζνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε απφ ηελ αηνκηθή 

αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, λα κελ ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην ππάξρνλ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην θαη λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο. Σν δήηεκα απηφ ινηπφλ 

απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ιφγν ηνλ νπνίν πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε θαηά ηε γελίθεπζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο.  

  Δλ θαηαθιείδη, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηελεξγεζνχλ έξεπλεο ζην κέιινλ 

πνπ λα έρνπλ σο αληηθείκελφ ηνπο ην ζέκα ηεο απηναμηνιφγεζεο ψζηε λα 

ηζρπξνπνηεζνχλ νη ζέζεηο θαζψο θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαδείρηεθαλ απφ ηελ παξνχζα 

εξγαζία. 
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5.3. ΔΙΗΓΗΔΙ 

 

Απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο απηφ πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη 

ε ζέζπηζε θαη εθαξκνγή ελφο αμηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί έλα δήηεκα πνπ 

ηαιαλίδεη ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα εδψ θαη 32 νιφθιεξα ρξφληα. Κη ελψ 

αλαγλσξίδεηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία φηη ε 

ζεζκνζέηεζε ελφο λένπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, σζηφζν θάζε θνξά 

πνπ επηρεηξείηαη ζπλαληά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ. Ζ επεμεξγαζία 

ησλ δεδνκέλσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο γεληθφηεξεο ζεσξεηηθέο αληηιήςεηο αιιά θαη 

πξαθηηθέο πνπ ηζρχνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο καο 

νδεγνχλ ζην λα δηαηππψζνπκε νξηζκέλεο πξνηάζεηο, πξνυπνζέζεηο ζα κπνξνχζακε λα 

ηηο ραξαθηεξίζνπκε, πνπ απαηηνχληαη, αλ επηζπκνχκε, ε εθαξκνγή θαη γελίθεπζε 

πιένλ ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο λα ζηεθζεί κε επηηπρία θαη λα ζπκβάιιεη 

νπζηαζηηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 

 Ζ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξέπεη λα ζηεξίμεη ηε 

ζεζκνζεηεκέλε πιένλ εηζαγσγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, 

ψζηε ε εθαξκνγή ηεο λα κελ θαηαιήμεη λα απνηειεί κηα δηεθπεξαησηηθή 

δηαδηθαζία, κία ηππηθή ζεζκηθή ππνρξέσζε. 

 Κξίλεηαη απαξαίηεην λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ζχγρξνλεο 

κνξθέο αμηνιφγεζεο. Δηδηθφηεξα λα γλσξίζνπλ ην ζεζκφ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο, ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο, ηνπο ζηφρνπο πνπ απηή 

επηδηψθεη. Μφλν αλ δηακνξθψζνπλ άπνςε γηα απηή ηε κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο 

ζα κπνξέζνπλ λα αληηιεθζνχλ φηη ε  απηναμηνιφγεζε απνηειεί κία δηαδηθαζία 

πνπ πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηνπ 
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εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ 

επηκφξθσζε φκσο ζα πξέπεη λα είλαη ζπζηεκαηηθή θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη 

ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο θαη 

άηνκα πνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ην αληηθείκελν ηεο απηναμηνιφγεζεο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. Απφ ηελ έξεπλα άιισζηε θάλεθε φηη νη εθπαηδεπηηθνί κε 

απμεκέλα πξνζφληα δηαηίζεληαη ζεηηθφηεξα πξνο ηελ απηναμηνιφγεζε. Ζ 

δηαπίζησζε απηή αλαδεηθλχεη ηελ αλάγθε γηα εηζαγσγή καζεκάησλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ αμηνιφγεζε ζηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο 

κνξθέο επηκφξθσζεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ είλαη ε ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε φπσο επίζεο θαη ε εμ’ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Ζ ζηήξημε απφ 

εθπαηδεπηηθνχο θνξείο (ρνιηθνχο πκβνχινπο, θηι) θαη δνκέο 

(Παξαηεξεηήξην ΑΔΔ) ζα ιεηηνπξγήζεη ππνζηεξηθηηθά πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε. Ίζσο ην λα εθπαηδεπηνχλ νη εκπιεθφκελνη ζηε ρξήζε θαη 

πινπνίεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο κέζσ ηεο επηδφηεζεο 

πξνγξακκάησλ απηναμηνιφγεζεο ζα ειαρηζηνπνηνχζε ηηο δπζθνιίεο θαηά ηε 

γελίθεπζε ηνπ ζεζκνχ. 

 Ζ ζπλδξνκή ηνπ θξηηηθνχ θίινπ θαζψο θαη ε αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη δηεπζπληψλ πνπ  έρνπλ ήδε εθαξκφζεη ηελ απηναμηνιφγεζε 

ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαιφ είλαη λα αμηνπνηεζεί θαη λα έρεη ραξαθηήξα 

ζπκβνπιεπηηθφ. Ζ παξνρή ηερληθήο γλψζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηνλ 

αλαζηνραζκφ ηεο νξζφηεηαο ησλ απνθάζεσλ είλαη δπλαηφ λα δηεπθνιχλεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ. 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ φηη ππάξρεη αλαληηζηνηρία ζηηο 

απφςεηο ηνπ ΤΠΑΗΘ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιφγεζε, 

γεγνλφο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη αξλεηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο. Ζ 
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αλάπηπμε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζα βνεζήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε  εληάζζεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεδηαζκφ-

πξνγξακκαηηζκφ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ζηνηρείν 

ηεο θαζεκεξηλήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.  

 Σν ζπγθεληξσηηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο είλαη αλαγθαίν λα 

επαλεμεηαζηεί. Κάζε ζρνιηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηακνξθψλεη ηε 

δηθή ηεο εζσηεξηθή πνιηηηθή, ην δηθφ ηεο πιαίζην δξάζεο. Απηφ βέβαηα 

ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα δηαζέηεη κία ζρεηηθή απηνλνκία ε νπνία ζα ηεο 

επηηξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε απηή. Μέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην 

αζθαιψο θαη ζα είλαη πην εχθνιε ε ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ 

δξάζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ε κεηεμέιημε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ. 

 Πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ ιεηηνπξγηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ, φπσο είλαη ε εχξεζε ρξφλνπ 

γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο νινκέιεηαο θαη ησλ ελδνζρνιηθψλ επηκνξθψζεσλ, 

θαιφ είλαη λα ππάξμεη κέξηκλα απφ κέξνπο ηνπ ππνπξγείνπ θαη λα δνζνχλ 

ιχζεηο (π.ρ. ζεζκνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο ψξαο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο) ψζηε απηά 

λα κελ απνηεινχλ ηξνρνπέδε ζηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ θαιή νξγάλσζε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ ηεο απηναμηνιφγεζεο θαη ε ξχζκηζε ζεκαληηθψλ 

δεηεκάησλ απνηεινχλ ζηνηρεία πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ηεο. 

 Ζ εθπαηδεπηηθή εγεζία πξέπεη λα αληηιεθζεί φηη νη εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

δηεπζπληέο  γηα λα εθαξκφζνπλ ηελ απηναμηνιφγεζε ζα πξέπεη ε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηεο λα κελ ηνπο πξνθαιεί άγρνο θαη λεπξηθφηεηα. Ζ κείσζε ησλ 
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γξαθεηνθξαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ απηή θαζψο θαη ν 

θαζνξηζκφο ηνπ πιαηζίνπ θαη ηνπ ηξφπνπ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

πινπνηνχλ ην ζεζκφ  ζα κπνξνχζε λα  κεηψζεη ηηο παξαπάλσ αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο.  

 Ο ξφινο ηνπ δηεπζπληή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θξίλεηαη θαζνξηζηηθφο.  Θα πξέπεη λα ζηεξίδεη θαη λα ελζαξξχλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη λα ηνπο παξέρεη φια φζα απαηηνχληαη 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο.  

 Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε απηναμηνιφγεζε ζα 

βνεζήζεη ην ζρνιείν λα κεηεμειηρηεί ζε έλαλ νξγαληζκφ πνπ καζαίλεη θαη 

ηαπηφρξνλα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα απνδεηθλχεη φηη αμηνπνηεί νξζά ηνπο 

πφξνπο πνπ ηεο παξέρεη ην δεκφζην. 

 Δπηηαθηηθή ζεσξείηαη επίζεο ε αλάγθε λα απνζπλδεζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

απηναμηνιφγεζεο απφ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ζ  ζχλδεζε 

ησλ δχν απηψλ κνξθψλ αμηνιφγεζεο πξνθάιεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν 

ρψξνο ηεο εθπαίδεπζεο έρεη δερηεί πνιιέο «επηζέζεηο» ζαθψο θαη δελ είλαη 

θξφληκν λα επηρεηξνχληαη ηφζεο πνιιέο αιιαγέο καδί.  

  ’ έλα ηφζν ζεκαληηθφ δήηεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θιάδνπ φπσο είλαη ε 

αμηνιφγεζε-απηναμηνιφγεζε ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ΤΠΑΗΘ θαη ΓΟΔ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. Οπζηαζηηθφο – επνηθνδνκεηηθφο δηάινγνο, ζπλεξγαζία θαη 

ζπκκεηνρηθή ιήςε απνθάζεσλ είλαη απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε δηακφξθσζε 

θνηλήο  – απνδεθηήο πξφηαζεο. 

 Ζ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμηνιφγεζεο πνπ είρε 

μεθηλήζεη απφ ην 2010, φπσο θάλεθε, δελ ήηαλ αξθεηή γηα λα πξνεηνηκάζεη ην 
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«έδαθνο» γηα ηε γελίθεπζε ηνπ ζεζκνχ ζε φιεο ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

ρψξαο. Ζ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ γηα έλα ηθαλνπνηεηηθφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα ίζσο λα ιεηηνπξγνχζε ππνζηεξηθηηθά ζηελ πεξαηηέξσ γελίθεπζε θαη 

ζηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ ζεζκνχ κεηέπεηηα.  Ζ παξαρψξεζε ρξφλνπ 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πηζαλφλ λα ζπλέβαιιε ζηελ απνδνρή ηνπ ζεζκνχ θαη 

θαη’ επέθηαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπ ρσξίο απηνί λα πξνβάιινπλ ελδνηαζκνχο 

θαη επηθπιάμεηο.  Άιισζηε ζε φιεο ηηο επηρεηξνχκελεο αιιαγέο πξνβιέπεηαη 

έλα ζηάδην πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο, έλα ζηάδην δηάρπζεο ηεο λέαο ηδέαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο γελίθεπζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε παξαηεξνχκε φηη κεηά ην ζηάδην ηεο πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 

αθνινχζεζε ε γελίθεπζε θαη παξαιήθζεθε ην ζηάδην ηεο κεηαθίλεζεο ζηε λέα 

ηδέα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ε γελίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζεζκνχ λα 

ζπλαληήζεη αληηδξάζεηο θαη εκπφδηα απφ έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ.  

 Αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο απηναμηνιφγεζεο φρη κφλν απφ ηε 

ζρνιηθή κνλάδα ζην πιαίζην ηνπ εηήζηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αιιά θαη απφ ηελ 

πιεπξά ηεο πνιηηείαο ε νπνία πξέπεη λα παξέρεη ηνπο αλάινγνπο πφξνπο 

(αλζξψπηλνπο θαη πιηθνχο) ζηνρεχνληαο ζηε δηαξθή βειηίσζε θαη αλαβάζκηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα δηεξεπλεζνχλ ζην κέιινλ νη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, 

φηαλ πιένλ ε εθαξκνγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζα έρεη νξηζηηθνπνηεζεί. Έηζη ζα δνζεί ε 

δπλαηφηεηα λα δηαπηζησζεί αλ φλησο ε απηναμηνιφγεζε απνηέιεζε έλα εξγαιείν πνπ 

ζπλέβαιε ζηε δηακφξθσζε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο θαη ζηε κεηαηξνπή ηνπ ζρνιείνπ 

ζε καλζάλνληα νξγαληζκφ ή κεηαηξάπεθε ζε κία δηεθπεξαησηηθή δηαδηθαζία ρσξίο 
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θαλέλα φθεινο γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα. Δπηπξφζζεηα θαιφ είλαη λα ζπγθξηζνχλ νη 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ δηεπζπληψλ θαηά ην ζηάδην ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο 

ηεο αλάγθεο γηα εηζαγσγή ηεο απηναμηνιφγεζεο ζην νπνίν βξηζθφκαζηε ηψξα θαη 

θαηά ην ζηάδην ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο φηαλ δειαδή ε εθαξκνγή ηεο 

ζα απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

1. ΔΠΙΣΟΛΗ 

 

ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΗΓΔΙΑ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ» 

 Αγαπεηέ ζπλάδειθε/ηζζα,  

Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμάγεηαη ζην πιαίζην ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο κε 

ζέκα «Απηναμηνιόγεζε ζρνιηθήο κνλάδαο: Απόςεηο δηεπζπληώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». Έρεη ζθνπφ ινηπφλ λα θαηαγξάςεη 

ηηο απφςεηο ζαο γηα ην ζεζκφ ηεο απηναμηνιφγεζεο. Δπεηδή ν ζεζκφο ηεο 

απηναμηνιφγεζεο έρεη ζπλδεζεί κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα ζαο 

παξαθαινχζα, θαηά ηελ απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ λα κελ ιάβεηε ππφςε ζαο ην 

ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη λα απαληήζεηε κε εηιηθξίλεηα ζηηο εξσηήζεηο, 

απνζπλδένληαο ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. Ζ έξεπλα απηή δελ είλαη δπλαηφ λα πινπνηεζεί ρσξίο ηε δηθή ζαο 

ζπκβνιή, γηα ην ιφγν απηφ, ζαο παξαθαιψ, λα ζπκπιεξψζεηε ην εξσηεκαηνιφγην πνπ 

αθνινπζεί, έρνληαο ζην λνπ ζαο, φηη θάζε έξεπλα έρεη σο ζηφρν ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ. 

Αλαθνξηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ζα ήζεια λα ηνλίζσ ηα 

παξαθάησ: 

 Γελ ππάξρνπλ ζσζηέο θαη ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο, απιά θαηαγξάςηε 

ηελ πξνζσπηθή ζαο άπνςε. 
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 Σν εξσηεκαηνιφγην είλαη αλψλπκν θαη νη απαληήζεηο ζαο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο. 

 Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 5 

ιεπηά ηεο ψξαο. 

 Δπηπξφζζεηα θαζίζηαηαη αλαγθαίν λα απαληήζεηε ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. 

αο επραξηζηψ εθ ησλ πξνηέξσλ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο. 

                                                                                                      Με εθηίκεζε 

Παηέληαιε Βαζηιηθή 

Γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε καδί κνπ. 

Σει. Δπηθ.: 6945247590,  Email: patevas@yahoo.gr 
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2. ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

Δλόηεηα 1 

 

Παξαθαιώ ζεκεηώζηε  √  ζηελ επηινγή ζαο: 

 

1. Φύιν:      Άλδξαο                            Γπλαίθα  

   

2. Ηιηθία:   20-30                31-40                41-50               51 θαη άλσ        

     

3.1  Χξνκίζζηνο                                                3.2    Αλαπιεξσηήο                               

       Δθπαηδεπηηθόο                                                       Δθπαηδεπηηθόο 

 

3.3  Γηεπζπληήο/ληξηα                                       3.4    ρνιηθόο ύκβνπινο         

  

       Πξντζηάκελνο/λε         

 

3.5  Δθπαηδεπηηθόο               ΠΔ……..            

                

 

4. Έηε Τπεξεζίαο:    1-10            11-20             20-25           26 θαη άλσ    

 

 

5. Υξόληα  Τπεξεζίαο σο Γηεπζπληήο/ληξηα: …………………………................. 
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6. Πξόζζεηεο πνπδέο: 

 

Γεχηεξν πηπρίν ΑΔΗ/ΣΔΗ   

 

Γηδαζθαιείν   

 

Μεηαπηπρηαθέο πνπδέο   

 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα    

 

 

7. Οξγαληθόηεηα ρνιείνπ Τπεξεζίαο:………./ζέζην 

 

 

8.Υξόληα ππεξεζίαο ζηε ζρνιηθή κνλάδα πνπ ηώξα ππεξεηείηε:  ………   ρξόληα 

                                                                                                                                   

                                                                                                               

9. Πεξηνρή ζρνιείνπ: 

 

Πφιε                                          Κσκφπνιε                                         Υσξηφ    
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Δλόηεηα 2 

ηηο επόκελεο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ζεκεηώζηε √ ζηελ επηινγή πνπ ζαο 

εθθξάδεη ή βάιηε ζε θύθιν ηνλ αξηζκό πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ άπνςή ζαο 

ζύκθσλα κε ηελ παξαθάησ θιίκαθα. 

 

1. εκεηώζηε κε  √  πνηα κνξθή αμηνιόγεζεο ζεσξείηε  αλαγθαία γηα ηε βειηίσζε 

ηεο πνηόηεηαο ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο;  (κία επηινγή) 

 

2. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο ζπλδέεηαη κε: 
(Κπθιώζηε ην βαζκό επηινγήο ζαο ζε όιεο ηηο απαληήζεηο.) 

1.1 Δζσηεξηθή αμηνιφγεζε (απηναμηνιφγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο).  

1.2 Δμσηεξηθή αμηνιφγεζε (απφ θνξείο εθηφο ζρνιείνπ).  

1.3 πλδπαζκφο ησλ δχν παξαπάλσ κνξθψλ.  

1.4 Κακία κνξθή αμηνιφγεζεο.  

  ΒΑΘΜΟ 

2.1 Σε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

παξερφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ. 
1          2          3          4          5 

2.2 Σελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ. 

 
1          2          3          4          5 

2.3 Σε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ (εθπαηδεπηηθψλ – 

καζεηψλ – γνλέσλ). 

1          2          3          4          5 

2.4 Σε κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή θαζήισζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
1          2          3          4          5 

2.5 Σελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
1          2          3          4          5 

2.6 Σελ αλάπηπμε ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 
1          2          3          4          5 

2.7 Σελ αλάγθε ινγνδφηεζεο ηνπ ζρνιείνπ  

ζηελ θνηλσλία. 
1          2          3          4          5 

2.8 Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

 
1          2          3          4          5 

2.9 Σε ρεηξαγψγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 
1          2          3          4          5 

2.10 Σελ αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
1          2          3          4          5 

2.11 Σελ απηνλνκία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

 
1          2          3          4          5 

2.12 Σελ αλάπηπμε  θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζην 

ζρνιείν. 

 

1          2          3          4          5 

2.13 Σελ ελνρνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηηο 

αδπλακίεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

1          2          3          4          5 

2.14 Σελ πξφθιεζε άγρνπο θαη λεπξηθφηεηαο 

ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 
1          2          3          4          5 

      1=Καζόινπ            2=Λίγν            3=Αξθεηά           4=Πνιύ           5=Πάξα πνιύ 
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3. Έρεηε ζπκκεηάζρεη ζε δηαδηθαζίεο απηναμηνιόγεζεο; 

ΝΑΙ                        ΟΥΙ    

 

4. Αλ απαληήζαηε λαη ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε, ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ 

εκπεηξία ζαο απηή σο ζεηηθή; 

ΝΑΙ                        ΟΥΙ    

 

5. εκεηώζηε κε √ αλ ζεσξείηε όηη πξέπεη λα εθαξκνζηεί  ε  απηναμηνιόγεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο;  (κία επηινγή) 

 

 

 

 

6. Αλ έρεηε απαληήζεη ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε «Καζόινπ» ζα αιιάδαηε 

γλώκε αλ ε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο απνζπλδένληαλ από ηελ αηνκηθή 

αμηνιόγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ; 

ΝΑΙ                        ΟΥΙ    

 

7. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη ε απηναμηνιόγεζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

βειηίσζε ησλ παξαθάησ ηνκέσλ; (Κπθιώζηε ην βαζκό επηινγήο ζαο ζε όιεο ηηο 

απαληήζεηο.) 

 

 

5.1 Τπνρξεσηηθά  

5.2 Πξναηξεηηθά  

5.3 Καζφινπ  

  ΒΑΘΜΟ 

7.1 ηε Γηνίθεζε ηνπ ζρνιείνπ. 1          2          3          4          5 

7.2 ηελ ππνδνκή ηνπ ζρνιείνπ. 1          2          3          4          5 

7.3 ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ. 1          2          3          4          5 

7.4 ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία. 1          2          3          4          5 

7.5 ηηο ζρέζεηο ησλ εκπιεθνκέλσλ. 1          2          3          4          5 

7.6 ην θιίκα, ζηελ θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ. 1          2          3          4          5 

7.7 ηελ εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, θαηλνηνκηψλ. 
1          2          3          4          5 
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8. εκεηώζηε κε √ αλ έρεηε παξαθνινπζήζεη ζεκηλάξηα-επηκνξθώζεηο γηα ηελ 

απηναμηνιόγεζε  ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; 

ΝΑΙ                        ΟΥΙ    

 

9. ε πνην βαζκό πηζηεύεηε όηη είζηε ελεκεξσκέλνο-επηκνξθσκέλνο γηα λα 

εθαξκόζεηε ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο ζηε ζρνιηθή ζαο κνλάδα; 

 (Κπθιώζηε ην βαζκό επηινγήο ζαο.) 

 

 

 

10. εκεηώζηε κε √ από πνηνπο θνξείο ζα ζέιαηε λα επηκνξθσζείηε γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιόγεζεο; (κία επηινγή) 

 

 

 

 

11. εκεηώζηε κε √ από πνηα πεγή πξνέξρεηαη ΚΤΡΙΧ ε ελεκέξσζή ζαο γηα 

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; (κία επηινγή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΒΑΘΜΟ 

            1                      2                      3                        4                    5    

10.1 Απφ ην ρνιηθφ χκβνπιν.  

10.2 Απφ ην Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ.  

10.3 Απφ εηδηθνχο επηζηήκνλεο.  

10.4 Απφ θάπνηνλ άιιν;……………………..  

11.1 Βηβιία θαη Άξζξα.  

11.2 Γηαδίθηπν.  

11.3 πδεηήζεηο κε ζπλαδέιθνπο.  

11.4 Απφ ζπλδηθαιηζηηθνχο θνξείο.  

11.5 Δπηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα.  

11.6 Κάηη άιιν;……………………................  
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12. ε πνην βαζκό ζεσξείηε όηη θαζέλαο από ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο 

επζύλεηαη γηα ην όηη δελ έρεη εθαξκνζηεί ή δελ ζα εθαξκνζηεί ζην κέιινλ ε 

απηναμηνιόγεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο; (Κπθιώζηε ην βαζκό επηινγήο ζαο ζε όιεο 

ηηο απαληήζεηο.) 

 

 

αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηε ζπλεξγαζία ζαο! 

 

  ΒΑΘΜΟ 

12.1 
Ζ αληίδξαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 
1          2          3          4          5 

12.2 
Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα ην ζεζκφ ηεο 

απηναμηνιφγεζεο. 
1          2          3          4          5 

12.3 
Ζ ζχλδεζή ηεο κε ηελ αηνκηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 
1          2          3          4          5 

12.4 
Ζ έιιεηςε θνπιηνχξαο αμηνιφγεζεο ζηα 

ζρνιεία. 
1          2          3          4          5 

12.5 
Ζ  έιιεηςε νξγάλσζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ 

απφ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε. 
1          2          3          4          5 

12.6 
Οη  ζπρλέο αιιαγέο ζην Τπνπξγείν. 

 
1          2          3          4          5 

12.7 
Ζ έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο. 

 
1          2          3          4          5 

12.8 
Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

 
1          2          3          4          5 

12.9 
Ζ έιιεηςε θαηάιιειεο ελεκέξσζεο θαη 

επηκφξθσζεο. 
1          2          3          4          5 

12.10 
Ζ επηπιένλ εξγαζία γηα ην Γηεπζπληή. 

 
1          2          3          4          5 

12.11 
Ζ έιιεηςε δηάζεζεο γηα ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 
1          2          3          4          5 

12.12 
Ζ έιιεηςε ρξφλνπ γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ 

πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ. 
1          2          3          4          5 

12.13 
Ζ αληίζηαζε ηεο ΓΟΔ. 

 
1          2          3          4          5 


