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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας, ως μια 

εσωτερική αναπτυξιακή διαδικασία, στην αποτελεσματική λειτουργία της αποτελεί 

αναντίρρητα ένα θεματικό πεδίο που βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου 

ερευνητικού ενδιαφέροντος. Συνεπώς δικαιολογείται απολύτως το ερώτημα κατά 

πόσο οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών τυγχάνουν συμβατές με τη θεμελιώδη  

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. 

 Η έρευνα, επομένως, αποσκοπούσε να διερευνήσει το βαθμό που οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι η αυτοαξιολόγηση ως μια αναπτυξιακή διαδικασία δρα καταλυτικά στην 

διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας με ένα 

πολυεπίπεδο και πολυποίκιλο τρόπο. 

Ως μέσα συλλογής δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν το ερωτηματολόγιο και κατόπιν για 

λόγους μεθοδολογικής τριγωνοποίησης διεξήχθη ομαδική συνέντευξη προκειμένου 

να ενισχυθεί ο βαθμός αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας. Το δείγμα της 

έρευνας αποτελείτο από 150 εκπαιδευτικούς των δημοσιών δημοτικών σχολείων της 

περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στο σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος είχαν από αρνητικές έως και αδιάφορες στάσεις σε σχέση με την συμβολή 

της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας και επομένως 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την απόκτηση των κατάλληλων θεωρητικών 

και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Επίσης ότι θα πρέπει να γίνουν εκείνα τα βήματα 

που θα παρέχουν και στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ασκήσουν ενεργό ρόλο 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και στην εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική 

μονάδα, όπως στην ουσία είναι και η αυτοαξιολόγηση.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα έρευνα είχε ως σκοπό να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης έχει 

καταλυτική συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού τους 

οργανισμού. 

Η μελέτη δομείται σε πέντε επιμέρους κεφάλαια τα οποία. παρουσιάζονται με την 

εξής σειρά: το Πρόβλημα, η Ανασκόπηση της Βιβλιογραφίας, η Μεθοδολογία, τα 

Αποτελέσματα και τέλος τα Συμπεράσματα. Το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων 

χωρίζεται σε δύο υποενότητες. Πιο αναλυτικά στην πρώτη παρουσιάζονται τα 

δεδομένα της περιγραφικής στατιστικής, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται οι στάσεις 

και οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης 

στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Η έρευνα αυτή έλαβε τη συγκεκριμένη μορφή με την αρωγή και καθοδήγηση του 

Καθηγητή Δρ Γιασεμή Χρίστου ο οποίος είχε την επίβλεψη όλων των σταδίων της 

έρευνας. Τον ευχαριστώ θερμά. 

Μίζης. Γ.Κοσμάς 
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Κεφάλαιο 1. Το πρόβλημα 

Περίληψη 

Η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας κατέχει κεντρική θέση στην διεθνή 

εκπαιδευτική βιβλιογραφία. Πρόκειται για μια αναπτυξιακή διαδικασία στενά 

συνυφασμένη με την αποτελεσματική λειτουργία του σχολικού οργανισμού και το 

κυριότερο σύμφωνη με την παγκόσμια επικρατούσα «λογική» της εξοικονόμησης 

πόρων. Επομένως υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα κελεύσματα των δυνάμεων 

χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής για μέγιστη αποτελεσματικότητα με το 

χαμηλότερο δυνατό κόστος. Η έρευνα θέτει ως στόχο να διερευνήσει κατά πόσο οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αποδέχονται την θεμελιώδη συμβολή της διαδικασίας 

της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

1.1Διατύπωση προβλήματος 

Η αξιολόγηση είναι «μια κοινωνική διεργασία η οποία ενέχει το στοιχείο της 

σύγκρισης και αποσκοπεί στο να «εκφέρει μια εκτίμηση στηριζόμενη σε κάποιο 

δεδομένο ή πληροφορία και βασιζόμενη σε κάποια κριτήρια» 

(Noye&Piveteau,1999,σ.132). Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας αποσκοπεί να 

προχωρήσει σε μα εκτίμηση για την αποτελεσματική λειτουργία της με απώτερο 

σκοπό να εφαρμοστούν οι αναγκαίες δράσεις, προκείμενου να ανταποκριθεί στις 

πολυποίκιλες απαιτήσεις του σύγχρονου πολυπολιτισμικού και παγκοσμιοποιημένου 

περιβάλλοντος και να διασφαλίσει ως εκ τούτου τη βιωσιμότητα της. Παρόλα αυτά, 

μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η αξιολόγηση είναι στενά συνυφασμένη με την 

αυτοαξιολόγηση του σχολείου δύναται να επιφέρει ουσιώδη αποτελέσματα 

(MacBeath,1999). 

Hαυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων συνιστά μια απαραίτητη διαδικασία με τη 

συμβολή της οποίας οι ίδιοι οι σχολικοί οργανισμοί αποκτούν τη δυνατότητα να 

εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους, ούτως ώστε στη συνέχεια 

να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις για το πώς θα ενεργήσουν για να επιτύχουν την 

περαιτέρω ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού. Συνίσταται στην παροχή 

πληροφοριών μέσα από τη συλλογή δεδομένων -με αυστηρά μεθοδολογικά και 

επιστημονικά εργαλεία- για την αναγνώριση των επιτευγμάτων σε πτυχές της 

σχολικής πραγματικότητας αλλά και την επισήμανση των αδυναμιών σε άλλες πτυχές 

και την ανάληψη δράσης για την βελτίωση τους. Επομένως πρόκειται για μια 

διαδικασία ανάπτυξης που οφείλει και πρέπει να περιλαμβάνει όλο το πνευματικό 

κεφάλαιο της κάθε σχολικής μονάδας συμπεριλαμβανομένων των γονέων, των 
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τοπικών φορέων και των φορέων εκπαιδευτικής πολιτικής. Δεν είναι μόνο μια 

διαδικασία συλλογής δεδομένων αλλά και μια διαδικασία μεθοδικής σκέψης, 

στρατηγικού σχεδιασμού προκειμένου να δημιουργηθούν νέες γνώσεις και να 

εμπλουτιστούν οι ήδη υπάρχουσες.  

Διαφαίνεται μια ισχυρή τάση αξιολόγησης που προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη 

διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

σχολικής μονάδας. Κινητήριος μοχλός τη νέας τάσης υπήρξε η Μεγάλη Βρετανία, 

μιας και ήδη από το 1996 η εκεί Διδασκαλική Ομοσπονδία (NUT) προχώρησε στην 

έκδοση της ερευνητικής μελέτης SchoolsSpeaksForThemselves 

(ΤαΣχολείαΟμιλούνΓιαΤονΕαυτότους). Ο απόηχος της εν λόγω έρευνας υπήρξε πολύ 

μεγάλος σε όλη την Ευρώπη. Παρατηρήθηκε λοιπόν μια στροφή προς μια εσωτερική 

αξιολόγηση στη βάση του σχολικού οργανισμού. Μάλιστα αποτέλεσε έναν από τους 

άξονες προτεραιοτήτων όλων των οικονομικά αναπτυγμένων χωρών 

(MacBeath,1999). Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου εξέδωσε το 2001 μια σύσταση προς τα κράτη-μέλη να 

«ενθαρρύνουν την αυτοαξιολόγηση των σχολείων ως μια μέθοδο δημιουργίας σχολείων 

μάθησης και επιμόρφωσης, μέσα σε ένα ισορροπημένο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης του 

σχολείου και εξωτερικής αυτοαξιολόγησης.» (2001,σ.51). Την άποψη αυτή 

συμμερίστηκε και το 2004 η έκδοση μια ακόμη δημοσίευσης του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης 

(EvaluationofSchoolsProvidingCompulsoryEducationinEurope,2004) που παρήγαγε 

ένα πίνακα ανάλυσης των πολλαπλών προσεγγίσεων και των πόρων που τα σχολεία 

των κρατών-μελών δεσμεύουν για την αξιολόγηση. Δυο πολύ σημαντικές εκθέσεις 

επιβεβαίωσαν τις πιο πάνω συστάσεις. Πρώτη η έκθεση «TeachersMatter» του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΑΣΑ-OECD) που 

δημοσιεύθηκε το 2005, κατέδειξε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης 

του σχολείου ως την πλέον κρίσιμη συνιστώσα που οδηγεί στη βελτίωση των 

εκπαιδευτικών επιτευγμάτων και εν γένει της αποτελεσματικότητας. 

ΔεύτερηημελέτηCfBT «RecentExperiencesinHighPerformingEducationSystems» 

(ΠρόσφατεςΕμπειρίεςσεΥψηλήςΕκπαιδευτικήςΑποτελεσματικότηταςΣυστήματα) που 

διεξήχθη το 2010 και εξέτασε ενδελεχώς τα εκπαιδευτικά συστήματα των Αγγλίας, 

Χονγκ Κονγκ, Ολλανδίας, Σκωτίας, Σιγκαπούρης, Νέας Ζηλανδίας κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα υψηλής εκπαιδευτικής αποτελεσματικότητας συστήματα κάνουν 
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χρήση ενός συνδυασμού αυτοαξιολόγησης και Επιθεώρησης. Αλλά το ποσό της 

στήριξης και της καθοδήγησης που απολαμβάνουν αυτά τα σχολεία αποτελεί τον 

καθοριστικό παράγοντα για τον αντίκτυπο που έχουν οι δύο μέθοδοι αξιολόγησης στα 

σχολεία. 

Από τα ερευνητικά ευρήματα των παραπάνω μελετών τεκμηριώνεται ότι η διαδικασία 

της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα 

που διασφαλίζει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

 

1.2Σκοπός της έρευνας 

Με βάση τη συλλογιστική που ακολουθήθηκε κατά τη φάση της διατύπωσης του 

προβλήματος και τους προβληματισμούς οι οποίοι επισημάνθηκαν ως κύριος σκοπός 

της έρευνας τίθεται η διερεύνηση των αντιλήψεων και πεποιθήσεων των 

εκπαιδευτικών των δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας 

Ηρακλείου Κρήτης αναφορικά με τη συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 

στην αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Επιπρόσθετα τα δεδομένα θα 

καταγράψουν το βαθμό που οι εκπαιδευτικοί διάκεινται θετικά ή αρνητικά προς την 

αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, δηλαδή να συλλέξει δεδομένα για το 

βαθμό που διέπονται από μια κουλτούρα θετική προς την αυτοαξιολόγηση ή όχι. 

 

1.3 Ερευνητικά ερωτήματα 

Η έρευνα αποσκοπεί να συλλέξει απαντήσεις στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των Δημόσιων Δημοτικών 

Σχολείων για τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας; 

2. Με ποιους τρόπους η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας, σύμφωνα με τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών; 

3. Πόσο αποτελεσματικότερη καθίσταται η σχολική μονάδα μέσα από τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, σύμφωνα με τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών; 
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1.4 Αναγκαιότητα της έρευνας 

Η αυτοαξιολόγηση του σχολικού οργανισμού θεωρείται ως ένα μέσο για τη βελτίωση 

των σχολείων και πλέον αποδεδειγμένα είναι ένα σημαντικό εργαλείο με το οποίο 

μπορούμε να ανακαλύψουμε τον τρόπο για να προχωρήσουμε προς τα εμπρός 

(McNamara,O'Hara,Lindsay&Davidsdottir,2011).Άλλωστε ένα υγιές εκπαιδευτικό 

σύστημα εκλαμβάνεται ως τέτοιο στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των 

σχολικών οργανισμών που το συναποτελούν έχει αναπτύξει την ικανότητα επιτυχούς 

διαχείρισης των μεθοδολογικών εργαλείων της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης και 

ως εκ τούτου της διαρκούς αυτοβελτίωσης (MacBeath,2001). Αποτελεί ένα 

σημαντικό μέσο για την αναγνώριση της ποιότητας των καθορισμένων πρακτικών 

που έχει σχεδιάσει προληπτικά ένα σχολείο για να αντιμετωπίσει μελλοντικές 

καταστάσεις και στη βάση αυτών των εντοπισμένων πλέον «αδυναμιών» να 

προχωρήσει στην εκπόνηση και την εφαρμογή βελτιωτικών δράσεων για την 

βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Αν 

και το επίκεντρο της θα πρέπει να είναι το εκπαιδευτικό έργο που παράγει η μονάδα 

ως ολιστικός οργανισμός, θα πρέπει να δοθεί δέουσα προσοχή στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Συνεπώς η αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

δρομολογείται από την ίδια τη σχολική μονάδα συνειδητά , και πιο συγκεκριμένα από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τόσο εσωτερικά 

(διευθυντής,εκπαιδευτικοί,μαθητές) όσο και εξωτερικά 

(γονείς,τοπικήκοινότητα,φορείςτηςεξωτερικήςαξιολόγησης), με σκοπό την βελτίωση 

της αποτελεσματικότητά της. 

Με μια ενδελεχή βιβλιογραφική ανασκόπηση μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως 

η πλειοψηφία των παλαιότερων αλλά και των σύγχρονων ερευνητικών μελετών που 

έχουν διενεργηθεί θέτουν ως αντικείμενο διερεύνησης τις αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης του σχολικού 

οργανισμού και το βαθμό που διάκεινται θετικά η αρνητικά σε αυτήν. Ενώ το 

θεματικό πεδίο της συμβολής της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της σχολικής μονάδας παραμένει σχεδόν σε 

εμβρυϊκό στάδιο. Άλλωστε και η έρευνα της Καπαχτσή (2011), ουσιαστικά αποτελεί 

μια μελέτη περίπτωσης σε δυο σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
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Συμπερασματικά η ερευνητική μελέτη αποσκοπεί στο να καταστεί ένα πολυδύναμο 

ερευνητικό εργαλείο μεθοδικής διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών των 

δημόσιων πολυθέσιων δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου 

Κρήτης όσον αφορά τη συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης ση βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. 

 

1.5 Σημαντικότητα της έρευνας 

Η ανασκόπηση των Ryan&Telfer (2011) αναφορικά με τις διαδικασίες της Σχολικής 

Αυτοαξιολόγησης (SchoolSelf-Assessment), που υλοποιήθηκαν στις σχολικές 

μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Οντάριο στον Καναδά κατέδειξε ότι 

στην περίπτωση κατά την οποία η ίδια η διαδικασία της σχολικής αυτοαξιολόγησης 

γίνει καθολικά κατανοητή ως απαραίτητη για κάθε σχολείο που επιθυμεί να λογίζεται 

και να είναι πραγματικά αποτελεσματικό, τότε μόνο γίνεται συνοδοιπόρος στη 

συναρπαστική διαδικασία της βελτίωσης της σχολικής αποτελεσματικότητας. 

Κοντολογίς, εφόσον, η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης γίνει αποδεκτή ως μια 

μοναδική ευκαιρία για να εξερευνηθούν η σχολική πρόοδος και οι εν γένει πρακτικές 

που σχετίζονται με τα μαθησιακά επιτεύγματα, τότε έχει τη δυναμική να καταστεί ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο που επιφέρει μια ουσιαστικά στοχευόμενη αλλαγή 

(McNamara,etal.,2011). Ανάλογα ευρήματα παρουσίασαν και δύο μεγάλα ερευνητικά 

προγράμματα το πρόγραμμα «Γέφυρες πάνω από τα Σύνορα» 

(BridgesAcrossBoundaries) που έλαβε χώρα από το 1998 ως το 2000 και «Ηγεσία για 

τη Μάθηση» (CarpeVitamLeadershipForLearning) που έλαβε χώρα από το 2002 ως 

το 2005. Το μεν πρώτο συνέβαλε στο να αναδυθεί στις επτά χώρες 

(Ελλάδα,Τσεχία,Σλοβακία,Πορτογαλία,Ελβετία,Πολωνία,Ουγγαρία), που 

συμμετείχαν μια νέα οπτική σχετικά με την αυτοαξιολόγηση. Παρουσίασαν σαφείς 

προθέσεις να οικοδομήσουν από την αρχή την διαδικασία αναλαμβάνοντας την 

κυριότητα της διαδικασίας ως από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) διαδικασίας και 

παράλληλα μην περιμένοντας την επιβολή της ως από πάνω προς τα κάτω(top-down) 

με το να την καταστήσουν ως «συνήθεια» της σχολικής καθημερινότητας. Το δε 

δεύτερο ερευνητικό πρόγραμμα κατέληξε στο συμπέρασμα πως η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης αποτελεί μια ισχυρή μορφή προστασίας έναντι σε κάθε αυθαίρετη ή 

μη εξωτερικά προερχόμενη μεταρρύθμιση. Όμως οι σχολικές μονάδες που 

συμμετείχαν άνηκαν κατά κύριο λόγο στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στην 
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Ελλάδα ήδη από το 2012 άρχισε δειλά να εφαρμόζεται η ΑΕΕ 

(ΑξιολόγησηΕκπαιδευτικούΈργου) και έδωσε αρκετά δείγματα γραφής αλλά 

συνάντησε και συναντά πολλά κωλύματα από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι 

εμφανίζονται τουλάχιστον διστακτικοί αν όχι αρνητικοί. Οι λόγοι πρέπει να 

διερευνηθούν και η παρούσα ερευνητική μελέτη αποπειράται να δώσει απαντήσεις 

σχετικά με το βαθμό πρόσληψης και αποδοχής του θεωρητικού και μεθοδολογικού 

υπόβαθρου της διαδικασίας της σχολικής αυτοαξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς 

της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

 

1.6 Οριοθέτηση προβλήματος 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, σκοπός της έρευνας είναι να καταγράψει τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων για τη 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας, τους τρόπους με τους οποίους η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη 

βελτίωση της λειτουργίας της και στο κατά πόσο η σχολική μονάδα καθίσταται πιο 

αποτελεσματική μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Δεν αποτελούν 

αντικείμενο της παρούσας έρευνας οι αντιλήψεις των ανώτερων Διοικητικών 

Στελεχών της Εκπαίδευσης καθώς και των Στελεχών Παιδαγωγικής Καθοδήγησης. 

Επίσης δεν αποτελούν αντικείμενο οι αντιλήψεις των μαθητών και των γονέων για 

τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και τον πιθανό ρόλο τους σε αυτή τη 

διαδικασία. 
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Κεφάλαιο 2. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Περίληψη 

Τα πορίσματα πρόσφατων μετα-αναλύσεων ερευνών που είχαν ως αντικείμενο 

μελέτης τους παράγοντες που επιφέρουν βελτίωση στα μαθησιακά επιτεύγματα και 

γενικότερα στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας ως ολότητας 

(Scheerens,Seidel,Witziers,Hendriks&Doornekamp,2005·Creemers,Kyriakides,Deme

triou&Antoniou,2007), κατέδειξαν ως έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες 

αποτελεσματικότητας την ύπαρξη είτε την ανάπτυξη μηχανισμών αυτοαξιολόγησης 

του έργου της σχολικής μονάδας 

(Scheerens,Seidel,Witziers,Hendriks&Doornekamp,2005·Creemers,Kyriakides,Deme

triou&Antoniou,2007). Επιπρόσθετα η αξία της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 

στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολικού οργανισμού τυγχάνει 

καθολικής αναγνώρισης και ομοφωνίας από την παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. 

 
 

2.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών συστημάτων ο σχολικός οργανισμός 

αποτελεί ένα ανοιχτό κοινωνικό σύστημα και ως τέτοιο έχει την υποχρέωση να 

αναπτύξει εκείνους τους μηχανισμούς και εκείνες τις δομές που θα διασφαλίσουν την 

επιτυχημένη προσαρμογή και ανταπόκριση του στις αλλαγές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος και κατά συνέπεια θα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα του 

(Johnson,1990). Ως απάντηση στην περιβαλλοντική αβεβαιότητα και τις διαρκείς 

αλλαγές που λαμβάνουν χώρα είναι να εφαρμόσουν κάποιους μηχανισμούς 

«αυτοπροστασίας». Ο σημαντικότερος, ίσως, μηχανισμός προστασίας από τις 

προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος που παράλληλα διασφαλίζει και την 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας είναι και η αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας (Scheerens,Seidel,Witziers,Hendriks&Doornekamp,2005). Ουσιαστικά 

πρόκειται για μια διαδικασία αυτογνωσίας η οποία καθιστά το σχολικό οργανισμό 

ικανό να αναγνωρίσει εκείνες τις δομές που οφείλει να δημιουργήσει ώστε να 

μπορέσει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του και την επιτυχημένη απόκριση 

στις προκλήσεις του περιβάλλοντος. Ως μηχανισμό αυτογνωσίας την εκλαμβάνουν 

και οι MacBeathκαιSwaffield (2005), παραθέτοντας την άποψη ότι εν τέλει πρόκειται 

για μια διαδικασία που επιτελούν τα ίδια τα σχολεία, με τις δικές τους δυνάμεις και 

για τους ίδιους τους εαυτούς. Πιο πολύ πρόκειται για μια διαδικασία ανακάλυψης ή 

καλύτερα αυτοανακάλυψης παρά μια καλοσχεδιασμένη πορεία προς ένα 

προκαθορισμένο σκοπό (MacBeath,2006).  
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Συμπερασματικά, η αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

την βελτίωση της σχολικής αποτελεσματικότητας. Επιπρόσθετα η ύπαρξη ενός 

μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα και 

του ευφυούς σχολείου (intelligentschool), ενός σχολείου κοινότητας μάθησης που 

διαρκώς αναπτύσσεται και βελτιώνεται 

(MacGilchrist,Mortimore,Savage&Beresford,2004·MacBeath,Schratz,Meuret&Jacibc

ent,2005·MacBeath,2006). Ενός σχολικού οργανισμού που χαρακτηρίζεται ως 

ευφυής, διότι αντιλαμβάνεται πως η αυτογνωσία είναι μονόδρομος ,εφόσον επιθυμεί 

να γνωρίσει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες του και πάνω σε αυτές να οικοδομήσει και 

να βελτιώσει αντίστοιχα. Αυτή την αυτογνωσία παρέχει στο σχολικό οργανισμό η 

αυτοαξιολόγηση όταν εκείνος λειτουργεί ως μανθάνουσα κοινότητα, μιας και έχει την 

ικανότητα και δυνατότητα να ανταποκριθεί επιτυχημένα στην οποιαδήποτε αλλαγή. 

 

2.2 Σύγχρονες τάσεις 

Αποκωδικοποιώντας τις σύγχρονες τάσεις που λαμβάνουν χώρα σε παγκόσμιο 

επίπεδο μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι διαφαίνεται η ανάδυση μια νέας σχέσης 

μεταξύ του σχολικού οργανισμού και όσων παράγουν εκπαιδευτική πολιτική 

(κράτηκαιδυνάμειςτηςαγοράς), αναφορικά με τη βελτίωση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. 

Παρατηρείται μια ραγδαία εξάπλωση ενός κινήματος παγκοσμίας εμβέλειας που 

χαρακτηρίζεται από την πρόθεση μετατόπισης της εξουσίας σε σχολικό επίπεδο 

(Hargreaves,2003), ενώ το ολοκληρωμένο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης όπως 

προωθείται έχει στον πυρήνα της την υποχρεωτική λογοδοσία (accountability) ή την 

αναφορά σχετικά με την αποδοτικότητα του σχολικού οργανισμού (MacBeath,2005). 

Η προώθηση της βασίζεται σε τρεις «λογικές» οι οποίες προκύπτουν ως συνιστώσες 

των κυρίαρχων ιδεολογιών, πολιτικών και οικονομικών τάσεων αλλά και 

πεποιθήσεων αφενός σχετικά με τι οφείλει να υπηρετεί η εκπαίδευση και η θέση των 

σχολείων μέσα στο νέο συγκείμενο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας 

(MacBeath,2005).  

Η πρώτη λογική είναι αυτή τη οικονομίας, η οποία προκρίνει την αυτοαξιολόγηση ως 

μια σχεδόν ανέξοδη εναλλακτική προσέγγιση ελέγχου της ποιότητας έναντι του 



Σελίδα | 18 
 

οικονομικά ασύμφορου εξωτερικού ελέγχου είτε με τη μορφή της Επιθεώρησης είτε 

με άλλες μορφές.  

Η δεύτερη λογική είναι εκείνη της αναγκαστικής λογοδοσίας (accountability)του 

σχολικού οργανισμού. Βασική παραδοχή της λογικής αυτής είναι το γεγονός πως 

εφόσον ο σχολικός οργανισμός διαχειρίζεται δημόσια κονδύλια έχει την υποχρέωση 

να λογοδοτεί για την επίτευξη ή μη των βασικών του στόχων.  

Τέλος, η τρίτη λογική είναι εκείνη της βελτίωσης, σύμφωνα με την οποία η 

αυτοαξιολόγηση είναι η έγκυρη, συστηματική και αξιόπιστη διαδικασία που 

διασφαλίζει τη βελτίωση του σχολικού οργανισμού, μέσα από τον προβληματισμό, 

την ανάληψη δράσης, τον αναστοχασμό για τα δράση και τον επανασχεδιασμό. 

 

ασμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα1: Οι τρεις λογικές της αξιολόγησης (MacBeath,2005, σ.52) 

 

Η αυτοαξιολόγηση του σχολείου εκλαμβάνεται ως ένα όχημα σχολικής βελτίωσης 

και αποδεδειγμένα πλέον αποτελεί ένα αξιόπιστο και σημαντικό εργαλείο στην 

προσπάθεια μας να εξακριβώσουμε τον τρόπο που θα δώσει την απαραίτητη ώθηση 

προς τα εμπρός (McNamara,O'Hara,Lindsay&Davidsdottir,2011). 

Η Λογική της Οικονομίας 

Η αυτοαξιολόγηση είναι 

μια ανέξοδη οικονομική 

λύση έλεγχου της 

ποιότητας του σχολικού 

οργανισμού. 

Αυτοαξιολόγηση 

Σχολικής 

Μονάδας 

Η Λογική της Λογοδοσίας 

Τα σχολεία οφείλουν να 

«απολογούνται» στην 

κυβέρνηση, στους γονείς 

και την τοπική κοινότητα 

ως ανταπόδοση της 

χρηματοδότησης και 

στήριξης που λαμβάνουν 

Η Λογική της Βελτίωσης 

Τα σχολεία πρέπει να ελέγχουν και 

να αξιολογούν διαρκώς την 

αποτελεσματικότητα τους μέσα στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο 

κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον 
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Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ο MacBeath (2005): 

« η αυτοαξιολόγηση βρίσκεται σε πολλούς χώρους και παίρνει πολλές μορφές αλλά για 

γίνει συστηματική πρέπει να τα συνδέσει όλα αυτά μεταξύ τους μέσω μιας διαδικασίας 

που μεταφορτώνει έναν άμορφο λαβύρινθο σε ένα συνεχές και δομημένο 

σχήμα.»(σ.160). 

 Άλλωστε η αξιολόγηση είναι κομμάτι της ευρύτερης διαδικασίας αξιολόγησης της 

ποιότητας ενός οργανισμού (Kells,2002). Αυτή η παγκόσμια κίνηση αναγνώρισης της 

σπουδαιότητας της είναι πολύ σημαντική καθώς έχει οδηγήσει πολλούς ερευνητές σε 

ένα αξιοσημείωτο αριθμό προσπαθειών που αποσκοπεί στην ανάπτυξη του 

καταλληλότερου πλαισίου για την σχολική αξιολόγηση και το οποίο να περιλαμβάνει 

όλα τα στοιχεία του αναδυόμενου διαλόγου καθώς και τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις.  

Η έννοια της λογοδοσίας αποτελεί τον όρο κλειδί για την αποδοχή της 

αυτοαξιολόγησης, μιας και είναι κάτι περισσότερο από όσα δηλώνει το εννοιολογικό 

υπόβαθρο της. Στην πιο απλουστευμένη εκδοχή της ως όρος η «λογοδοσία» είναι μια 

σχέση όπου το ένα μέρος στην περίπτωση μας ο σχολικός οργανισμός έχει την 

υποχρέωση να απολογηθεί (λογοδοτήσει) σε ένα άλλο μέρος στην προκειμένη 

περίπτωση στην κεντρική αρχή ή τους τοπικούς φορείς (Brundrett&Rhodes,2011). 

Υπό αυτή την οπτική όποιος είναι αναγκασμένος να «λογοδοτήσει» αναγνωρίζει την 

ευθύνη των πράξεων ή των επιτευγμάτων του. Επομένως η λογοδοσία αφορά την 

αποδοχή της ευθύνης και της προσπάθειας βελτίωσης μέσα από μια έγκυρη και 

συστηματική διαδικασία. Ενώ, η ευθύνη έχει περισσότερο προσωπικό χαρακτήρα η 

λογοδοσία έχει περισσότερο συστημικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου η λογοδοσία ως η 

μία από τις τρεις βασικές λογικές στις οποίες στηρίζεται το οικοδόμημα της 

αξιολόγησης δέχτηκε και την περισσότερη αρνητική κριτική από αρκετούς ερευνητές. 

 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της βρίσκει τη θεμελίωση του στην Κοινωνική και την 

Οργανισμική Ψυχολογία. Πιο αναλυτικά από τη μια πλευρά η Κοινωνική Ψυχολογία 

παρέχει την ερμηνεία τόσο της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης που στον πυρήνα 

της είναι μια διαδικασία ριζικής αλλαγής όσο και των στρατηγικών διαχείρισης της. 

Ως εκ τούτου για να καταστεί επιτυχημένη η μετάβαση στη νέα ιδέα πρέπει να 

προωθηθεί βασιζόμενη σε ένα συνδυασμό της κανονιστικής-αναμορφωτικής 

στρατηγικής και της εμπειρικής-λογικής. Ο συνδυασμός αυτός διασφαλίζει την 
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ενεργή εμπλοκή όλων των μελών του σχολικού οργανισμού μέσα από την 

τεκμηρίωση και προβολή της λογικότητας της νέας ιδέας-αυτοαξιολόγησης 

(Θεοφιλίδης,2012). 

Από την άλλη η Οργανισμική Ψυχολογία προσφέρει την ερμηνεία της συμπεριφοράς 

των οργανισμικών μελών. Για τη θεωρητική θεμελίωση της αυτοαξιολόγησης 

προκρίθηκαν τέσσερις θεωρίες. Πρώτη είναι η θεωρία του Maslow (1954), πιο 

ευρέως γνωστή ως θεωρία των αναγκών του ανθρώπου, για την ιεράρχηση των 

αναγκών του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή οι δράσεις ωθούνται από 

κίνητρα προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, οι οποίες ιεραρχούνται σε 

κατώτερες ή βασικές ανάγκες (βιολογικέςανάγκες) και ανώτερες. Πρωτίστως, οι 

άνθρωποι κινητοποιούνται για την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και έπειτα 

προχωρούν στην ικανοποίηση των ανώτερων αναγκών της αυτοπραγμάτωσης. Εδώ 

έγκειται το κλειδί για τον κάθε οργανισμό να κατορθώσει να αξιοποιήσει τη 

συγκεκριμένη ανάγκη προς όφελος του ίδιου του οργανισμού. 

Δεύτερη είναι η θεωρία του McGregor (1960), πιο γνωστή ως «Θεωρία Ψ». 

Διατυπώνει την αρχή ότι οι εργαζόμενοι είναι υπεύθυνοι και πρέπει μόνο να 

περιβληθούν με εμπιστοσύνη από τους ιεραρχικά ανωτέρους χωρίς να χρήζουν 

παρακίνησης για αποδίδουν αποτελεσματικά. Διαθέτουν την ωριμότητα και την 

υπευθυνότητα να αποδεχτούν τους στόχους του οργανισμού και να τους 

οικειοποιηθούν.  

Η τρίτη θεωρία είναι εκείνη διατυπωμένη από τον Argyris (1957),γνωστότερη ως η 

«Θεωρία της Ωριμότητας-Ανωριμότητας». Έχει ως βασική παραδοχή ότι ο 

εργαζόμενος ωριμάζει σταδιακά μέσα στην εργασία του. Μάλιστα όσο περισσότερες 

και σημαντικότερες αρμοδιότητες αναλαμβάνει τόσο περισσότερο ωριμάζει. Τονίζει 

συνεπώς τη σημασία της ενεργούς εμπλοκής του εργαζομένου σε διαδικασίες, 

λειτουργίες και πρακτικές εντός του οργανισμού.  

Τέταρτη είναι η θεωρία του Hertzberg (1966), η οποία είναι πιο γνωστή ως «Θεωρία 

των Δύο παραγόντων». Σύμφωνα με αυτή υπάρχουν δύο παράγοντες που επηρεάζουν 

τη διάθεση του εργαζομένου για εργασία, οι παράγοντες παροχής κινήτρων και οι 

παράγοντες συντήρησης. Οι πρώτοι παρέχουν υψηλά κίνητρα για εργασία και είναι 

εσωτερικοί (ηαναγνώριση,ηεπίτευξη,ηίδιαηεργασία,ηευθύνη,ηπροαγωγή). Οι 
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Εσωτερική 

Εσωτερική Αξιολόγηση 

 

Εξωτερική Αξιολόγηση 

 

δεύτεροι δεν γεννούν κίνητρα αλλά αν απουσιάζουν γεννούν δυσαρέσκεια και 

σχετίζονται με το περιβάλλον της εργασίας (καλήαμοιβή,καλέςεργασιακέςσχέσεις). 

Το πλέον εξεζητημένο και αξιόπιστο από αυτά είναι εκείνο το μοντέλο που 

προτείνουν οι MacBeath και Schratzetal. (2002), όπως το επινόησαν μέσα από τα 

ευρήματα των μεγάλων ερευνητικών προγραμμάτων «SchoolsMustSpeakfor 

Themselves» το 2001 και «EvaluatingQualityinSchoolEducation»το 1999 το οποίο 

αναπαριστά την πολυδιάσπαση θέαση της σχολικής ανάπτυξης και αξιολόγησης. Το 

πλαίσιο όπως αναπτύχτηκε το 2002 τιτλοφορείται «TheCubeModelofEvaluation» (το 

ΚυβικόΜοντέλοΑξιολόγησης). Υποστηρίζει πως υφίστανται τρεις διαστάσεις που 

σχετίζονται με τη σχολική αξιολόγηση και ανάπτυξη. Στον κύβο ασκούνται 

αντίρροπες δυνάμεις και στις έξι επιφάνειες και στους τρεις άξονες. Η ισορροπία του 

επιτυγχάνεται όταν η συνισταμένη των δυνάμεων είναι μηδενική. Ο ένας άξονας είναι 

εκείνος που αποτελείται από πάνω προς τα κάτω (top-down)και από κάτω προς τα 

πάνω (bottom-up). Αναπαριστά το πως ένα σύστημα αντιλαμβάνεται και 

πραγματοποιεί την αλλαγή. Ο δεύτερος άξονας πίεση και υποστήριξη αναπαριστά 

πως αντιλαμβάνονται οι σχολικοί οργανισμοί ή τα μέλη του την υποστήριξη ή τον 

καταναγκασμό. Ο τρίτος άξονας της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης 

αναπαριστά τον τρόπο που η αξιολόγηση διενεργείται εξωτερικά η εσωτερικά. Αυτό 

που πρέπει να τονιστεί είναι πως το μοντέλο δίνει έμφαση στην δυναμική των 

αλληλεπιδραστικών σχέσεων μεταξύ των έξι δυνάμεων σε βαθμό που η παραμικρή 

αλλαγή στη μια συμπαρασύρει όλο το οικοδόμημα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα2: Οι τρεις διαστάσεις της σχολικής αξιολόγησης και 

ανάπτυξης(MacBeath&Schratzetal,2002,σ.93) 
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προς τα πάνω  

Πίεση 

Λογοδοσία 

Υποστήριξη 

Ανάπτυξη 

Εξωτερική 
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Η νέα αυτή σχέση προωθεί την αυτοαξιολόγηση ως τον πλέον κατάλληλο μηχανισμό 

εξυπηρέτησης τόσο της λογοδοσίας όσο και της σχολικής βελτίωσης. Υφίσταται η 

αδήριτη ανάγκη να ταυτοποιηθεί με σαφήνεια η έννοια της αυτοαξιολόγησης του 

σχολικού οργανισμού ως άμεσα συνδεδεμένη περισσότερο με την εσωτερική 

βελτίωση του σχολικού οργανισμού-ως αναπτυξιακή διαδικασία- και λιγότερο ως 

απόρροια ενός εξωτερικά επιβαλλόμενου πλαισίου λογοδοσίας 

(Nevo,2002·Scheerens,2002). 

Η μελέτη των Joyce και Showers (2002) κατέδειξε με σαφήνεια την καθοριστική 

σημασία, που έχει η χρησιμοποίηση μιας ευρείας ποικιλίας δεδομένων 

συμπεριλαμβανομένων και των μαθησιακών επιτευγμάτων, στην όλη διαδικασία 

τόσο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών όσο και της οργανωσιακής 

βελτίωσης του σχολικού οργανισμού. Επιπρόσθετα οι Leithwood, Atkin και Janzi 

(2001) καταδεικνύουν ότι τα εσωτερικά παρακινούμενα πλαίσια και συστήματα εντός 

του σχολικού οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας στο να διαμορφώσουν μια ορθή 

κατεύθυνση και επιπλέον πρέπει να συμπεριλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα δεδομένων 

όπως είναι η χάραξη πολιτικής, οι διαδικασίες, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η 

εκπαίδευση, ο αναστοχασμός και τέλος η διοίκηση και η ηγεσία. Σύμφωνα με τα 

ερευνητικά δεδομένα των παραπάνω μελετών σχετικά με τη συμβολή της 

αυτοαξιολόγησης στην επαγγελματική και οργανωσιακή ανάπτυξη διαφαίνεται ότι 

και τα δύο ζητούμενα επιτυγχάνονται μέσα από την αναπτυξιακή διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης, μιας και αποτελεί εκείνη τη διαδικασία που αποδίδει τα μέγιστα 

δυνατά οφέλη στους εκπαιδευτικούς και στο σχολικό οργανισμό διότι ακριβώς 

τροφοδοτεί με χειροπιαστά δεδομένα και αποδείξεις ενώ ταυτόχρονα καλλιεργεί την 

επαγγελματική ανάπτυξη, τον σαφή καθορισμό στόχων και κυρίως την δημιουργία 

αυτογνωσίας. Η συλλογή, η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων αποτελούν 

τις λέξεις-κλειδιά του επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. 

 

2.3 Θεωρητικό Πλαίσιο Έρευνας 

Συνοψίζοντας το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας αναφορικά με τις σχέσεις που 

υφίστανται μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών μπορεί να λάβει μια επιγραμματική 

μορφή στο κάτωθι παρατιθέμενο διάγραμμα.  
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Διάγραμμα 3: Οι σχέσεις μεταξύ των υπό εξέταση μεταβλητών 

 

Από το διάγραμμα τεκμαίρεται ότι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας τελεί σε ευθεία συνάρτηση και επομένως επηρεάζεται άμεσα από τις 

αντιλήψεις εκπαιδευτικών για την ίδια τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και την 

παρεπόμενη υιοθέτηση ή μη ενός μοντέλου αυτοαξιολόγησης. Οι δυο αυτοί 

παράγοντες επηρεάζουν άμεσα και σε καταλυτικό βαθμό τον τρίτο παράγοντα που 

είναι η επιτυχημένη ή μη επιτυχημένη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση 

της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Διαφαίνεται ότι,αφενός οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αναγκαιότητα ή μη της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης και αφετέρου  η επιτυχημένη ή όχι εφαρμογή ενός μοντέλου 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ασκούν επίδραση στην προσπάθεια 

ανάδειξης της αυτοαξιολόγησης σε έναν αναπτυξιακό μηχανισμό βελτίωσης της 

σχολικής αποτελεσματικότητας. Με τη σειρά της η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας ασκεί επίδραση στο κατά πόσο η 

διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας βρίσκει επιτυχημένη πρακτική 

εφαρμογή και αποδίδει τα θετικά αποτελέσματα που αποδεδειγμένα μπορεί να δώσει 

ως μια κατεξοχήν αναπτυξιακή διαδικασία. 

Κατά συνέπεια επιδιώκεται μια αδιάπτωτη διερεύνηση των πιο πάνω αναφερόμενων 

εννοιών ούτως ώστε να διαπιστωθεί επακριβώς η μεταξύ τους σχέση και ο βαθμός 

και κυρίως ο βαθμός της μεταξύ τους συσχέτισης. Γι΄αυτό θα τύχουν ενδελεχούς 

αναζήτησης οι επιμέρους σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών όπως είναι 

σκιαγραφημένες στο Διάγραμμα 4 προκειμένου να κατανοηθεί εις βάθος το είδος των 

σχέσεων που διέπουν τις εξεταζόμενες μεταβλητές. Η συγκεκριμένη προσέγγιση 

επίκειται να παρέχει ξεκάθαρες απαντήσεις σχετικά με τον τρόπο που οι αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών και η υιοθέτηση ενός μοντέλου αυτοαξιολόγησης συνδέονται με 

την συμβολή της αυτοαξιολόγησης στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

Αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών για 

την αυτοαξιολόγηση Συμβολή της 

αυτοαξιολόγησης στη 

βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας 
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Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας 
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αυτοαξιολόγησης 
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σχολικής μονάδας και κατ΄επέκταση τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την 

αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στο σύνολο της. 

Συνεπώς καταδεικνύεται η πρωτεύουσας σημασίας και ως εκ τούτου αναγκαία 

συνθήκη η προσπάθεια καλλιέργειας και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας 

αυτοαξιολόγησης εντός των πλαισίων της σχολικής μονάδας. Κάτι που καθίσταται 

εφικτό με τον καθορισμό ενός κοινού συμπεφωνημένου οράματος το οποίο να 

ενεργοποιεί το προσωπικό του σχολείου να εστιάσει σε περιοχές που το ίδιο εντοπίζει 

ως σημαντικές και σχετικές, γύρω από το δικό τους περιεχόμενο. Οπότε κατά αυτόν 

τον τρόπο να καταστούν «συμμέτοχοι» και «συγκοινωνοί» της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης ως μιας αναπτυξιακής διαδικασίας και να αναλάβουν την ευθύνη 

της βελτίωσης και της ανάπτυξης όλων των ενδιάμεσων σταδίων και διαδικασιών και 

φυσικά των αποτελεσμάτων μέσα από ένα διαρκή αναστοχασμό (MacBeath 

1999·Davies&Rudd, 2000·Hofmanetal,2005·Privitelli&Bezzina,2006). 

Η προώθηση οποιασδήποτε μορφής αυτοαξιολόγησης του σχολικού οργανισμού για 

να καταστεί καθολικά αποδεκτή είναι απαραίτητο να τεθεί αντιμέτωπη με τρία 

σημαντικότατα ζητήματα που σχετίζονται με την πρακτική εφαρμογή και αποδοχή 

της (Δημητρίου&Κυριακίδης,2007). Πρώτο ζήτημα είναι εκείνο της αποδοχής της 

θεωρητικής βάσης της αυτοαξιολόγησης και κατ΄ επέκταση των αξιών, αντιλήψεων 

και θέσεων που οι θεωρίες αυτές προβάλλουν (Kyriakides&Campbell,2004). Μια 

πιθανή διαφωνία με μια έστω με τις θεωρητικές παραδοχές της αυτοαξιολόγησης 

ουσιαστικά αποτελεί τροχοπέδη στην οποιαδήποτε προσπάθεια εφαρμογής της 

διαδικασίας αλλαγής, αφού για μια διαδικασία αλλαγής πρόκειται. Αυτή η δυσκολία 

αποδοχής της από το σύνολο των οργανισμικών μελών συναρτάται απόλυτα από την 

προθυμία των δυνάμεων που χαράζουν εκπαιδευτική πολιτική και επομένως 

προωθούν την εκπαιδευτική αλλαγή (όπωςείναικαιηαυτοαξιολόγηση), να επιδιώξουν 

τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση εμπλέκοντας ενεργά στη διαδικασία της λήψης και 

εφαρμογής των αποφάσεων εκπαιδευτικής πολιτικής (Δημητρίου&Κυριακίδης,2008). 

Όπως τεκμαίρεται, λοιπόν, η οποιαδήποτε προσπάθεια εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 

και στην περίπτωση μας στον ευαίσθητο τομέα της ανάπτυξης ενός συστήματος 

αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη, να επιζητά και κυρίως να διασφαλίζει τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων 

(Pattersonetal,1986·Firestone,1989·Johnson,1999). Συναφές με τα δύο προηγούμενα 

είναι και το τρίτο κατά σειρά ζήτημα που σχετίζεται με την επιλογή και εφαρμογή 
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του καλύτερου θεωρητικού πλαισίου, το οποίο θα αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό 

ανάπτυξης του κατάλληλου μηχανισμού αυτοαξιολόγησης του σχολικού οργανισμού. 

Ενός μηχανισμού που θα καταστεί καθολικά αποδεκτός, μόνο στην περίπτωση που 

έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις καλλιέργειας μιας σχολικής 

κουλτούρας θετικής προς την αυτοαξιολόγηση και τις παραδοχές της. Κι αυτό μπορεί 

να επιτευχθεί αφενός στην περίπτωση που η αυτοαξιολόγηση προωθηθεί ως ένας 

μηχανισμός βελτίωσης της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας 

(Creemers&Kyriakides,2007·Wikeley&Murillo,2005) και αφετέρου εφόσον 

ακολουθηθεί το πλαίσιο που προτείνουν οι MacBeath και Schratzetal. (2002) και το 

οποίο προτείνει μια διαδικασία αυτοαξιολόγησης που ακολουθεί την εξής αλληλουχία 

:από κάτω προς τα πάνω(bottom-up), από την πίεση στην υποστήριξη και από την 

αυτοαξιολόγηση στην εξωτερική αξιολόγηση (MacBeath,2005,σ.24). Αυτό όμως 

απαιτεί και την αλλαγή θεώρησης του σχολικού οργανισμού από το παραδοσιακό 

μοντέλο όπου το σχολείο είναι ένα μέρος όπου οι μαθητές μαθαίνουν και οι 

εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε μια πιο σύγχρονη θεώρηση όπου το σχολείο είναι ένα 

ευρύτερο περιβάλλον μάθησης και για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές. Ένας 

μανθάνων οργανισμός όπου όλα τα μέλη έχουν ευκαιρίες μάθησης και πρακτικής και 

το κυριότερο όπου διαμοιράζονται τις ικανότητες και δυνατότητες με τα υπόλοιπα 

μέλη.  

Αυτή η παραγωγή γνώσης με την ευρεία έννοια αποτελεί την απάντηση στις ολοένα 

αυξανόμενες προκλήσεις του περιβάλλοντος, μιας και συνεπάγεται ικανότητες και 

δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξη ενσυναίσθησης, μεταγνωστικές 

δεξιότητες, δεξιότητες αναστοχασμού, συναισθηματική νοημοσύνη. Ενώ 

καταδεικνύει ότι ο σχολικός οργανισμός που λειτουργεί ως μανθάνουσα κοινότητα 

υιοθετώντας τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αφενός διατηρεί την αυτονομία του 

και αφετέρου ανταποκρίνεται στο αίτημα για λογοδοσία. Κι αυτό, διότι έχει στον 

πυρήνα του οράματος του τη θέληση για συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση.  

Εν κατακλείδι η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μια κυκλική διαδικασία, χωρίς αρχή και 

τέλος, αλλά με διαδοχικά στάδια που την καθιστούν κάθε φορά συστηματικότερη, 

μεθοδικότερη, διεξοδικότερη και εν τέλει πιο αξιόπιστη. Αποτελεί σαφές γνώρισμα 

της ωριμότητας στην οποία έχει φτάσει η συλλογική νοημοσύνη του σχολικού 

οργανισμού ως όλου και μάλιστα όσο πιο πολύ αυτονόητη είναι τόσο περισσότερο μη 

ορατή καθίσταται, μιας και έχει πλήρως ενσωματωθεί στη καθημερινή σχολική 
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πρακτική. Συνεπώς η αξία της αυτοαξιολόγησης έγκειται ακριβώς στο γεγονός πως 

συστηματοποιεί σε ένα καθορισμένο σχήμα τις πολύπλευρες οπτικές αντίληψης της 

σχολικής πραγματικότητας που ενυπάρχουν εντός του σχολικού οργανισμού 

αξιοποιώντας το πνευματικό δυναμικό του εκάστοτε σχολικού οργανισμού. Είναι μια 

διαδικασία αλλαγής η οποία δεν οδηγεί σε μια νέα αντίληψη της σχολικής 

πραγματικότητας αλλά στην αντίληψη της ίδιας της πραγματικότητας από την κοινή 

οπτική της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης της σχολικής πραγματικότητας.  

Κοντολογίς δεν επιζητά τη μετατόπιση σε κάτι το εντελώς καινούργιο αλλά αντίθετα 

μετασχηματίζει τις πολλαπλές οπτικές που ήδη υπάρχουν σε μια κοινή συνισταμένη 

διαδικασία κυκλικής δράσης προσανατολισμένης στη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη 

του σχολικού οργανισμού (MacBeath,2001). 

 

2.4 Ο ρόλος των εκπαιδευτικών 

Παρόλο που η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασίες αξιολόγησης και 

αυτοαξιολόγησης αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα των εκπαιδευτικών, αν και 

πολλές φορές σιωπηρά, εντούτοις αυτό που αποτελεί καινοτομία είναι η 

διαφαινόμενη αλλαγή στη φύση της έννοιας της επαγγελματικής αυτονομίας των 

εκπαιδευτικών , μια αλλαγή που θέτει τους εκπαιδευτικούς ως «επαγγελματίες» προ 

των ευθυνών τους στα πλαίσια μιας ολοένα αυξανόμενης ανάγκης λογοδοσίας 

σχετικά με την επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων. 

Συνεπώς ακόμη και στην περίπτωση που η αυτοαξιολόγηση θεωρηθεί ως μια 

διαδικασία βελτίωσης που προωθείται παγκοσμίως από τις επιταγές μιας 

νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, εντούτοις η ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών αλλά 

και του σχολικού οργανισμού στο σύνολο του ενδυναμώνει τόσο τις ατομικές όσο και 

τη συλλογική ικανότητα και δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό που έχει την απρόσμενη 

παράπλευρη συνέπεια να ενισχύει τον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών και την 

ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού και κατ΄επέκταση να προστατεύει την αυτονομία 

και την υπευθυνότητα τους και υπό μια ευρεία έννοια απαντούν και στην ανάγκη για 

λογοδοσία. 

Άλλωστε η McNiff (2002) υποστηρίζει ότι η αυτοαξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση του επαγγελματισμού και της επαγγελματικής αυτονομίας των 
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εκπαιδευτικών ενώ η Simons (2002) συνοψίζει τις παραπάνω απόψεις παραθέτοντας 

την άποψη ότι: 

«Όταν η κινητοποίηση είναι εσωτερική , τα σχολεία ανταποκρίνονται… σχολεία, 

εκπαιδευτικοί, διευθυντές γίνονται οι καλύτεροι και αυστηρότεροι κριτές του ίδιου τους 

του εαυτού μόνο εφόσον έχουν τον έλεγχο πάνω στη διαδικασία της αξιολόγησης, στις 

επιλογές των θεμάτων που πρέπει να αξιολογηθούν , τις μεθόδους και τις διαδικασίες 

που πρέπει να εφαρμοστούν και το κοινό στο οποίο τα αποτελέσματα αυτής της 

διαδικασίας θα πρέπει να απευθύνονται»(σ.33). 

Ο MacBeath (2006) χτίζοντας στον συλλογισμό της McNiff προτείνει μια 

πρωτοποριακή προσέγγιση της έννοιας της λογοδοσίας, καθώς κάνει λόγο για την 

«ευφυή λογοδοσία». Πρόκειται για μια καινοτόμο θεωρητική σύλληψη η οποία 

ουσιαστικά υποδηλώνει ότι η «ευφυής λογοδοσία» οφείλει να είναι εγκαθιδρυμένη 

πάνω στις προσωπικές απόψεις του κάθε σχολικού οργανισμού σχετικά με το πόσο 

καλά υπηρετεί τις ανάγκες των μαθητών του και κατά πόσο έχει το περιθώριο να 

αυτορυθμίζει τις δικές του προτεραιότητες για τη συνεχή βελτίωση του. 

Μια τέτοια έξυπνη προσέγγιση της λογοδοσίας αφήνει σημαντικά περιθώρια 

κινήσεων στο προσωπικό του σχολικού οργανισμού να καθορίσει με τους δικούς του 

όρους και τις δικές του προϋποθέσεις , τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογήσει τι 

είναι αυτό που πραγματικά υπηρετεί τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών του. Αυτού 

του είδους η προσέγγιση θα μπορούσε να άρει ορισμένα από τα εμπόδια που 

αναστέλλουν ή παρεμποδίζουν το κάθε σχολείο να αφηγηθεί τη δική του ξεχωριστή 

ιστορία , ενώ παράλληλα παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για να αμφισβητηθούν 

σθεναρά οι συμβατικές μετρήσεις της σχολικής αποτελεσματικότητας, επίσης, θα 

μπορούσε να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για να αναπτυχθεί μια θετική 

κουλτούρα προς την αυτοαξιολόγηση. Διότι οι εκπαιδευτικοί θα αισθάνονταν την 

υποχρέωση να δώσουν λόγο για τις πρακτικές που οι ίδιοι υιοθέτησαν και εφάρμοσαν 

και στις οποίες ως εκ τούτου οφείλουν μια ισχυρή δέσμευση. Συνεπώς ορμώμενες οι 

σχολικές μονάδες από μια λογική της «ευφυής λογοδοσίας» και εφαρμόζοντας την 

αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης δεν μπορούν παρά να χαρακτηριστούν 

ως «ευφυή σχολεία» και κατά συνέπεια η αυτοαξιολόγηση αποκαλύπτεται ως η 

πρακτική των «ευφυών σχολείων»! 
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Εν προκειμένω η «ευφυής λογοδοσία» συνίσταται σε τέσσερις βασικές αρχές που 

υφίστανται στα σχολεία .Οι σχολικοί οργανισμοί έχουν αρμοδιότητες και οφείλουν να 

δώσουν λόγο : 

 στους ίδιους τους μαθητές και κατά συνέπεια στους γονείς και την ευρύτερη 

κοινότητα., η λεγόμενη ηθική λογοδοσία που ταυτίζεται περισσότερο με τη 

λογική της βελτίωσης, 

  στους εκπαιδευτικούς η λεγόμενη επαγγελματική λογοδοσία, η οποία 

ταυτίζεται επίσης με τη λογική της βελτίωσης, 

 στην κεντρική αρχή ή τους χρηματοδότες ,η επονομαζόμενη συμβατική 

λογοδοσία, υποτασσόμενη στη λογική της λογοδοσίας και τέλος, 

 στις δυνάμεις της αγοράς , η λεγόμενη λογοδοσία της αγοράς,. ανήκουσα στη 

λογική της οικονομίας (Earley&Weindling,2004). 

Στις δύο πρώτες αρχές θα πρέπει να στηριχτεί και στηρίζεται η «ευφυής λογοδοσία» 

εφόσον επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επιθυμεί να 

αυτοβελτιώνεται. Για να καταστεί στρατηγικό πλεονέκτημα η «ευφυής λογοδοσία» 

και κατά συνέπεια η πολυπόθητη αυτοαξιολόγηση πρέπει να προταθούν οι δύο 

πρώτες αρχές , η ηθική λογοδοσία και η επαγγελματική λογοδοσία ούτως ώστε να 

επιτευχτεί η δέσμευση των εκπαιδευτικών . 

 

Μια λογοδοσία προσανατολισμένη προς το σχολείο απαιτεί να προωθηθούν μια σειρά 

από ενέργειες όπως:  

 Την αύξηση του βαθμού κυριότητας της λογοδοσίας από το σχολικό 

οργανισμό και τους εκπαιδευτικούς ως παράγοντα στήριξης του 

επαγγελματισμού τους και των επιτευγμάτων των μαθητών. 

 Την εξασφάλιση πως η αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι 

μια δυναμική διαδικασία που προωθεί την ενεργή εμπλοκή και άρει τους 

αποκλεισμούς, δρα δηλαδή «συμπεριληπτικά», μεταξύ εκπαιδευτικών , 

μαθητών, γονέων, τοπικών φορέων και κεντρικών αρχών και παράγει τη 

βελτίωση της σχολικής μονάδας. 

 Την εγκαθίδρυση μιας κουλτούρας επαγγελματικού αναστοχασμού ,έρευνας 

και δράσης μέσα σε ένα σχολικό οργανισμό που να λειτουργεί ως 

μανθάνουσα κοινότητα και ως κοινότητα πρακτικής. Μιας κοινότητας 

μάθησης και πρακτικής που συνεχώς βελτιώνεται και βελτιώνει τα μαθησιακά 

επιτεύγματα. 
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 Την προώθηση δικτύων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων ως δείκτη 

ανάπτυξης και προόδου. 

  Τη χρήση των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των σχολείων για την 

καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μάθησης. 

 Τον προσανατολισμό του εξωτερικού ελέγχου (εξωτερικήαξιολόγηση) 

πρωταρχικά στην παροχή στήριξης προς τις σχολικές μονάδες στο δύσβατο 

μονοπάτι της ενδοσκόπησης. 

 

2.5 Ορισμοί της Αυτοαξιολόγησης 

Ο Scheerens (2002)προβαίνει στον ορισμό της αυτοαξιολόγησης των σχολείων, ως 

«εκείνο τον τύπο της αξιολόγησης, όπου οι επαγγελματίες που εκτελούν το πρόγραμμα ή 

την παρεπόμενη υπηρεσία της οργάνωσης διεξαγάγουν την αξιολόγησης και στην δική 

τους οργάνωση» (σ.37–39). Δηλαδή η αυτοαξιολόγηση εκλαμβάνεται ως μια 

συνολική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, που διενεργείται από την ίδια τη 

μονάδα και για την ίδια τη σχολική μονάδα για σκοπούς βελτίωσής της 

(Boud&Donovan,1982). Παρόμοιος είναι και ο ορισμός του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ-OECD), που ορίζει την 

αυτοαξιολόγηση ως «…τον τύπο της αξιολόγησης όπου οι επαγγελματίες 

αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη αξιολόγηση της δικής τους οργάνωσης(είτε των 

τάξεων τους είτε του σχολείου στο σύνολο του» (Faubert,2009,σ.14). 

 

Το Βρετανικό OfficeforStandardsinEducation (Ofsted,2011) προσδιορίζει την 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μια απαραίτητη διαδικασία για τα σχολεία 

με την αρωγή της οποίας έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα και 

τις αδυναμίες τους, και κατά συνέπεια να προβούν στην λήψη αποφάσεων για τον 

τρόπο που θα πρέπει να αναπτυχθεί. Παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα μέσα από τη 

συλλογή στοιχείων για να αναγνωριστεί και να επιβραβευθεί η προσπάθεια και η 

επιτυχία ενώ παράλληλα φωτίζει τους τομείς του σχολείου που χρήζουν άμεσης 

βελτίωσης. Οφείλει να διατρέχει εγκάρσια όλες τις πτυχές της σχολικής ζωής 

δίνοντας έμφαση στα μαθησιακά αποτελέσματα. Πρέπει να είναι μια συνεχής, 

συστηματική διαδικασία που συμπεριλαμβάνει όλους τους εσωτερικά και εξωτερικά 

εμπλεκόμενους φορείς. Τέλος, θα πρέπει όλη η διαδικασία να θεμελιώνεται στη βάση 

γραπτών τεκμηρίων και να τυγχάνει τακτικού αναστοχασμού και αναθεώρησης στα 



Σελίδα | 30 
 

πλαίσια της ομαδικής διαβούλευσης ώστε να διατηρεί την εγκυρότητα του χαρακτήρα 

της. 

Άλλοι ερευνητές προχωρούν στον ορισμό της αυτοαξιολόγησης ως της εσωτερικής 

εκείνης διαδικασίας που αποσκοπεί στη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση των 

πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του σχολικού οργανισμού με συστηματικό 

τρόπο , προκειμένου ο ίδιος ο σχολικός οργανισμός να αναλάβει τις κατάλληλες 

δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου 

(Scheerens&Demeuse,2005). Δηλαδή κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

εσωτερικής αξιολόγησης (ήαυτοαξιολόγησης) είναι η συστηματική διερεύνηση και 

δράση, ενώ θεωρεί ως εκ των ουκ άνευ τη συμμετοχή και συνεργασία όλων των 

μελών στα πλαίσια μιας συνολικής διαπραγμάτευσης (Τσατσαρώνη,2005). 

Παρόμοιος είναι και ο ορισμός της Πράντζου-Κανιούρα (2005), που υποστηρίζει ότι 

η αυτοαξιολόγηση είναι ουσιαστικά μια εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης που 

μπορεί να λάβει συστηματική ή ημιδομημένη μορφή η οποία την ίδια στιγμή παρωθεί 

όλα τα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής μονάδας να προσανατολιστούν σταθερά προς 

μια πορεία συνεχούς βελτίωσης των πρακτικών που εφαρμόζει η σχολική μονάδα, 

ούτως ώστε να αποκτήσει όσον το δυνατόν περισσότερα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε 

μια μόνιμη και σταθερή βάση. 

Ο Schildkamp (2007) από την πλευρά του προβαίνει στον ορισμό της σχολικής 

αυτοαξιολόγησης ως:  

«…μιας διαδικασίας συστηματικής συλλογής πληροφοριών που ξεκινά από το ίδιο το 

σχολείο και προορίζεται να αξιολογήσει τη λειτουργία του σχολείου και την επίτευξη 

των εκπαιδευτικών στόχων της για τους σκοπούς της υποστήριξης για τη λήψη 

αποφάσεων τη βελτίωση της μάθησης και για την προώθηση της σχολικής βελτίωση 

στο σύνολό της» (σ.4). 

Επιπρόσθετα οι Schildkamp καιVisscher (2009) παρέχουν έναν ακόμη ορισμό της 

αυτοαξιολόγησης ως: 

« της διαδικασίας που περιλαμβάνει τη συστηματική συλλογή πληροφοριών, η οποία 

διενεργείται από το ίδιο το σχολείο ,και που εν τέλει προορίζεται να αποτελέσει τη βάση 

για την αξιολόγηση της λειτουργίας του και το βαθμό πραγμάτωσης των στόχων του με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων βελτιωτικής δράσης.» (σ.150-159). 
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Σύμφωνα με άλλους ερευνητές η σχολική αυτοαξιολόγηση «είναι μια διαδικασία 

αξιολόγησης σχεδιασμένης, επιτελούμενης, καθοδηγούμενης και υποστηριζόμενης 

εξολοκλήρου εκ των έσω από τον ίδιο το σχολικό οργανισμό» 

(Κουλαϊδης&Ταμπακοπούλου,2005,σ.77)  

Ενώ και η Plowright (2007) υποστηρίζει την άποψη πως η αυτοαξιολόγηση πρέπει να 

έχει λαμβάνει χώρα κατά κύριο λόγο με πρωτοβουλία «των ίδιων των μελών του 

σχολείου, για να συγκεντρώνουν συστηματικά πληροφορίες για τη λειτουργία του, να 

αναλύουν και να κρίνουν τις πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα της παρεχόμενης 

εκπαίδευσης και να κάνουν συστάσεις» (σ.374). 

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης έρευνας υιοθετήθηκε ο ορισμός των Schildkamp και 

Visscher (2009) που, όπως προαναφέρθηκε εκλαμβάνουν την διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης ως εκείνη ακριβώς : 

«της διαδικασίας που περιλαμβάνει τη συστηματική συλλογή πληροφοριών, η οποία 

διενεργείται από το ίδιο το σχολείο ,και που εν τέλει προορίζεται να αποτελέσει τη βάση 

για την αξιολόγηση της λειτουργίας του και το βαθμό πραγμάτωσης των στόχων του με 

σκοπό τη λήψη αποφάσεων βελτιωτικής δράσης.»(σ.150-159). 

Η επιλογή του πιο πάνω ορισμού έγινε επειδή, αφενός πρόκειται για τον πλέον 

περιεκτικό και συνεκτικό ορισμό της έννοιας της αυτοαξιολόγησης , και αφετέρου 

σκιαγραφεί επακριβώς την όλη αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Δεδομένου του γεγονότος ότι αποσαφηνίζει πως πρόκειται για μια συστηματική, 

μεθοδική και έγκριτη διαδικασία που συμβάλλει αποφασιστικά στην βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του σχολικού οργανισμού διαμέσω της 

ενεργητικής εμπλοκής όλου του πνευματικού κεφαλαίου της σχολικής μονάδας. 

Τονίζει ,μάλιστα, τη βαρύνουσα σημασία του ρόλου που καλούνται να επιτελέσουν 

όλα τα οργανισμικά μέλη προκειμένου η αυτοαξιολόγηση να αποτελέσει μια 

οργανισμική αναπτυξιακή διαδικασία, όπως δηλαδή ακριβώς πρέπει να 

αντιμετωπίζεται από τον σχολικό οργανισμό στο σύνολο του. 

Βασικός σκοπός και παράλληλα κεντρική ιδέα της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης 

είναι να καταστεί ένας μηχανισμός εξασφάλιση της διαρκούς βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας του σχολικού οργανισμού και ταυτόχρονα διασφάλισης της 

υψηλής ποιότητας σε όλους του τομείς του σχολικού οργανισμού μα πρώτιστα ότι 
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παρέχει ποιοτικότατη διδασκαλία, ότι παράγει υψηλά μαθησιακά επιτεύγματα και 

ενθαρρύνει τη διαρκή βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών. 

Παρόλο που τα εφαρμοζόμενα μοντέλα αυτοαξιολόγησης παρουσιάζουν μια ευρεία 

ποικιλία ως προς τη μορφή τους και τη λειτουργία τους ανάλογα με το εκάστοτε 

εκπαιδευτικό σύστημα και το σχολικό συγκείμενο, εντούτοις διενεργείται σε πέντε 

στάδια, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3 (Κουλαϊδης&Ταμπακοπούλου,2005,σ.78). 

Αναλυτικά τα στάδια είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 4: η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

(Κουλαΐδη&Κότσιρα-Ταμπακοπούλου,2005,σ.78) 

1. Απολογισμός του υφιστάμενου σχολικού έργου. 

2. Καθορισμός προτεραιοτήτων για ανάληψη δράσης. 

3. Συλλογή δεδομένων για εκπόνηση σχεδίου δράσης. 

4. Εφαρμογή της δράσης στην πράξη. 

5. Αναστοχασμός «εν δράσει» ,αξιολόγηση και αναστοχασμός «για τη δράση». 

Αξιολόγηση του 

υφιστάμενου σχολικού 

πλαισίου 

«πόσο καλοί είμαστε;» 

Η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης 

με στόχο τη 

βελτίωση : 

Εκπαιδευτικές 

πρακτικές και 

επιτεύγματα. 

Καθορισμός 

προτεραιοτήτων για 

ανάληψη δράσης 

«Πόσο καλοί πρέπει να 

γίνουμε;» 

Αξιολόγηση της 

δράσης και 

αναστοχασμός για 

τη δράση 

«Τι καταφέραμε ως 

τώρα;» 

Συλλογή δεδομένων 

για εκπόνηση σχεδίου 

δράσης 

 «Τι πρέπει να κάνουμε 

για να βελτιώσουμε το 

σχολείο μας;» 

Εφαρμογή της 

δράσης 
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Εν κατακλείδι μπορεί να υποστηριχτεί πως η αυτοαξιολόγηση είναι μια διαδικασία 

αυτογνωσίας που διενεργείται από το ίδιο το σχολείο και για το ίδιο το σχολείο 

προκειμένου να εξιστορήσει τη δική του ξεχωριστή ιστορία και να αναπτύξει εκείνες 

τις δράσεις που θα διασφαλίσουν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του και 

επομένως την αποτελεσματικότητα του μέσα από την ενεργό εμπλοκή όλου του 

πνευματικού κεφαλαίου του σχολικού οργανισμού σε αυτόν το «σχεδιασμό 

βελτίωσης». 

 

2.6 Ερευνητικές μελέτες για την αυτοαξιολόγηση. 

Οι Meuret και Morlaix (2003) σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τους που 

αφορούσε το γαλλικό συγκείμενο υποστήριξαν ότι η αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας δεν απολαμβάνει μεγάλης δημοφιλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Επίσης 

πολλοί λιγότεροι από ότι αρχικά πιστευόταν έτειναν τελικά να εκτιμούν την 

αυτοαξιολόγηση ως αντίβαρο προς την εξωτερική αξιολόγηση και μόνο στο ένα τρίτο 

του προσωπικού ήταν αρεστή η αυτοαξιολόγηση ακόμη και σε σχολικές μονάδες που 

υποθετικά είχαν αναπτύξει μια κουλτούρα θετική προς την αυτοαξιολόγηση και 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα. 

Στα ίδια πορίσματα κατέληξε και η έρευνα των Lisi και Davidsdottir (2005) που 

αφορούσε σχολικές μονάδες της Ισλανδίας, ενώ έφερε στο φως και ένα νέο εύρημα 

ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπιζαν με αυξημένη δυσπιστία την αυτοαξιολόγηση 

αρχικά, κι αυτό διότι οι Ισλανδοί εκπαιδευτικοί είναι συνηθισμένοι να δρουν 

ανεξάρτητα και θεωρούν υποτιμητικό το να προσπαθεί κάποιος να ελέγξει ή να 

περιορίσει την ελευθερία τους να διδάσκουν όπως εκείνοι επιθυμούν με βάση την 

προσωπική τους σοφία και πείρα. Αυτή η δυσπιστία είναι συνδεδεμένη με τη ύπαρξη 

της σχέσης που συνδέει την αυτοαξιολόγηση με τη λογική της λογοδοσίας. 

Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο MacBeath (2006): 

«Μέσα από το βελούδινο γάντι της υποστήριξης και του κριτικού φίλου, κρύβεται η 

σιδερένια γροθιά της λογοδοσίας, ανυπόμονη τόσο για τα χαμηλά πρότυπα όσο και για 

την αυτό-διάψευση. Η αυτοαξιολόγηση πρέπει να γίνει κτήμα του κάθε σχολείου και 

προφανώς δεν αποτελεί μια εύκολη λύση. Όμως, τα σχολεία πρέπει να αποδείξουν ότι 

διαθέτουν την ικανότητα να φτάσουν στην αυτογνωσία μαζί με την έκκληση για έγκυρες 

και επαληθεύσιμες αποδείξεις.»(σ.2) 
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Το μεγάλο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα «Γέφυρες Πάνω από τα Σύνορα» 

εκπονήθηκε το 2004 (MacBeath,2005) και αποτέλεσε τη συνέχεια του αρχικού 

πιλοτικού προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας που διενεργήθηκε το 1998 (MacBeath,2005). Δημιούργησε 

παραγωγικά δίκτυα συνεργασίας μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν στο πλαίσιο της 

αμοιβαίας κριτικής φιλίας για την ενσωμάτωση της αυτοαξιολόγησης στη σχολική 

κουλτούρα με τη δημιουργία του μοναδικού για κάθε σχολικό οργανισμό Προφίλ 

Σχολικής Αυτοαξιολόγησης. Εντός του πλαισίου η Ελλάδα ήταν κριτικός φίλος της 

Τσεχίας, η Πορτογαλία της Ουγγαρίας ενώ η Πολωνία και η Ελβετία 

αλληλεπιδρούσαν ως αμοιβαίοι κριτικοί φίλοι. Η όλη δράση που εκπονήθηκε είχε ως 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιηθούν μια σειρά από μεθοδολογικά εργαλεία από 

εκπροσώπους των εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών που αποσκοπούσαν στην 

αξιολόγηση της μάθησης και διδασκαλίας, των μαθησιακών επιτευγμάτων, της 

σχολικής κουλτούρας και των σχέσεων που αναπτύσσονται τόσο μεταξύ των 

εσωτερικά εμπλεκόμενων φορέων όσο και των εξωτερικά εμπλεκόμενων φορέων. Τα 

ευρήματα το εν λόγω προγράμματος φανέρωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί διακατέχονταν 

από ενθουσιασμό και ενδιαφέρον για τη νέα για αυτούς διαδικασία.  

Το διεθνές πρόγραμμα «CarpeVitam-LeadershipForLearning» που συντονίστηκε από 

το Πανεπιστήμιο του Cambridge υπό την επιστημονική καθοδήγηση του καθηγητή 

JohnMacBeath έλαβε χώρα από το 2002 έως και το 2005 και συμμετείχαν 7 χώρες 

(Αυστραλία,Αυστρία,Δανία,Ελλάδα,Η.Π.Α,Νορβηγία), ενώ την επίβλεψη της 

ελληνικής συμμετοχής είχε αναλάβει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών 

Γιώργος Μπαγάκης διερεύνησε εις βάθος μια σειρά εννοιών όπως «η ηγεσία και η 

μάθηση, η μεθοδολογία, η εκπαιδευτική αλλαγή και η ανάπτυξη του σχολείου» 

(Μπαγάκης,Δεμερτζή&Σταμάτης,2007,σ.193). 

Η έρευνα των Ryan,Chandler και Samuels (2007) του Πανεπιστημίου του Illinois που 

αφορούσε το αμερικάνικο συγκείμενο αναφορικά με την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης σε τέσσερις σχολικές μονάδες κατέδειξε με έμφαση ότι για την 

εφαρμογή της απαιτούνται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε ζητήματα 

αυτοαξιολόγησης από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 

Ο MacBeath (2008) πραγματοποίησε μια διαχρονική έρευνα στο σχολικό συγκείμενο 

του Χονγκ Κονγκ σχετικά με την εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης και της εξωτερικής 
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αξιολόγησης και η οποία παρείχε αδιάσειστες αποδείξεις για την αξία της 

αυτοαξιολόγησης. Η έρευνα ανατέθηκε στον MacBeath από το 

EducationDevelopmentBureau (ΓραφείοΑνάπτυξηςτηςΕκπαίδευσης) και αυτός στη 

γραπτή αναφορά του το FinalImpactStudy (ΟριστικήΜελέτηΕπιπτώσεων) 

οριστικοποίησε τα παρακάτω ευρήματα που σχετίζονται με τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης: 

 Την αύξηση της εμπιστοσύνης και την εμβάθυνση στην ουσία της 

αυτοαξιολόγησης από όλα τα μέλη του σχολικού οργανισμού. 

 Την ενίσχυση των δεξιοτήτων των ομάδων κατά την εφαρμογή της δράσης. 

 Τη διαμοίραση της σκέψης και της πρακτικής μέσα από ένα εποικοδομητικό 

διάλογο μεταξύ του πνευματικού κεφαλαίου της σχολικής μονάδας. 

 Την αποδοχή των παραδοχών της αυτοαξιολόγησης και τον καθορισμό σαφών 

σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. 

Οι McNamara και O’ Hara (2008) σε διάφορες έρευνες τους που αφορούσαν το 

ιρλανδικό συγκείμενο σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αυτοαξιολόγησης και 

των εργαλείων της κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι είναι καταλυτικής σημασίας η 

παροχή υποστήριξης τόσο για την ανάπτυξη του θεωρητικού της πλαισίου και της 

πρακτικής όσο και κατά τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων. 

Προτείνουν ότι «πιθανώς να μπορούσαν να δημιουργηθούν δίκτυα σχολείων για 

ανταλλαγή εμπειριών και επίλυση δυσκολιών» (McNamara&O’Hara,2008,σ.178). 

Οι Vanhoofetal (2009) διενέργησαν μιας ευρείας κλίμακας έρευνα που αφορούσε 96 

σχολικές μονάδες του Βελγίου με αντικείμενο τις αντιλήψεις των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση, τα αποτελέσματα της έδειξαν πως 

οι διευθυντές είχαν πιο θετική στάση σε σύγκριση με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης 

διαπίστωσαν από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων πως οι εκπαιδευτικοί δεν 

μπορούσαν να αναπτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό την ικανότητα αναστοχασμού, 

τόσο λόγω της απουσίας συνεργατικών σχέσεων με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς 

όσο και λόγω της έλλειψης εξοικείωσης με τη θεωρία και την πρακτική της 

αυτοαξιολόγησης. 

Μια πρόσφατη έρευνα των Schildkamp και Visscher (2010) σε 79 σχολικές μονάδες 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ολλανδία μετά από την εφαρμογή του πλαισίου 

αυτοαξιολόγησης για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα 
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ευρήματα κατέδειξαν ότι πρέπει να υφίστανται συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι 

και είναι άκρως απαραίτητοι προκειμένου να καταστεί εφαρμοστέα η διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης όπως είναι η αποδοχή του θεωρητικού πλαισίου της 

αυτοαξιολόγησης, η ύπαρξη σχολικής κουλτούρας θετικής ως προς την εισαγωγή 

αλλαγών και καινοτομιών και η παροχή διαρκούς παρώθησης και υποστήριξης προς 

τους εκπαιδευτικούς από τον διευθυντή. Επιπρόσθετα τα ευρήματα επισημαίνουν ότι 

ενυπάρχει δυσχέρεια στην ανάλυση των δεδομένων και την εξαγωγή συμπερασμάτων 

αλλά και στην εκπόνηση βελτιωτικών σχεδίων δράσης για την περαιτέρω 

οργανισμική ανάπτυξη. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «για την σύνδεση της 

διάγνωσης με τη θεραπεία χρειάζεται απαραίτητα εξωτερική βοήθεια, ειδάλλως η 

αυτοαξιολόγηση είναι πολύ πιθανόν να αποτύχει» (Schildkamp&Visscher,2010,σ.9). 

Οι Ryan και Telfer (2011) στην αναφορά τους AreviewofElementarySchoolSelf-

AssessmentProcesses, που αφορούσε την εφαρμογή της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης στο σχολικό συγκείμενο του Οντάριο στον Καναδά κατέληξαν στο 

συμπέρασμα πως όταν εξετάζεται στο πλαίσιο ενός αποτελεσματικού σχολικού 

οργανισμού, καθίσταται σύντροφος στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

σχολείων. 

Άλλωστε μιλώντας για «ευφυή» σχολεία δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως κύριο 

χαρακτηριστικό γνώρισμα τους και ως αποδεικτικό στοιχείο ότι αποτελούν 

αποτελεσματικά σχολεία και ζωντανές κοινότητες πρακτικής η αναπτυξιακή 

διαδικασία της σχολικής αυτοαξιολόγησης. Όπως τονίζουν με έμφαση οι MacBeath, 

Schratz, Meuret και Jacibcent (2005) τα ευφυή σχολεία κατορθώνουν να λειτουργούν 

ως τέτοια διότι ακριβώς «τα σχολεία γίνονται ευφυέστερα και αυξάνουν την νοημοσύνη 

τους όταν διαθέτουν νοήμονα εργαλεία που τους βοηθούν να δουν τα πράγματα πιο 

καθαρά» (σ.157). Όπως επιβεβαιώνεται και από τις ερευνητικές μελέτες σχετικά με 

την σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα ακριβώς ένα τέτοιο «ευφυές» 

εργαλείο είναι η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, μέσω της οποίας το «ευφυές» 

σχολείο «αυτοανακαλύπτεται» εμπλεκόμενο ενεργά σε μια κριτική προσλαμβάνουσα 

της πραγματικότητας (Sammons,Hillman&Mortimore,1995·Teddlie&Reynolds, 

2000·Creemers,2001·MacGilchrist,Myers&Reed,2004). 

 

Επιπρόσθετα είναι καθολικά αποδεκτό ότι υπάρχουν ξεκάθαρες ενδείξεις ότι μόνο 

ελάχιστα στοιχεία της εξωτερικής αξιολόγησης μπορούν να παρέχουν αδιάσειστες 
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αποδείξεις βελτίωσης της σχολικής μονάδας, ενώ αντιθέτως υπάρχουν σαφέστατα 

περισσότερες αποχρώσες ενδείξεις πρόκλησης βλαβών στην αυτοεικόνα του 

εκπαιδευτικού, στην αυτοαποτελεσματικότητα του και κυρίως στην ηθική του 

(MacBeath,2006). 

Η αιτίαση για την αναγκαιότητα της αυτοαξιολόγησης στηρίζεται και στη 

συλλογιστική πως εκείνοι που βρίσκονται πιο κοντά στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα και επομένως ασκούν την πρακτική καθημερινά είναι επίσης εκείνοι 

που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να αξιολογήσουν και να βελτιώσουν το 

σχολικό συγκείμενο. Σκιαγραφώντας το σχολικό οργανισμό ως ένα σύστημα 

ομόκεντρων κύκλων, στον πυρήνα των οποίων βρίσκεται η ίδια η σχολική μονάδα 

και σε κάθε επιμέρους ομόκεντρο κύκλο τα επιμέρους συστατικά της στοιχεία. Ενώ 

στο επίκεντρο της προσέγγισης τοποθετείται η έννοια της αυτογνωσίας όπως 

εννοιολογήθηκε από το Σωκράτη μέσα από την εύρεση της απάντησης στο 

θεμελιώδες ερώτημα «Πόσο καλός είμαι ως εκπαιδευτικός, μαθητής, διευθυντής;». 

Πρόκειται για μια διαδικασία αυστηρής ενδοσκόπησης, αυτοκριτικής από τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς με βάση έγκυρα μεθοδολογικά και επιστημονικά κριτήρια για να 

αποδείξουν τον «επαγγελματισμό» τους και την εγκυρότητα της διαδικασίας. 

Οι Δημητρίου και Κυριακίδης (2012) διενέργησαν μια διαχρονική έρευνα στο 

κυπριακό σχολικό συγκείμενο σχετικά με τη σχολική αυτοαξιολόγηση και αφορούσε 

60 δημοτικά σχολεία. Τα πορίσματα της κατέδειξαν πως η εφαρμογή ενός 

μηχανισμού σχολικής αυτοαξιολόγησης έχει καθοριστική συμβολή στη βελτίωση των 

μαθησιακών επιτευγμάτων. 

Η Vašťatková (2013) υπογραμμίζει ότι η τελική έκθεση των 30 μελετών περίπτωσης 

που διενεργήθηκαν σε σχολεία του τσέχικου συγκείμενου και αποδεικνύουν τα 

αποτελέσματα της πορείας της αυτοαξιολόγησης του σχολείου και του πλαισίου της 

καταδεικνύει ότι παρουσιάζει θετικό πρόσημο. 

Καταληκτικά τεκμαίρεται ότι τα ολοκληρωμένα πορίσματα των εν λόγω μελετών 

καταδεικνύουν ξεκάθαρα πως η αυτοαξιολόγηση δύναται πραγματικά να αποτελέσει 

μια χρήσιμη στρατηγική για την προώθηση μιας ουσιαστικής σχολικής αυτονομίας 

στα πλαίσια της οποίας ο σχολικός οργανισμός μπορεί να ενεργήσει προληπτικά 

εντός του ίδιου του μεταβαλλόμενου οργανισμού εξασφαλίζοντας και 
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διασφαλίζοντας την ποιότητα του παραγομένου εκπαιδευτικού έργου πάντα σε στενή 

συνεργασία με το άμεσο τοπικό ή και ευρύτερο περιβάλλον. 

Κεφάλαιο 3. Μεθοδολογία 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της υιοθετώντας τη 

«μεθοδολογική τριγωνοποίηση» (triangulation). Η τριγωνοποίηση είναι μια μέθοδος 

βάσει της οποίας ο ερευνητής συλλέγει δεδομένα με περισσότερες από μία 

διαδικασίες για το ίδιο θέμα π.χ. με ερωτηματολόγιο και παρατήρηση. Δηλαδή, 

τριγωνοποίηση καλείται σύμφωνα με τον Denzin (1994β), η «εφαρμογή και ο 

συνδυασμός διαφορετικών ερευνητικών μεθοδολογιών στη διερεύνηση του ίδιου 

φαινομένου» (σ.511). Όπως τονίζει ο Robson (2007) «ένα σημαντικό κέρδος της 

χρήσης των πολλαπλών μεθόδων είναι η μείωση της ανάρμοστης βεβαιότητας» 

(σελ.441). Την ίδια στιγμή η επιλογή της «μεθοδολογικής τριγωνοποίησης» 

(triangulation) σε συνδυασμό με τον έλεγχο των ερμηνειών μαζί με τους 

συμμετέχοντες στη συνέντευξη αποτελεί την απάντηση στο αίτημα της εσωτερικής 

εγκυρότητας-βαθμός συνάφειας των ερευνητικών δεδομένων με την πραγματικότητα- 

της έρευνας. Ως εκ τούτου συλλέχθηκαν ερευνητικά δεδομένα τόσο ποσοτικής 

μορφής όσο και ποιοτικής μορφής. Επομένως τα δεδομένα των ερωτηματολογίων 

έτυχαν τριγωνοποίησης με τα δεδομένα των συνεντεύξεων. Έτσι, κάθε πηγή 

δεδομένων ενημέρωνε την τελική ανάλυση των δεδομένων με τρόπο που το κάθε 

εύρημα της έρευνας να προέκυπτε ως αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης τουλάχιστον 

μίας ακόμα πηγής δεδομένων. 

 

3.1 Ποσοτικά δεδομένα έρευνας: ερωτηματολόγιο 

Με τυχαία δειγματοληψία επιλέχθηκαν 27 πολυθέσια Δημοτικά σχολεία της 

περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Οι εκπαιδευτικοί των σχολειών αυτών 

που είχαν συμπληρώσει πάνω από δύο έτη υπηρεσίας αποτέλεσαν και το δείγμα της 

έρευνας. Στους 150 εκπαιδευτικούς δόθηκε το ερωτηματολόγιο κατά τη συνεδρία 

προσωπικού και το απάντησαν σε 15-20 λεπτά. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν 

από δυο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι ερωτήσεις αφορούσαν δημογραφικά στοιχεία των 

συμμετεχόντων, ενώ στο δεύτερο περιλαμβάνονταν ερωτήσεις αναφορικά με την 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Για την ανάλυση των δεδομένων έγινε χρήση 

στοιχείων από περιγραφική στατιστική αλλά και από την επαγωγική στατιστική. 

Ακολούθως έγινα ομαδικές συνεντεύξεις για τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. 

 

3.1.1 Διαδικασία εκτέλεσης της έρευνας 
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Για την εξασφάλιση της δυνατόν μεγαλύτερης αξιοπιστίας της έρευνας κρίθηκε 

σκόπιμη η πιλοτική χορήγηση του σε 5 εκπαιδευτικούς από το σύνολο των 150 

εκπαιδευτικών του δείγματος για να διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες αναφορικά με την 

κατανόηση των δηλώσεων και στην περίπτωση αυτή να διορθωθούν. Από την 

πιλοτική χορήγηση δεν παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα κατανόησης. Ως εκ τούτου 

όλες οι ερωτήσεις κρίθηκαν κατάλληλες ενώ και ο χρόνος συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου (περίπου20λεπτά), κρίθηκε πολύ ικανοποιητικός.  

Τα ερωτηματολόγια παραδόθηκαν στους διευθυντές των επιλεχθέντων σχολικών 

μονάδων ιδιοχείρως από τον ίδιο τον ερευνητή. Μια συνοδευτική επιστολή 

(βλ.Παράρτημα1), συνόδευε τα ερωτηματολόγια η οποία έδινε επεξηγήσεις για τους 

σκοπούς της έρευνας και παράλληλα εμπεριείχε την διαβεβαίωση ότι η έρευνα 

παραμένει ανώνυμη και η συμμετοχή εθελοντική. Κατόπιν οι διευθυντές ανέλαβαν να 

τα διαμοιράσουν στους εκπαιδευτικούς των επιλεχθέντων σχολικών μονάδων που 

αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας τον Μάρτιο του 2015. Εν συνεχεία τα 

ερωτηματολόγια δόθηκαν προς συμπλήρωση στους εκπαιδευτικούς κατά τη συνεδρία 

προσωπικού. Μετά τη συμπλήρωση τους επεστράφησαν στον ερευνητή με την 

ιδιαίτερη μέριμνα των διευθυντών. Μέχρι τις αρχές του Ιουνίου 2015 είχαν 

παραληφθεί όλα τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Από τα 165 ερωτηματολόγια 

που απεστάλησαν επεστράφησαν και τα 150, δηλαδή ποσοστό της τάξεως του 90.9%. 

Έγινε έλεγχος των ερωτηματολογίων κατά σχολική μονάδα, ώστε να υπάρχει 

ικανοποιητικός αριθμός συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Ακολούθως τα δεδομένα 

των ερωτηματολογίων καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά με τη χρήση του προγράμματος 

SPSS 22.00 και ξεκίνησε η ανάλυσή τους. Μετά την ανάλυση των δεδομένων 

σχεδιάστηκαν οι άξονες της ημι-δομημένης συνέντευξης(έξι άτομα) για 

τριγωνοποίηση των αποτελεσμάτων. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε το Σεπτέμβριο 

του 2015. 

 

3.1.2 Μέσα συλλογής δεδομένων 

Ο ερευνητής προτού επιλεχθεί το δείγμα είχε ήδη προβεί στη διασφάλιση της 

τήρησης των κανόνων που διέπουν αυστηρά την δεοντολογία της έρευνας στα 

πλαίσια της ερευνητικής μεθοδολογίας που έθεσε σε εφαρμογή. Έπειτα για την 

επίτευξη των στόχων της έρευνας θεωρήθηκε απαραίτητος ο καταρτισμός ενός 

ερωτηματολογίου καθώς και η συμπλήρωση του από ένα δείγμα εκπαιδευτικών. Το 
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ερωτηματολόγιο αποτέλεσε δική μου τροποποίηση και σύνθεση των 

ερωτηματολογίων του MacBeath (2001), σελίδες 179, 182, 190, 192 και 200 (στο 

μεταφρασμένο βιβλίο του«Η Αυτοαξιολόγηση στο σχολείο Ουτοπία και 

πράξη»),καθώς και των MacBeath,Scratz,Meuret&Jacobsen (2005) σελίδες 

190,191,192,193 και 194 

(στομεταφρασμένοβιβλίοτους«ΗΑυτοαξιολόγησηστοευρωπαϊκόσχολείο, 

Πώςάλλαξανόλα;»). 

Η τελική μορφή του ερωτηματολογίου περιελάμβανε δυο βασικά μέρη: στο Α΄ 

Μέρος περιλαμβάνονταν 5 ερωτήσεις που αφορούσαν τα δημογραφικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών (δηλαδήταπροσωπικάστοιχείατωνσυμμετεχόντωνεκπαιδευτικών 

στηνέρευνα), όπως το φύλο, τα έτη υπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών και η θέση στην 

υπηρεσία. Το Β΄ Μέρος περιελάμβανε 25 δηλώσεις που διερεύνησαν τις αντιλήψεις 

των εκπαιδευτικών αναφορικά με την αυτοαξιολόγηση και τη συμβολή στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Οι ερωτήσεις αφορούσαν το 

βαθμό συμφωνίας των εκπαιδευτικών με την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης, στο 

κατά πόσο δημιουργεί ένα αποτελεσματικό σχολείο, στο κατά πόσο προσφέρει μια 

σφαιρική εικόνα της σχολικής πραγματικότητας, βελτιώνει τη σχολική μονάδα, τη 

βοηθά να γνωρίσει τους στόχους της, να επιτύχει την υλοποίηση τους, να ιεραρχήσει 

τις ανάγκες της, να διαπιστώσει την αναγκαιότητα αλλαγών των καθορισμένων 

στόχων, στο κατά πόσο εμπλέκει ενεργά τους εκπαιδευτικούς στη βελτίωση του 

παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, ενισχύει τον ενδοσχολικό προγραμματισμό, 

ενδυναμώνει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, 

βοηθά στην επιτυχή ιεράρχηση των στόχων, στον καθορισμό αναγκών, και στην 

αποδοχή της αναγκαιότητας αλλαγής, σε ποιο βαθμό προωθεί τη συλλογική εργασία, 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις μαθητικές ανάγκες, δημιουργεί 

ισχυρούς διαπροσωπικούς δεσμούς μεταξύ των εσωτερικά εμπλεκόμενων φορέων 

στη σχολική μονάδα, ενθαρρύνει την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, 

θέτει σε κεντρική θέση την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης, καλλιεργεί μια 

κουλτούρα συνεργασίας, αλληλοϋποστήριξης και επικοινωνίας, βοηθά το σχολείο να 

καλλιεργήσει τις αξίες και τους σκοπούς της ατομικής και προσωπικής ανάπτυξης, 

μικραίνει το χάσμα μεταξύ των μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων, και 

ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα, 

συμβάλλει στην δέσμευση των εκπαιδευτικών να παρακολουθούν και να 
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διασφαλίζουν την πρόοδο όλων των μαθητών, συμβάλλει στη διασφάλιση της 

παροχής ίδιας ποιότητας μάθησης σε όλους τους μαθητές, συμβάλλει στην 

προσπάθεια του σχολείου να ενισχύσει τις κοινωνικές αρετές όπως η κοινωνικότητα, 

το πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, το αίσθημα δικαιοσύνης, ο σεβασμός στους 

άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία αυτόνομων προσωπικοτήτων, ικανών να 

αντιμετωπίσουν θετικά το μέλλον, οπλισμένα με ισχυρό ηθικό συναίσθημα, προωθεί 

τη συλλογική εργασία του προσωπικού με συγκεκριμένους στόχους, και τέλος κατά 

πόσο δημιουργεί ένα θετικό κλίμα που κυριαρχεί ο ανοιχτός διάλογος. 

Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών έγινε με βάση την κλίμακα Likert όπου το 1 

αποτελούσε τον ελάχιστο βαθμό και το 5 το μέγιστο βαθμό. Οι υπόλοιπες τιμές 

κυμαίνονταν μεταξύ του 1 και του 5. Για μεθοδολογικούς σκοπούς στο 

ερωτηματολόγιο αναφερόταν ότι το 1 αντιστοιχούσε στο καθόλου, το 2 στο λίγο, το 3 

στο αρκετά ,το 4 στο πολύ και το 5 στο πάρα πολύ. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή 

εκλήφθηκαν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (δημογραφικάστοιχεία) 

ενώ ως εξαρτημένη εκλήφθηκαν οι αντιλήψεις/απόψεις των εκπαιδευτικών. Όσον 

αφορά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που 

διέπουν τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ανήκουν στην ισοδιαστημική κλίμακα. 

Ανεξάρτητες μεταβλητές είναι τα έτη υπηρεσίας, το επίπεδο σπουδών, η θέση στην 

υπηρεσία και τέλος το φύλο που ανήκει στην κατηγοριακή κλίμακα.  

Για τον καθορισμό της αξιοπιστίας του ερωτηματολογίου έγινε έλεγχος με τον 

υπολογισμό του συντελεστή Cronbach's Alpha. Δηλαδή έγινε εκτίμηση της 

εσωτερικής συνέπειας (internalconsistency) προκειμένου να υπολογιστεί ο 

συντελεστής Cronbach's Alpha για το σύνολο των δηλώσεων. Η αξιοπιστία 

εσωτερικής συνοχής, που εκτιμάται με τον συντελεστή Cronbach’s alpha δείχνει την 

ομοιογένεια μιας κλίμακας και πρέπει να είναι α>0,7. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή 

του συντελεστή τόσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής δείχνοντας 

ότι οι δηλώσεις (items), που περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο είναι αρκετές για να 

μετρήσουν αυτό για το οποίο κατασκευάστηκε, αλλά και ότι υπάρχει σαφήνεια στις 

δηλώσεις. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η τιμή του συντελεστή Cronbach's Alpha 

είναι πολύ υψηλή (α=0,98). Αυτό σημαίνει ότι η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου 

είναι πολύ υψηλή και μετράει αυτό που επιδιώκει να μετρήσει (Spector,1992). 

 



Σελίδα | 42 
 

3.1.3 Λειτουργικοί ορισμοί 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας ως αυτοαξιολόγηση θα οριστεί η μεταβλητή που 

προκύπτει από τις ερωτήσεις του Β΄ μέρους του ερωτηματολογίου το οποίο αποτελεί 

τροποποίηση και σύνθεση των ερωτηματολογίων του Macbeath (2001). 

 

3.1.4 Καθορισμός πληθυσμού-δείγμα 

Για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας ως μέθοδος δειγματοληψίας επιλέχθηκε 

στρωματοποιημένη δειγματοληψία ή δειγματοληψία κατά στρώματα. Περιλαμβάνει το 

διαχωρισμό του πληθυσμού σε διαδοχικές  ξεχωριστές ομάδες που η καθεμιά 

εμφανίζει ομοιογένεια ως προς τις στατιστικές μονάδες του (Παπαδημητρίου,2001). 

Πρωτίστως διαχωρίστηκε ο ευρύτερος πληθυσμός σε ομοιογενείς και ξεχωριστές 

ομάδες και κατόπιν επιλέχτηκε με τυχαίο τρόπο το δείγμα μέσα από τις 

συγκεκριμένες ομάδες. Πιο συγκεκριμένα οι σχολικές μονάδες του Ηρακλείου 

Κρήτης διαχωρίστηκαν σε αυτές που είχαν οργανικότητα από 6-9 θέσεις και σε αυτές 

που είχαν από 10-12θέσεις. Κατόπιν επιλέχτηκαν τυχαία 14 σχολικές μονάδες από 

κάθε ομάδα για να δώσουν το τελικό σύνολο των 165 εκπαιδευτικών. Το τυχαία 

στρωματοποιημένο δείγμα αποτελεί ένα μίγμα κατηγοριοποίησης και τυχαιοποίησης 

και επομένως καθιστά εφικτή τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού των 

28 δημόσιων δημοτικών σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 

περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης. Όλοι οι εκπαιδευτικοί ήταν 165 και 150 

συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο. Αποκλείστηκαν οι εκπαιδευτικοί που δεν είχαν 

συμπληρώσει 2 έτη υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και τα στελέχη της 

εκπαίδευσης. 

 

3.1.5 Παραδοχές έρευνας 

Η έρευνα στοχεύει αφενός στην καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

σχετικά με τη συμβολή της αναπτυξιακής διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας, αφετέρου στη διερεύνηση των 

παραγόντων, οι οποίοι είναι δυνατό να επιδρούν στη διαμόρφωση των αντιλήψεων 

αυτών. Η χρήση ενός αξιόπιστου εργαλείου, των συνεντεύξεων αλλά και ο όλος 

σχεδιασμός της έρευνας έδωσαν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν οι στόχοι της 

έρευνας και το αποτέλεσμα να κρίνεται έγκυρο και αξιόπιστο.  
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3.1.6 Στατιστικές τεχνικές 

Η ανάλυση των δεδομένων διενεργήθηκε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου 

SPPSS-22.0. Από την περιγραφική στατιστική χρησιμοποιήθηκαν ποσοστά, μέσοι 

όροι και τυπικές αποκλίσεις των δεδομένων. Από τη συσχετιστική ανάλυση 

επιλέχθηκαν τα τεστ αξιοπιστίας (reliabilitytesta) για όλες τις δηλώσεις μαζί, το t-

testγια ανεξάρτητα δείγματα για όλες τις δηλώσεις με μεταβλητή δύο επιλογών (όπως 

το φύλλο) και η ανάλυση διακύμανσης (OneWayAnovatest), για όλες τις δηλώσεις με 

μεταβλητή πάνω από δυο επιλογές. 

 

3.2 Ποιοτικά δεδομένα έρευνας: Ημι-δομημένη συνέντευξη 

Για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων υιοθετήθηκε η μέθοδος της συνέντευξης. 

Πιο συγκεκριμένα ακολουθήθηκε η μέθοδος της ομαδικής 

(σεμικρήομάδατωνέξιατόμων), ημι-δομημένης συνέντευξης με εκπαιδευτικούς από 

τον πληθυσμό του δείγματος. 

Οι συνεντεύξεις από κάποιους ερευνητές ορίζονται ως η δυνατότητα «εισόδου» στα 

όσα διαδραματίζονται στο νου του συνεντευξιαζόμενου (Tuckman,1972). Επίσης 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επικυρώσει μια άλλη μέθοδο, στην περίπτωση μας 

τη χρήση του ερωτηματολογίου. Αυτή ακριβώς η άμεση αλληλεπίδραση είναι η πηγή 

τόσο των πλεονεκτημάτων όσο και των μειονεκτημάτων της συνέντευξης ως τεχνικής 

έρευνας. Από τη μια, διασφαλίζει μια εις βάθος προσέγγιση και ελαχιστοποιεί τους 

κινδύνους παρερμηνειών, αλλά από την άλλη, υπάρχει ο κίνδυνος επιρρέπειας των 

συμμετεχόντων σε αυτό που εκλαμβάνουν ως προσδοκίες του ερευνητή 

(Faulknerκ.συν.1999 Cohen,Manion&Morrison,2008). 

Από τα τρία είδη συνεντεύξεων (δομημένη,ημι-δομημένη,μη-δομημένη), στη 

συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη. Κι αυτό διότι το 

συγκεκριμένο είδος συνέντευξης χαρακτηρίζεται μεν από ένα σύνολο 

προκαθορισμένων ερωτήσεων, αλλά παρουσιάζει παράλληλα υψηλό βαθμό ευελιξίας 

ως προς τη σειρά των ερωτήσεων, την τροποποίηση του περιεχομένου των 

ερωτήσεων ανάλογα το ερωτώμενο πρόσωπο και ως προς τη δυνατότητα 

προσθαφαίρεσης ερωτήσεων και θεματικών για συζήτηση (Ιωσηφίδης,2003). Αφορά 

ένα σύνολο γενικών ερωτήσεων σε θέματα που ο ερευνητής έχει προκαθορίσει, αλλά 
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τα οποία δεν τα θέτει με συγκεκριμένη σειρά, ενώ τον «πρωταγωνιστικό» ρόλο 

«κατακτά» ο ερωτώμενος, με την παρουσία του ερευνητή ως βοηθητική και 

διακριτικά καθοδηγητική (Κυριαζή,1998). Η ημι-δομημένη συνέντευξη 

χρησιμοποιείται κυρίως για να σκιαγραφήσουμε μία λεπτομερή εικόνα των 

αντιλήψεων, στάσεων, απόψεων και αξιών του ερωτώμενου, μιας και παρέχει τη 

δυνατότητα, όπως προαναφέρθηκε, περισσότερης ευελιξίας στον ερευνητή 

(Smith,1990). Ο συνεντευξιαστής αποπειράται να εμπλουτίσει τη διεξαγόμενη 

συζήτηση, ενώ το διάγραμμα της ημι-δομημένης συνέντευξης οφείλει να αποτελεί 

ένα οδηγό της συνέντευξης και όχι έναν αυστηρό καθοδηγητή 

(Αβραμίδης&Καλυβά,2006). Συνεπώς η ημι-δομημένη συνέντευξη εκλαμβάνεται και 

είναι ένα πολύ ευέλικτο και δυναμικό εργαλείο, το οποίο δεν κατευθύνει, δεν έχει 

αυστηρή δομή, δεν είναι τυποποιημένο και παράλληλα περιλαμβάνει με ερωτήσεις 

που είναι επιδεκτικές σε ανοιχτού τύπου απαντήσεις. Η συζήτηση πρόσωπο με 

πρόσωπο αποσκοπεί στο να μπορεί ο ερευνητής να κατανοήσει την προοπτική και 

στάση του που έχει υιοθετήσει ο ερωτώμενος σχετικά με το προς διερεύνηση θέμα 

και από την άλλη να αφουγκραστεί ειλικρινά τις εμπειρίες του μέσα από τη δική του 

αφήγηση. Καταληκτικά, λοιπόν, το είδος της ποιοτικής ημι-δομημένης συνέντευξης 

στην παρούσα έρευνα στοχεύει στη διαμόρφωση μιας σφαιρικής και συνολικής 

εικόνας των απόψεων των συμμετεχόντων –εκπαιδευτικών- σχετικά με τη συμβολή 

της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην βελτίωση της σχολικής μονάδας. 

Δεδομένου του ότι όσο καλά και εάν έχει προετοιμαστεί μια συνέντευξη, ενδέχεται 

να παρουσιαστούν προβλήματα στην ομαλή εξέλιξη της έρευνας, επιλέχθηκε να γίνει 

μια δοκιμαστική συνέντευξη με τους 5 εκπαιδευτικούς στους οποίους χορηγηθήκαν 

πιλοτικά και τα ερωτηματολόγια. Παράλληλα ο συνεντευκτής απέκτησε εμπειρίες, 

απαραίτητες για να αντιμετωπίσει προβλήματα που ίσως ανέκυπταν κατά τη διάρκεια 

των κανονικών συνεντεύξεων. 

 

3.2.1 Διαδικασία της συνέντευξης 

Κατά την έναρξη της συνέντευξης περιγράφηκε ο σκοπός της έρευνας, τονίστηκε η 

ανωνυμία και η εχεμύθεια που τη διέπουν, ζητήθηκε η άδεια μαγνητοφώνησης και 

επισημάνθηκε ότι οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες είναι εντελώς ελεύθεροι να 

αρνηθούν να απαντήσουν σε οποιαδήποτε ερώτηση. 
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Επιλέχθηκε η διαδικασία της «πληροφορημένης συγκατάθεσης» των συμμετεχόντων 

να βασιστεί σε ένα προφορικό πρωτόκολλο και όχι σε μια γραπτή φόρμα, ούτως ώστε 

να ενισχυθεί η αυθόρμητη επικοινωνία και η φιλική ατμόσφαιρα (Robson, 2007). 

Επίσης, επιδιώχθηκε η εξασφάλιση του κλίματος σεβασμού, μέσω μιας μη 

αξιολογικής (καιπροφανώςμηεπικριτικήςστάσης), που δε δημιουργεί αισθήματα 

απειλής (Merriam,1998).  

Συνέντευξη παραχώρησαν 6 εκπαιδευτικοί που αποτελούσαν μια μικρή ομάδα. 

Πραγματοποιήθηκε 1 ομαδική συνέντευξη και είχε διάρκεια 32 λεπτά, καταγράφηκε 

ψηφιακά, απομαγνητοφωνήθηκε και αναλύθηκε με μεθοδολογία ανάλυσης 

περιεχομένου. Ο συνδυασμός ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου έδωσε τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρουσιάσουν τον προσωπικό τρόπο με τον 

οποίο αντιλαμβάνονται τον κόσμο και ταυτόχρονα να ληφθούν απαραίτητες 

πληροφορίες που ενδεχομένως ο συνεντευξιαζόμενος να απέκρυπτε σε μια μη 

δομημένη συνέντευξη ή ακόμη και σε μια μη δομημένη. 

 

3.2.2 Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μετά την επιτυχημένη διεξαγωγή της 

συνέντευξης, μετουσιώνοντας τα δεδομένα σε ευρήματα (Rossman&Rallis,1998). 

Αρχικά έλαβε χώρα η συλλογή των δεδομένων με μαγνητοφώνηση της συνέντευξης 

για να διασφαλιστεί η πιστότητα τους. Μετά τη συνέντευξη το περιεχόμενο της 

συνέντευξης απομαγνητοφωνήθηκε, καταγράφηκε σε έντυπη μορφή και στη συνέχεια 

αποδελτιώθηκε. Μετά την αποδελτίωση οι πληροφορίες που είχαν συλλεχθεί 

κατατάγηκαν σε διάφορες υποκατηγορίες με βάση τις μεταβλητές της έρευνας. Η 

ακριβής γραπτή αποτύπωση των προφορικών δεδομένων είναι απαραίτητη για δύο 

κυρίως λόγους, πρώτον γιατί η αναλυτική ερμηνεία είναι νοητική διαδικασία που 

απαιτεί διεξοδική ανάλυση και δεύτερον γιατί το γραπτό κείμενο πρέπει να 

διακρίνεται από σαφήνεια ώστε να μπορεί να εξεταστεί και από άλλους ερευνητές ή 

και αναγνώστες (Τσιώλης,2006). 

 

3.2.3 Ο ρόλος του ερευνητή 

Ο αποτελεσματικός συνεντευκτής οφείλει να είναι γνώστης του ζητήματος και 

παράλληλα να έχει τις κατάλληλες επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης 
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πρέπει να δημιουργήσει την κατάλληλη ατμόσφαιρα ώστε ο συνεντευξιαζόμενος να 

νιώσει άνεση και ασφάλεια. Επιπρόσθετα είχα συνεχώς υπόψη μου τη δεοντολογική 

διάσταση της συνέντευξης εξασφαλίζοντας την οικιοθελή συναίνεση, την 

εμπιστευτικότητα, την ωφέλεια και τη μη πρόκληση βλάβης 

(Cohen,Manion&Morrison,2008). Επιπρόσθετα η κατασκευή του οδηγού της 

συνέντευξης αλλά οι ίδιες οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν αποτέλεσαν πεδίο 

διεξοδικού προβληματισμού, ώστε να μην εκληφθούν από τους συνεντευξιαζόμενους 

ως προσπάθεια «διείσδυσης» στα προσωπικά τους δεδομένα. 

 

3.2.4 Δεοντολογία συνέντευξης 

Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας και πριν την επιλογή του δείγματος, τήρησα 

απαρέγκλιτα τους κανόνες δεοντολογίας. Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης 

μου ως ερευνητή ενημέρωσα με τη χρήση των κατάλληλων πληροφοριών για το 

σκοπό της έρευνας, τις μεθόδους συλλογής πληροφοριών και της χρήσης των 

ευρημάτων της έρευνας μέσα από μια αναλυτική περιγραφή των σταδίων διεξαγωγής 

της έρευνας. Επίσης επιτεύχθηκε η εκατέρωθεν δέσμευση-συνεντευκτή και 

συνεντευξιαζόμενων- για τήρηση της εχεμύθειας, εντιμότητας και εμπιστοσύνης. 

Τέλος τονίστηκε ότι δεν προκύπτει καμία βλάβη από την εν λόγω έρευνα σε κανέναν 

από τους συνεντευξιαζόμενους. 

 

3.2.5 Εγκυρότητα και αξιοπιστία συνέντευξης 

Σύμφωνα με τους Cohen, Manion και Morrison (2008) στα δεδομένα ποιοτικής 

μορφής η εγκυρότητα διασφαλίζεται μέσω της ειλικρίνειας, του βάθους, του πλούτου 

και του περιεχομένου των δεδομένων που συλλέγονται, της ανιδιοτέλειας του 

ερευνητή, της επιλογής των κατάλληλων συμμετεχόντων και της έκτασης της 

τριγωνοποίησης. Συνεπώς καταβάλλεται προσπάθεια να αυξηθούν τα επίπεδα 

εγκυρότητας. Ο ουσιαστικότερος τρόπος για να αυξηθεί ο βαθμός εγκυρότητας στη 

συνέντευξη είναι να μειωθεί όσο δυνατόν περισσότερο η μεροληψία. Ως πηγές 

μεροληψίας εκλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά της συνέντευξης, τα χαρακτηριστικά 

των απαντούντων και το ουσιαστικό περιεχόμενο των ερωτήσεων. Ως εκ τούτου ο 

βαθμός αξιοπιστίας αυξάνεται με την προσεκτική διατύπωση των ερωτήσεων, με τη 

διασφάλιση διεξοδικών διαδικασιών εκπαίδευσης του συνεντευκτή και κατά 
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περίσταση ταίριασμα των χαρακτηριστικών του συνεντευκτή με τους 

συνεντευξιαζόμενους. Επιπρόσθετα η συνέντευξη είναι μια κοινωνική κατάσταση, 

υπό αυτό το πρίσμα οι μη λεκτικές πληροφορίες επηρεάζουν το ρυθμό της 

συνέντευξης και τις σχέσεις. Άλλωστε ο ανθρώπινος παράγοντας σε μια συνέντευξη 

είναι απαραίτητος για την εγκυρότητα της. 

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί 

κατά τη μαγνητοφώνηση και την καταγραφή. Όπως αναφέρουν οι Παπαναστασίου 

και Παπαναστασίου (2005)  

«Η αξιοπιστία είναι μια ένδειξη σταθερότητας (stability) η οποία επιτυγχάνεται στην 

περίπτωση κατά την οποία ο συνεντευκτής καταγράψει δύο φορές τα αποτελέσματα της 

συνέντευξης. Ο συντελεστής συσχέτισης μεταξύ των δύο καταγραφών είναι μια σαφής 

εκτίμηση της αξιοπιστίας (σταθερότητας) του συνεντευκτή» (σ.169) 

Ο Kitwood (1977) υποστηρίζει ότι όπου επιδιώκεται αυξημένη αξιοπιστία της 

συνέντευξης μέσα από τη μεγιστοποίηση του έλεγχου των στοιχείων της τότε 

υποστηρίζει ότι έχει ως αντίκτυπο τη μείωση της αξιοπιστίας της. Όποτε η αξιοπιστία 

αυξάνεται με τον έλεγχο τότε παράλληλα η εγκυρότητα μειώνεται. Γι΄αυτό θεωρεί  

ότι η καλύτερη λύση για το πρόβλημα μεταξύ αξιοπιστίας και εγκυρότητας βρίσκεται 

κατά πάσα πιθανότητα σε ένα δίκαιο συμβιβασμό. 

Επιδιώκοντας να ενισχυθεί ο βαθμός εγκυρότητας της έρευνας εφαρμόστηκε ο 

έλεγχος συνέπειας (Lincoln&Guba,1985) μιας και τα δεδομένα παραδόθηκαν σε έναν 

εξωτερικό ερευνητή και πιο συγκεκριμένα στον ακαδημαϊκό μου σύμβολο για να 

αποφευχθούν σφάλματα στην ανάλυση καθώς και τυχόν μεροληπτικά συμπεράσματα.  

 

3.3 Αξιοπιστία και Εγκυρότητα της έρευνας 

Τα θέματα της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των ερευνών είναι κρίσιμες πτυχές 

που όλοι οι ερευνητές λαμβάνουν πολύ υπόψη. Όπως αναφέρουν οι Kirk και Miller 

(1986,σ.21), συζητώντας αυτά τα θέματα είναι κρίσιμο «Κατά πόσο ο/η 

ερευνητής/τρια βλέπει αυτά που ο/η ίδιος/α νομίζει ότι βλέπει». Για τον μεγαλύτερο 

δυνατό βαθμό διασφάλισης της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας της έρευνας έγιναν 

οι πιο κάτω ενέργειες: 
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 Το ερωτηματολόγιο συνοδευόταν από επιστολή στην οποία αναφέρονται 

πληροφορίες σχετικά με το σκοπό της έρευνας, και την εμπιστευτικότητα των 

δεδομένων. 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν ανώνυμο και δόθηκε προσωπικά από την 

ερευνήτρια στους υποψήφιους για συμμετοχή στην έρευνα, δεδομένου ότι  η 

προσωπική επαφή αυξάνει το βαθμό αξιοπιστίας και εγκυρότητας του 

ερωτηματολογίου.   

 Με την πιλοτική χορήγηση του ερωτηματολογίου περιορίστηκαν τα 

οποιαδήποτε θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας του. 

 Το ερωτηματολόγιο ήταν αποτέλεσμα της ανασκόπησης της διεθνούς 

βιβλιογραφίας για την αυτοαξιολόγηση, ώστε να υπάρχει εγκυρότητα 

περιεχομένου και τα θέματα/ενότητες και παράγοντες που αυτό περιλαμβάνει 

να ανταποκρίνονται στα ευρήματα ερευνών και μελετών. 

 Παρά τις όποιες επί μέρους δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν κατά τη 

συλλογή των δεδομένων, εντούτοις ο αριθμός του δείγματος θεωρείται 

ικανοποιητικός. 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα 

  

Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους θεωρούν πως η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης 

δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας . Διαφαίνεται 

ότι δεν υφίστανται διαφοροποιήσεις μεταξύ των αντιλήψεων των ανδρών και των 

γυναικών εκπαιδευτικών. Αντίθετα υφίστανται διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις 

αναφορικά με τη θέση την υπηρεσία και το επίπεδο σπουδών. Γενικά οι εκπαιδευτικοί 

που διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών αλλά και οι διευθυντές και οι 

υποδιευθυντές φανερώνουν πιο θετικές αντιλήψεις για την συμβολή της 

αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

 

4.1 Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της εν λόγω έρευνας κατέστη δυνατό να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και 

οι στάσεις των 150 εκπαιδευτικών των 28 δημόσιων δημοτικών σχολείων της 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου Κρήτης που 

αποτέλεσαν και το δείγμα της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων οι 

στατιστικοί δείκτες κεντρικών ροπών όπως οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

όλων των δηλώσεων. Ενώ από τη συσχετιστική ανάλυση επιλέχθηκαν τα τεστ 

αξιοπιστίας (reliabilitytesta) για όλες τις δηλώσεις μαζί, το t-testγια ανεξάρτητα 

δείγματα για όλες τις δηλώσεις με μεταβλητή δύο επιλογών (όπως το φύλλο)και η 

ανάλυση διακύμανσης (OneWayAnovatest) για όλες τις δηλώσεις με μεταβλητή πάνω 

από δυο επιλογές. Οι πίνακες που πρόκειται να παρουσιαστούν αναφέρονται στις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα 

αποτελέσματα ξεχωριστά για κάθε εργαλείο. 

 

4.2Ερωτηματολόγιο 

Πιο κάτω θα παρουσιαστούν τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος ενώ θα 

σχολιαστούν και οι τρεις δηλώσεις με τον υψηλότερο μέσο όρο και οι τρεις δηλώσεις 

με το χαμηλότερο μέσο όρο. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να γίνει συζήτηση όλων των 

δηλώσεων αλλά λόγω του μεγάλου αριθμού τους αυτός είναι ανασταλτικός 

παράγοντας. Στους Πίνακες θα καταγράφονται οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 
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όλων των δηλώσεων, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να μελετήσει όλα τα 

αποτελέσματα εάν το επιθυμεί. 

 

4.2.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Στην έρευνα συμμετείχαν 150 εκπαιδευτικοί. Από τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 

μονάδων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν στην έρευνα οι 

περισσότερες είναι γυναίκες. Συγκεκριμένα οι γυναίκες αποτελούν το 77,3 % του 

δείγματος (116), ενώ οι άνδρες το 22,7% (34άτομα).  

Πίνακας 1. Κατανομή δείγματος ως προς Το φύλλο 

Φύλλο Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό  

Αθροιστική 

Συχνότητα 

                     1 

Έγκυρα          2 

Σύνολο 

34 22,7 22,7 22,7 

116 77,3 77,3 100,0 

150 100,0 100,0  

 

Στον πίνακα 2 καταγράφονται τα χρόνια υπηρεσίας του δείγματος. Οι περισσότεροι 

εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας είναι νεαρής ηλικίας και έχουν 

3-10 έτη υπηρεσίας στη δημόσια εκπαίδευση. 

Πίνακας 2. Κατανομή δείγματος ως προς τα έτη υπηρεσίας 

Έτη 

Υπηρεσίας 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

               3-10 

11-19 

Έγκυρα  19-26 

27 και πάνω 

Σύνολο 

66 44,0% 44,0% 44,0% 

32 21,3% 21,3% 65,3% 

38 25,3% 25,3% 90,7% 

14 9,3% 9,3%  

150 100% 100%  

 

Στον Πίνακα 3 καταγράφεται το επίπεδο σπουδών του δείγματος. Αποτελεί άξιο 

αναφοράς το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι νεαρής 

ηλικίας και είναι κάτοχοι μόνο του βασικού τίτλου σπουδών (58,7%). 
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Πίνακας 3. Κατανομή δείγματος ως προς το επίπεδο σπουδών 

Επίπεδο 

Σπουδών 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Παιδαγωγική Ακαδημία 

Π.Τ.Δ.Ε 

Μεταπτυχιακός τίτλος 

Διδακτορικός Τίτλος 

ΈγκυραΣύνολο 

Λείπει  

Σύνολο 

36 24,0% 24,2% 24,2% 

88 58,7% 59,1% 83,2% 

24 16% 16,1% 99,3% 

1 ,7% 1,0% 100,0% 

149 99,3% 100,0%  

1 ,7%   

150 100,0%   

 

Τέλος στον Πίνακα 4 παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

που πήραν μέρος στην έρευνα άνηκαν στο εκπαιδευτικό προσωπικό (93,3%), ενώ 

μόνο ένα μικρό ποσοστό κατείχαν θέσεις ευθύνης (ΔιευθυντέςκαιΥποδιευθυντές). 

Πίνακας 4. Κατανομή δείγματος ως προς τη θέση στην υπηρεσία 

Θέση στην 

Υπηρεσία 

Συχνότητα Ποσοστό Έγκυρο 

Ποσοστό 

Αθροιστική 

Συχνότητα 

Εκπαιδευτικός 

Υποδιευθυντής 

Έγκυρα     Διευθυντής 

           Σύνολο 

140 93,3% 93,3% 93,3% 

5 3,3% 3,3% 96,7% 

5 3,3% 3,3% 100,0% 

150 100,0% 100,0%  

 

4.2.2 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δηλώσεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Πιο αναλυτικά στον πίνακα 5 

παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

σχετικά με το βαθμό που η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συμβάλλει στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και των ιδιαίτερων πτυχών της.  

Παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις 8.3«Βοηθά τη σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις 

ανάγκες της» (Μ.Ο.=3,17, Τ.Α.=1,07), 8.4 «Βοηθά τη σχολική μονάδα να 

διαπιστώσει την αναγκαιότητα αλλαγών των καθορισμένων στόχων» (Μ.Ο.=3,14, 

Τ.Α.=1,07), 8.1 «Βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους στόχους 

της»(Μ.Ο.=3,13, Τ.Α.=1,10), αξιολογήθηκαν με τους υψηλότερους μέσους όρους. 

Διαφαίνεται ότι όλες οι δηλώσεις συνδέονται άμεσα με τον καθορισμό των στόχων 
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και την ανάγκη αναπροσαρμογής τους όποτε χρειάζεται. Ουσιαστικά συνδέονται 

άμεσα με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αντίθετα με τους χαμηλότερους μέσους 

όρους αξιολογήθηκαν οι δηλώσεις 5 «Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου» (Μ.Ο.=2,88, 

Τ.Α.=1,19), 3 «Βοηθά στο σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας όλων των πτυχών της 

σχολικής πραγματικότητας» (Μ.Ο.=2,90, Τ.Α.=1,13), 7«Ενισχύει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» (Μ.Ο.=2,90, Τ.Α.=1,10) και 8.2 

Βοηθά τη σχολική μονάδα να επιτύχει την υλοποίηση τους» (Μ.Ο.=2,90, Τ.Α.=1,05) 

αξιολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς με τους χαμηλότερους μέσους όρους 

(οιδηλώσεις7και8.2συγκέντρωσαντονίδιομέσοόρο). Οι δηλώσεις συνδέονται άμεσα 

με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Πίνακας 5. Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας 

Δηλώσεις Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Πλήθος 

1Συμφωνία με την αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία 3,07 1,11 150 

2 Συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας 

3,11 1,15 150 

3 Βοηθά στο σχηματισμό μιας συνολικής εικόνας όλων των 

πτυχών της σχολικής πραγματικότητας 

2,90 1,13 150 

4 Ενισχύει της βελτίωσης της σχολικής μονάδας 3,00 1,13 149 

5. Ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη 

βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου 
2,88 1,12 150 

6.Συνδέεται με τον ενδοσχολικό προγραμματισμό 3,11 1,16 149 

7.Ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων 

2,90 1,10 150 

8.1 Βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους στόχους της 3,13 1,10 150 

8.2 Βοηθά τη σχολική μονάδα να επιτύχει την υλοποίηση 

τους 
2,90 1,05 149 

8.3 Βοηθά τη σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις ανάγκες της 3,17 1,07 149 

8.4 Βοηθά τη σχολική μονάδα να διαπιστώσει την 

αναγκαιότητα αλλαγής των καθορισμένων στόχων 
3,14 1,07 150 

9. Προωθεί τη συλλογική εργασία του προσωπικού με 

συγκεκριμένους στόχους 
2,98 1,05 150 

 

4.2.3 Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση σε 

σχέση με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη 

Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 

στην έρευνα σχετικά με το βαθμό που η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης συμβάλλει 
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στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας και των ιδιαίτερων πτυχών 

της σε σχέση με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη.  

Πίνακας 6. Στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση 

σε σχέση με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη 

Δηλώσεις Mέσος 

Όρος 

Τυπική 

Απόκλιση 

Πλήθος 

10. Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις ανάγκες 

των μαθητών 
2,71 1,11 150 

11. Δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων των 

εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα 
2,45 1,12 150 

12. Ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και 

να αναλάβουν ευθύνες 
2,44 1,09 149 

13.Καθιστά την υποστήριξη της διδασκαλίας και της 

μάθησης επίκεντρο της σχολικής πολιτικής 
2,55 1,08 149 

14. Δημιουργεί μια κουλτούρα συνεργασίας, επικοινωνίας, 

αλληλοϋποστήριξης και κοινής δέσμευσης 
2,78 1,21 150 

15. Δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα που επιτρέπει τον 

ανοιχτό διάλογο 
2,70 1,23 150 

16. Μικραίνει το χάσμα μεταξύ των μαθητών υψηλών και 

χαμηλών επιδόσεων , και ανάμεσα στα αγόρια και στα 

κορίτσια , αναφορικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα 

2,44 1,01 

 

149 

 

17. Συμβάλλει στην προσπάθεια του σχολείου να ενισχύσει 

τις κοινωνικές αρετές όπως η κοινωνικότητα, το πνεύμα 

αλληλεγγύης και συνεργασίας, το αίσθημα δικαιοσύνης, ο 

σεβασμός στους άλλους 

2,68 1,11 149 

18. Συμβάλλει στη δημιουργία αυτόνομων προσωπικοτήτων , 

ικανών να αντιμετωπίσουν θετικά το μέλλον, οπλισμένα με 

ισχυρό ηθικό συναίσθημα 

2,56 1,06 149 

19. Συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας της 

διδασκαλίας, την εξασφάλιση καλών συνθηκών διδασκαλίας 

και τη στήριξη των εκπαιδευτικών που δύνανται να 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες 

2,82 1,11 150 

20. Συμβάλλει στην δέσμευση των εκπαιδευτικών να 

παρακολουθούν και να διασφαλίζουν την πρόοδο όλων των 

μαθητών 

2,72 1,06 150 

21. Συμβάλλει στην αποτελεσματική ανταπόκριση του 

σχολείου στις αλλαγές που προκύπτουν στο περιβάλλον του 
2,88 1,09 150 

22. Συμβάλλει στη δημιουργία κουλτούρας αμοιβαίου 

σεβασμού μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών 

2,65 1,09 150 

 

Παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις 21 «Συμβάλλει στην αποτελεσματική ανταπόκριση του 

σχολείου στις αλλαγές που προκύπτουν στο περιβάλλον του» (Μ.Ο.=2,88, 

Τ.Α.=1,09) και 19 «Συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας της διδασκαλίας, την 

εξασφάλιση καλών συνθηκών διδασκαλίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών που 

δύνανται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες» (Μ.Ο.=2,82, Τ.Α.=1,11), αξιολογήθηκαν με 

τους υψηλότερους μέσους όρους. Επίσης παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις 12 
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«Ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες» 

(Μ.Ο.=2,44, Τ.Α.=1,01), 16 «Μικραίνει το χάσμα μεταξύ των μαθητών υψηλών και 

χαμηλών επιδόσεων , και ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα 

μαθησιακά επιτεύγματα» (Μ.Ο.=2,44, Τ.Α.=1,09), και 11 «Δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα» (Μ.Ο.=2,45, 

Τ.Α.=1,12), αξιολογήθηκαν αντίστοιχα με τους χαμηλότερους μέσους όρους. 

Παρατηρούμε ότι οι δηλώσεις συνδέονται άμεσα με την κατανομή της ηγεσίας και τη 

δημιουργία παραγωγικών σχέσεων με τους εξωτερικά εμπλεκόμενους φορείς και 

αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι το 

υφιστάμενο πλαίσιο αυτοαξιολόγησης δεν το επιτυγχάνει. 

Στις 25 δηλώσεις έγινε παραγοντική ανάλυση (βλ.Παράρτημα5) η οποία έδειξε ότι οι 

ερωτήσεις μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας 

περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις (1,2,3,4,5,6,7,8.1,8.2,8.3,8.4,9) και μπορεί να ονομαστεί 

ως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για αυτοαξιολόγηση. Ενώ ο δεύτερος 

παράγοντας περιλαμβάνει 13 ερωτήσεις (10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22) και 

μπορεί να ονομαστεί ως οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την αυτοαξιολόγηση σε 

σχέση με τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη. 

 

4.2.4Ανάλυση δεδομένων με t-test για ανεξάρτητα δείγματα καιανάλυση 

διακύμανσης one Way ANOVA. 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων με ttest 

(ttestγιαΑνεξάρτηταΔείγματα) για όλες τις δηλώσεις με μεταβλητή δύο επιλογών 

(Φύλο) και η Ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για όλες τις δηλώσεις με 

μεταβλητή πάνω από δύο επιλογές (ΕπίπεδοΣπουδών,ΈτηΥπηρεσίας,Θέσηστην 

Υπηρεσία). 

Παρατηρούμε ότι η δήλωση 1«Συμφωνία με την αυτοαξιολόγηση ως διαδικασία» 

(Μ.Ο.=3,26, Τ.Α.=1,08), η δήλωση 2 «Συμβάλλει στην αποτελεσματική λειτουργία 

της σχολικής μονάδας» (Μ.Ο. Ανδρών =3,24 – Τ.Α Ανδρών = 1,13) και η δήλωση 8.1 

«Βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους στόχους της» (Μ.Ο. Ανδρών =3,26 – Τ.Α 

Ανδρών =1,02) αξιολογήθηκαν με του υψηλότερους μέσους όρους από τους άνδρες 

εκπαιδευτικούς. Αντίστοιχα με τους υψηλότερους μέσους όρους αξιολογήθηκαν από 

τις γυναίκες οι δηλώσεις: 8.3 «Βοηθά τη σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις ανάγκες 
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της» (Μ.Ο. Γυναικών = 3,17 – Τ.Α Γυναικών=1,07), 6«Συνδέεται με τον ενδοσχολικό 

προγραμματισμό» ( Μ.Ο. Γυναικών = 3,10 – Τ.Α Γυναικών=1,18), 8.1 «Βοηθά τη σχολική 

μονάδα να γνωρίσει τους στόχους της» (Μ.Ο. Γυναικών = 3,09 – Τ.Α Γυναικών=1,13). 

Αντίθετα με τους χαμηλότερους μέσους όρους αξιολογήθηκαν από τους άνδρες οι 

δηλώσεις : 12«Ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν 

ευθύνες (Μ.Ο. Ανδρών =2,62 – Τ.Α Ανδρών =1,10), 11«Δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς 

μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα» (Μ.Ο. Ανδρών =2,56 – 

Τ.Α Ανδρών =1,16) και δήλωση 16«Μικραίνει το χάσμα μεταξύ των μαθητών υψηλών 

και χαμηλών επιδόσεων, και ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα 

μαθησιακά επιτεύγματα» (Μ.Ο. Ανδρών =2,50 – Τ.Α Ανδρών =0,99). Ενώ με τους 

χαμηλότερους μέσους όρους αξιολογήθηκαν αντίστοιχα οι δηλώσεις: 16 «Μικραίνει 

το χάσμα μεταξύ των μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων , και ανάμεσα στα 

αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα» (Μ.Ο. Γυναικών = 

2,43 – Τ.Α Γυναικών=1,07), 10 «Βοηθά τους εκπαιδευτικούς να κατανοήσουν τις 

ανάγκες των μαθητών» (Μ.Ο. Ανδρών =2,82 – Τ.Α Ανδρών =1,08, Μ.Ο. Γυναικών = 2,67 – 

Τ.Α Γυναικών=1,12) και δήλωση 12 «Ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν 

πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες» (Μ.Ο. Γυναικών = 2,38 – Τ.Α Γυναικών=1,08). 

Τέλος στη δήλωση 18 «Συμβάλλει στη δημιουργία αυτόνομων προσωπικοτήτων, 

ικανών να αντιμετωπίσουν θετικά το μέλλον, οπλισμένα με ισχυρό ηθικό 

συναίσθημα» δεν παρατηρείται διαφορά στους μέσους όρους των δύο κατηγοριών. 

Παρατηρούμε ότι υπάρχει διαφορά στους μέσους όρους ανάμεσα στις δύο κατηγορίες 

αλλά δε γνωρίζουμε αν η διαφορά είναι στατιστικά σημαντική. Προκειμένου να 

διερευνηθεί κατά πόσο υφίστανται στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

απόψεων των ανδρών και γυναικών εκπαιδευτικών, διενεργήθηκαν αναλύσεις με 

κριτήρια t-test για ανεξάρτητα δείγματα. 

Η στατιστική ανάλυση t-test για ανεξάρτητα δείγματα δεν έδειξε οποιεσδήποτε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων σχετικά με το φύλλο των 

εκπαιδευτικών. Πιο συγκεκριμένα τα αποτελέσματα των στατιστικών αναλύσεων δεν 

έδειξαν οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των απόψεων των δύο 

ομάδων αναφορικά με τους μέσους όρους, διότι η τιμή του p>0,05 σε όλες τις 

δηλώσεις. Δηλαδή οι άνδρες και οι γυναίκες εκπαιδευτικοί βλέπουν με τον ίδιο τρόπο 

την διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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Αντίθετα η ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για το επίπεδο μόρφωσης 

των εκπαιδευτικών του δείγματος έδειξε ότι οι ερωτώμενοι είχαν σαφή διαφορά στην 

άποψή τους σε σχέση με τη δήλωση 6 «Συνδέεται με τον ενδοσχολικό 

προγραμματισμό» (F=4,736, p<0,01), τη δήλωση 7 «Η αυτοαξιολόγηση ενισχύει τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» ( F=5,612, p<0,01), 

στη δήλωση 8.1 «Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους 

στόχους της» (F=3,749,p<0,05) και τη δήλωση 14 «Η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί μια 

κουλτούρα συνεργασίας, επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και κοινής δέσμευσης» 

(F=4,345, p<0,05). 

Από τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων διαφαίνεται ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών με πτυχίο 

Πανεπιστημίου και αυτών με μεταπτυχιακό τίτλο, όπου ήταν πιο θετικοί στις σχετικές 

δηλώσεις. Φαίνεται ότι η δεύτερη ομάδα διαθέτει περισσότερη εξοικείωση με τη 

διαδικασία από την ομάδα των πτυχιούχων, ίσως, λόγω της θέσης τους, αφού μπορεί 

τα μεταπτυχιακά προσόντα να υποδηλώνουν είτε ανώτερη θέση στην οργανωτική 

δομή του οργανισμού είτε απλά ανάθεση περισσότερων ευθυνών σε σχέση με τους 

άλλους επαγγελματίες. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε άλλες σαφείς διαφορές με βάση 

τις αναλύσεις διακύμανσης στις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Τέλος η ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για τη θέση στην υπηρεσία των 

εκπαιδευτικών του δείγματος έδειξε ότι οι ερωτώμενοι είχαν σαφή διαφορά στην 

άποψή τους σε σχέση με τη δήλωση 1«Συμφωνία με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας» (F=4,608, p<0,05), τη δήλωση 2«Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη 

δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου»(F=7,628, p<0,01), στη δήλωση 3 

«Συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια συνολική εικόνα όλων των πτυχών της σχολικής 

πραγματικότητας» (F=5,036, p<0,008), τη δήλωση 4 «Ενισχύει τη βελτίωση της 

σχολικής μονάδας» (F=4,565, p<0,05), τη δήλωση 5 «Η αυτοαξιολόγηση ενισχύει την 

ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού 

έργου» (F=5,006, p<0,01), τη δήλωση 6 «Η αυτοαξιολόγηση συνδέεται με τον 

ενδοσχολικό προγραμματισμό » (F=6,509, p=0,01), τη δήλωση 7 «Η αυτοαξιολόγηση 

ενισχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων» 

(F=6,412, p<0,01), τη δήλωση 8.1 «Βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους 

στόχους της» (F=3,705, p=0,05),τη δήλωση 8.3 «Βοηθά τη σχολική μονάδα να 

ιεραρχήσει τις ανάγκες της» (F=4,871, p=0,01), τη δήλωση 8.4 «Βοηθά τη σχολική 
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μονάδα να διαπιστώσει την αναγκαιότητα αλλαγών των καθορισμένων στόχων» 

(F=3,623, p<0,05) και τη δήλωση 14 «Η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί μια κουλτούρα 

συνεργασίας, επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και κοινής δέσμευσης» (F=4,851, 

p<0,01). 

Από τον πίνακα πολλαπλών συγκρίσεων παρατηρούμε ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά ανάμεσα στις απόψεις των εκπαιδευτικών που ανήκουν στο 

εκπαιδευτικό προσωπικό και αυτών που κατέχουν θέση ευθύνης, δηλαδή 

υποδιευθυντών και διευθυντών, όπου ήταν πιο θετικοί από την πρώτη ομάδα. Σχετικά 

με τις δηλώσεις 1και 2 υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των απόψεων 

των εκπαιδευτικών και των υποδιευθυντών-διευθυντών. Επίσης παρατηρούμε ότι 

μεταξύ των εκπαιδευτικών και των διευθυντών υπάρχει στατιστικά σημαντική 

διαφορά και στις δηλώσεις 3, 4, 5, 6,7, 8.1, 8.3, 8.4 και 14. Φαίνεται ότι η ομάδα των 

διευθυντών διαθέτει περισσότερη εξοικείωση με τη διαδικασία από την ομάδα των 

εκπαιδευτικών που αποτελούν το εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω της θέσης τους. 

Διότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων καταλαμβάνουν ανώτερη θέση στην 

οργανωτική δομή του οργανισμού αλλά και τους έχουν ανατεθεί περισσότερες 

ευθύνες σε σχέση με το απλό εκπαιδευτικό προσωπικό. Δεν υπήρξαν οποιεσδήποτε 

άλλες σαφείς διαφορές με βάση τις αναλύσεις διακύμανσης στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών του δείγματος. 

Η ανάλυση διακύμανσης (oneWayANOVAtest) για τα έτη υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών του δείγματος έδειξε ότι οι ερωτώμενοι δεν είχαν καμία διαφορά στην 

άποψή τους σχετικά με τις δηλώσεις του ερωτηματολογίου, αφού δεν υπήρχαν 

οποιεσδήποτε στατιστικά σημαντικές διαφορές. 

 

4.3 Συνεντεύξεις 

Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων με βάση 

το πρωτόκολλο της συνέντευξης. Λόγω των περιορισμών στην έκταση της εργασίας 

θα παρουσιάζεται το γενικό συμπέρασμα των απαντήσεων κάθε ερωτήματος που 

υποβλήθηκε στους συμμετέχοντες 

(όληηομαδικήσυνέντευξηπαρατίθεταιστοΠαράρτημα4). Τα ερωτήματα 

παρουσιάζονται με τη σειρά που υποβλήθηκαν στην ομαδική συνέντευξη. 
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4.3.1 Ποια είναι κατά την άποψή σας η βασική συμβολή της 

αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; 

Σε αυτήν την ερώτηση οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι όντως η αυτοαξιολόγηση 

είναι μια καθαρά αναπτυξιακή διαδικασία που οδηγεί στην αύξηση της 

αυτογνωσίας της σχολικής μονάδας και κατά συνέπεια στην αυτοβελτίωση της 

μέσα από τον εντοπισμό των δυνατών και αδύνατων τομέων της. Επιπρόσθετα 

τόνισαν ότι συμβάλλει καθοριστικά στην διασφάλιση της ποιότητας του 

παρεχομένου έργου. Διαφαίνεται ότι η εκπαιδευτικοί έχουν αντιληφθεί τη 

θεμελιώδη σημασία της αυτοαξιολόγησης ως μιας διαδικασίας που οδηγεί στην 

ανάπτυξη και την περαιτέρω βελτίωση. 

 

 

4.3.2 Με ποιους τρόπους κατά την άποψή σας η αυτοαξιολόγηση μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας; 

Στη συγκεκριμένη ερώτηση οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν το γεγονός ότι ο 

όποιος σχεδιασμός για την εκπόνηση σχεδίου δράσης πρέπει να μετουσιωθεί σε μια 

συνεργατική έρευνα δράσης με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των τομέων που 

παρουσιάζουν αδυναμίες. Μάλιστα συνέκλιναν στη διαπίστωση ότι πρέπει να 

στηριχτεί η αυτοαξιολόγηση σε έγκυρα μεθοδολογικά εργαλεία και να διακρίνεται 

από ένα συνεχή αναστοχασμό εν δράσει και για τη δράση. Με τη χρήση των 

κατάλληλων μεθοδολογικών εργαλείων θεωρούν ότι πρέπει να καταρτιστεί ένα 

σχέδιο δράσης και ανά εύλογα χρονικά διαστήματα να αξιολογείται ,ώστε να 

υπάρχει μια διαρκής ανατροφοδότηση.  

 

 

4.3.3 Θεωρείτε ότι καθίσταται πιο αποτελεσματική η σχολική μονάδα μέσα 

από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; Αν ναι, γιατί; 

Στο σύνολο τους οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν η σχολική μονάδα καθίσταται πιο 

αποτελεσματική μέσα από τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης διότι αναπτύσσει τη 

συνεργατική κουλτούρα μεταξύ των εκπαιδευτικών εφόσον στηριχτεί σε ένα κοινά 

αποδεκτό θεωρητικό πλαίσιο. Ένα πλαίσιο το οποίο να αποσκοπεί στην 

αυτοβελτίωση της σχολικής μονάδας στο σύνολο της και στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και όχι ως ένα εργαλείο λογοδοσίας που αποσκοπεί 
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στην απόδοση ευθυνών. Μάλιστα η συγκεκριμένη πτυχή αποτέλεσε και το 

σημαντικότερο σημείο προστριβής μεταξύ των εκπαιδευτικών και του Υπουργείου 

κατά τα προηγούμενα έτη. 

 

4.3.4 Πόσο συμφωνείτε ή όχι με τα ευρήματα της έρευνας; Σε κάθε 

περίπτωση θα δικαιολογείτε την άποψή σας.  

 «Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις ανάγκες της». 

Οι εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν ότι η αυτοαξιολόγηση είναι όντως μια διαδικασία 

αυτογνωσίας για το σχολικό οργανισμό. Επομένως συμβάλλει στην ιεράρχηση των 

αναγκών, μιας και προτού εφαρμοστεί τα μέλη του οργανισμού έχουν προβεί σε μια 

διαγνωστική αξιολόγηση των τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Ενώ αναγνωρίζουν τη 

σημασία του συνεχούς αναστοχασμού για τη διαδικασία και την παροχή διαρκούς 

ανατροφοδότησης. 

 «Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να διαπιστώσει την αναγκαιότητα 

αλλαγών των καθορισμένων στόχων». 

Οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι πραγματικά συμβάλλει στο να γνωρίσει η κάθε 

σχολική μονάδα το βαθμό που επετεύχθησαν οι αρχικοί στόχοι κι εν συνεχεία μέσα 

από τη συνεχή ανατροφοδότηση να ελεχθεί ο βαθμός επίτευξης και εφόσον χρειαστεί 

να επέλθει μια αναπροσαρμογή των στόχων που είχαν τεθεί αρχικά. Ούτως ώστε να 

ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του σχολικού οργανισμού δεδομένης της 

ρευστής και ευμετάβολης σχολικής πραγματικότητας.  

 «Η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους στόχους της». 

Οι ερωτώμενοι συνέκλιναν στην άποψη ότι η αυτοαξιολόγηση αποτελεί μια έγκυρη 

διαδικασία βασισμένη σε έγκυρα μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία και διασφαλίζουν 

πέρα από την εγκυρότητα της και την αυτογνωσία της. Επίσης συνέτειναν στο ότι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι, ακριβώς εξαιτίας της εμπλοκής τους γνωρίζουν σε μέγιστο 

αριθμό τους στόχους που έχουν καθοριστεί. 

 «Η αυτοαξιολόγηση δεν ενθαρρύνει ή ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν 

πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες». 

Οι ερωτώμενοι μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο τελικά συνέκλιναν στην 

άποψη ότι είναι βασικός πυλώνας η συνεργασία και η συμμετοχή των μαθητών στην 

αυτοαξιολόγηση. Επομένως σαφώς και βοηθά στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και 
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της ανάληψης ευθυνών από τους μαθητές, αρκεί φυσικά η ίδια η σχολική μονάδα να 

έχει θέσει ως στόχο της τη συγκεκριμένη πτυχή. 

 «Η αυτοαξιολόγηση δεν θα μπορούσε να δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων 

των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα».; 

Οι ερωτώμενοι επανήλθαν στο ζήτημα του πλαισίου υποστηρίζοντας ότι απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οποιασδήποτε συνεργασίας είναι η προώθηση και 

η επιδίωξη της βελτίωσης και όχι η απόδοση ευθυνών ή μοχλός πίεσης προς τους 

εκπαιδευτικούς. Επισήμαναν δε ότι μόνο θεωρητικά μπορούν να γνωρίζουν αν όντως 

δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική 

μονάδα λόγω του ότι δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο ελληνικό συγκείμενο ουσιαστικά με 

τη μορφή που το Υπουργείο επεδίωκε να εφαρμοστεί. 

 «Η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει καθόλου ή λίγο στη γεφύρωση του χάσματος 

μεταξύ των μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων και ανάμεσα στα αγόρια 

και στα κορίτσια, αναφορικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα». 

Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι μόνο θεωρητικά μπορούν να απαντήσουν 

εφόσον ο θεσμός δεν εφαρμόστηκε ποτέ στο ελληνικό συγκείμενο. Όμως δεδομένου 

του ότι αποτελεί μιας διαδικασία ενδοσκόπησης και ενδελεχούς διερεύνησης σαφώς 

και θα μπορούσε να συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση. Πάντως τόνισαν ότι η 

απουσία πρακτικών γνώσεων τους εμποδίζει να εκφέρουν πιο εμπεριστατωμένη 

άποψη. 

 

 

4.3.5 Πιστεύετε θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης στα 

σχολεία μας; 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών συνέτειναν στην κοινή διατύπωση ότι η 

αυτοαξιολόγηση σαφώς και αποτελεί μια διαδικασία ανάπτυξης και βελτίωσης του 

σχολικού οργανισμού. Όμως επισήμαναν ότι για να γίνει καθολικά αποδεκτή θα 

πρέπει να στηριχτεί σε δύο βασικούς άξονες. Από τη μια πλευρά να διασφαλιστεί ότι 

πρόκειται καθαρά για μια αναπτυξιακή διαδικασία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη και 

τη βελτίωση του οργανισμού και των εκπαιδευτικών. Από την άλλη το θεωρητικό 

πλαίσιο να αναπτύσσεται από την εκάστοτε σχολική μονάδα ώστε να ανταποκρίνεται 

στις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες και να εμπλέκει ενεργά όλα τα οργανισμικά μέλη. 
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4.3.6 Έχετε να δηλώσετε κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα της έρευνας; 

Οι εκπαιδευτικοί δεν προχώρησαν στη διατύπωση κάποιας άποψης. Αντίθετα 

ομόφωνα απάντησαν ότι δεν είχαν κάτι άλλο να προσθέσουν. Κατά αυτό τον τρόπο 

έλαβε τέλος η ομαδική συνέντευξη και οι εκπαιδευτικοί αποχώρησαν. 

Εν κατακλείδι είναι σημαντικό να τονιστεί ότι σύμφωνα με τους ερωτώμενους για να 

καταστεί καθολικά αποδεκτή η διαδικασία της αυτοαξιολόγησης είναι απαραίτητο να 

επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε 

να δημιουργηθεί το κατάλληλο πλαίσιο για την εκάστοτε σχολική πραγματικότητα. 

Ένα πλαίσιο, δηλαδή, προσαρμοσμένο στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε σχολικού 

οργανισμού και κυρίως να έχει μια μορφή bottom-up. Να διενεργείται από τη σχολική 

μονάδα και για τη σχολική μονάδα, εκ των έσω όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε 

και να είναι μια καθαρά αναπτυξιακή διαδικασία και όχι μια αυστηρή λογοδοσία που 

απαιτεί την απόδοση ευθυνών. Μια διαδικασία αποδοχής της ευθύνης μέσα από το 

πρίμα της περαιτέρω οργανισμικής ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

Περίληψη  

Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της έρευνας και εμπεριέχει τα 

ερευνητικά ερωτήματα, τη θεμελίωση των ευρημάτων, την ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων, τη συζήτηση για τα συμπεράσματα. Το κεφάλαιο δομήθηκε από τον 

ερευνητή πάνω στη συσχέτιση των αποτελεσμάτων με το θεωρητικό πλαίσιο. 

Καταληκτικά το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με τις εισηγήσεις για περαιτέρω έρευνα 

και τις τελικές σκέψεις.  

 

5.1 Εισαγωγή 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στηρίχτηκε στη «μεθοδολογική τριγωνοποίηση» 

για να διασφαλίσει την αξιοπιστία της και αποσκοπούσε να διερευνήσει τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της στην αποτελεσματικότητα τα 

σχολικής μονάδας. Δεδομένου του ότι σύμφωνα με τη βιβλιογραφία η 

αυτοαξιολόγηση έχει ως βασικό της σκοπό να βοηθήσει τα σχολεία να διηγηθούν τη 

δική τους ξεχωριστή ιστορία (MacBeath,2004), παρέχοντας τους την αυτονομία και 

παράλληλα την ευθύνη για την διαρκή βελτίωση τους. Ουσιαστικά είναι μια εγγενής 

αναπτυξιακή διαδικασία της ίδιας της σχολικής μονάδας που ενισχύει και ενισχύεται 

από τη συλλογική νοημοσύνη και καθιστά το σχολείο έναν «ευφυή οργανισμό», με 

την απαραίτητη προϋπόθεση όμως ότι τα μέρη του σχολικού οργανισμού 

αλληλεπιδρούν (MacBeath,2005). Ο ερευνητής προχώρησε σε διερεύνηση των 

απαντήσεων στα τρία ερευνητικά ερωτήματα αναλύοντας τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών τόσο των δεδομένων ποσοτικού τύπου (ερωτηματολόγιο), όσο και των 

δεδομένων ποιοτικού τύπου (συνέντευξη). 

 

5.2 Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων για τη 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. 

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί στο 

σύνολο τους παρουσιάζουν από αρνητικές στάσεις ως και μια αδιαφορία ως προς τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της συμβολής της στην αποτελεσματικότητα της 

σχολικής μονάδας. Ο μέσος όρος των 18 δηλώσεων βρίσκεται προς τις μικρές τιμές 

της κλίμακας και συγκεκριμένα στο διάστημα 1-3. Ενώ οι υπόλοιπες 7 δηλώσεις 

βρίσκονται προς τις μέσες τιμές της κλίμακας 3-5. 
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Μια πιθανή εξήγηση των ευρημάτων ενδέχεται να αποτελεί η διαπίστωση ότι 

εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας ήταν στην πλειοψηφία νεαρής 

ηλικίας, με σχετικά μικρή προϋπηρεσία 3-10 ετών και κάτοχοι μόνο του βασικού 

τίτλου σπουδών. Κατά συνέπεια μπορεί να υποστηριχτεί ότι δεν έχουν εντρυφήσει 

ενδελεχώς στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παράλληλα στη διαδικασία 

εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα. Επομένως έχοντας ως δεδομένο από τη 

μια πλευρά τη μικρή σχετικά προϋπηρεσία και από την άλλη την απουσία 

θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας και γενικότερα πιο εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα Εκπαιδευτικής 

Διοίκησης, λόγω της απουσίας κατοχής μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών μπορεί να 

δικαιολογηθούν τα ευρήματα της παρούσας έρευνας. Παρόλα αυτά και οι 

εκπαιδευτικοί των άλλων ηλικιακών ομάδων εμφανίζουν αντίστοιχες στάσεις, 

συνεπώς δεν δείχνει να ευσταθεί η αρχική διαπίστωση ότι γενικά οι εκπαιδευτικοί 

εμφανίζουν αρνητική έως αδιάφορη στάση, επειδή δεν έχουν εντρυφήσει στη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και στη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στη 

σχολική μονάδα. Τα αίτια δείχνουν να είναι βαθύτερα. Πιθανότατα πρέπει να 

εστιαστεί η προσοχή στην απουσία θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων πάνω σε 

θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Απουσία η οποία, αφενός μπορεί να 

οφείλεται στην απουσία κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη από τους ίδιους τους 

εκπαιδευτικούς-όπως μπορεί να φανερώνει η μη κατοχή μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών- και αφετέρου στον ίδιο το θεσμό της αυτοαξιολόγησης, όπως επιχειρήθηκε 

να θεσμοθετηθεί στο ελληνικό συγκείμενο. Κι αυτό διότι πρέπει να τονιστεί ότι μόλις 

πρόσφατα έγινε μια προσπάθεια να εισαχθεί υποχρεωτικά ο θεσμός της αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας με τη μορφή της υποχρεωτικής 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Όμως η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είχε 

μια αυστηρή δομή από πάνω προς τα κάτω (uptodown), με μια λογική λογοδοσίας 

που στόχευε στην απόδοση ευθυνών και όχι σε μια ανάγκη επαναπροσδιορισμού και 

βελτίωσης του σχολικού οργανισμού και κυρίως χωρίς την ενεργή εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και εκπόνηση του όλου εγχειρήματος 

(Νόμος3848/2010·ΥπουργικήΑπόφαση15/3/2013). Ως εκ τούτου συνάντησε την 

αντίδραση της πλειονότητας του εκπαιδευτικού κόσμου της χώρας η οποία μάλιστα 

έφτασε ως το σημείο της αποχής από τις διαδικασίες της αυτοαξιολόγησης μέχρι την 

πρόσφατη κατάργηση της από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Όπως προκύπτει 

και από τα δεδομένα της ομαδικής συνέντευξης οι εκπαιδευτικοί δεν διαφωνούν με 
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αυτή καθαυτή τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης αλλά με το πλαίσιο που 

εφαρμόστηκε. 

Οι προαναφερθέντες παράγοντες αποτέλεσαν τροχοπέδη για την απόκτηση των 

απαραίτητων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων από την πλευρά των 

εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της αναπτυξιακής διαδικασίας της 

αυτοαξιολόγησης. Άλλωστε την πρωτευούσης σημασίας κατοχής θεωρητικών και 

πρακτικών γνώσεων για την επιτυχημένη εφαρμογή της αυτοαξιολόγησης στο 

σχολικό οργανισμό κατέδειξαν και στην έρευνα τους οι Ryan,ChandlerκαιSamuels 

(2007). 

Οι McNamaraetal. (2011) στην έρευνα τους διαπίστωσαν ότι ο βαθμός στον οποίο η 

σχολική αξιολόγηση ήταν εξωτερικά επιβεβλημένη ή εσωτερικά αναπτυγμένη είχε 

είτε θετική είτε αρνητική συσχέτιση στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης στην Ιρλανδία και την Ισλανδία. Παρόμοια θετική 

υποδοχή επιφυλάχτηκε στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης που αναπτύχτηκε εκ 

των έσω σε μια σχολική μονάδα της Κύπρου (Καραγιώργη,2012). Ενώ η Masters 

(2012) υποστηρίζει ότι τα πορίσματα της έρευνας της που αφορούν το αυστραλιανό 

συγκείμενο καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο που έχει η χρήση ενός κοινά 

αποδεκτού πρότυπου πλαισίου. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι Bubb και 

Earley (2008) στην έρευνα τους που διενεργήθηκε στην Αγγλία. 

Τα παραπάνω πορίσματα ενισχύουν και τα ευρήματα μιας πρόσφατης έρευνας της 

Setlalentoa (2014) που διενεργήθηκε στο νοτιοαφρικάνικο συγκείμενο και κατέδειξε 

και αυτή με τη σειρά της ότι οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν ακόμη και αρνητισμό 

προς την ίδια την διαδικασία εφόσον δεν μπορούν να αντιληφθούν τα ευεργετήματα 

της αυτοαξιολόγησης στην βελτίωση της σχολικής μονάδας αλλά και στην 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Επομένως η έλλειψη οικειοποίησης του πλαισίου της 

αυτοαξιολόγησης καθιστά τους εκπαιδευτικούς σχεδόν απρόθυμους να 

συμμετάσχουν στη διαδικασία. Την απροθυμία ενισχύει η έλλειψη υποστήριξης ώστε 

να εργαστούν από κοινού όλοι μαζί. Οπότε η αυτοαξιολόγηση καθίσταται μια 

διαδικασία που γίνεται γιατί έτσι πρέπει και όχι γιατί οι εκπαιδευτικοί επιζητούν και 

επιθυμούν. 

Συμπερασματικά από την ανάλυση των αποτελεσμάτων προκύπτει ότι οι 

εκπαιδευτικοί στο σύνολο τους παρουσιάζουν από αρνητικές στάσεις ως και μια 
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αδιαφορία ως προς τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης και της συμβολής της στην 

αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Επίσης διαπιστώνεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών 

επιδεικνύουν κάποια θετικότερη στάση απέναντι στην αυτοαξιολόγηση σε σύγκριση 

με τους εκπαιδευτικούς που κατείχαν μόνο το βασικό τίτλο σπουδών. Επομένως 

πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την απόκτηση των κατάλληλων θεωρητικών 

και πρακτικών γνώσεων πάνω σε θέματα αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Εδώ αναδύεται η ανάγκη υλοποίησης μιας 

ουσιαστικής ενδοσχολικής επιμόρφωσης πάνω στις αρχές του αναδομητικού-

επαγωγικού μοντέλου επιμόρφωσης. 

 

5.3 Οι τρόποι με τους οποίους η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην βελτίωση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

Οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές επέδειξαν θετικότερη στάση απέναντι στην 

αυτοαξιολόγηση σε σύγκριση με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αυτό ενδεχομένως να 

οφείλεται στη μεγαλύτερη εξοικείωση που έχουν με τις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων και εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα ακριβώς εξαιτίας του 

κομβικού τους ρόλου. Αντίθετα στους εκπαιδευτικούς που αποτελούν το 

εκπαιδευτικό προσωπικό απουσιάζει η εξοικείωση με τις εν λόγω διαδικασίες-αυτό 

σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στο συγκεντρωτισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος- αλλά και η έλλειψη συνεργασίας με τα υπόλοιπα μέλη του οργανισμού. 

Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και η έρευνα των Vanhoofetal (2009) που 

διενεργήθηκε στο βελγικό συγκείμενο όπου διαπίστωσε ότι η μικρότερη δέσμευση 

των εκπαιδευτικών σε σχέση με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές οφείλεται 

στην απουσία υποστήριξης σχετικά με την εφαρμογή και τη χρήση των εργαλείων της 

αυτοαξιολόγησης από τους αρμόδιους φορείς. Επομένως η διαπίστωση ότι η 

μικρότερη δέσμευση των εκπαιδευτικών, που αποτέλεσαν το δείγμα της έρευνας, 

απέναντι στην αυτοαξιολόγηση σε σχέση με τους διευθυντές και τους υποδιευθυντές 

ενδεχομένως να αποτελεί μια μορφή «αντίστασης» απέναντι στο πλαίσιο που 

στηρίχτηκε και προωθήθηκε από την Κεντρική Διοίκηση ο θεσμός της 

αυτοαξιολόγησης, ένα πλαίσιο στηριγμένο σε μια λογική λογοδοσίας ως απόδοσης 

ευθυνών και εύρεσης ελλειμματικών σχολικών μονάδων και προωθούμενο ως μια 



Σελίδα | 66 
 

εξωτερικά επιβαλλόμενη μεταρρύθμιση από τους φορείς οι οποίοι ασκούν 

εκπαιδευτική πολιτική χωρίς τους κατάλληλους υποστηρικτικούς μηχανισμούς. 

Την πιο πάνω διαπίστωση ενισχύουν και τα δεδομένα της ομαδικής συνέντευξης 

όπου οι εκπαιδευτικοί δεν θέλουν κάποιο εξωτερικό αξιολογητή ή μια επιβολή από 

πάνω να τους αξιολογεί. Ενώ θεωρούν ότι εάν η αυτοαξιολόγηση διεξαχθεί από τους 

ίδιους το αποτέλεσμα θα είναι πιο πολύ προς όφελος των ίδιων και της σχολικής 

μονάδας. Πολλοί εκπαιδευτικοί ανάφεραν ότι η αυτοαξιολόγηση δεν πρέπει να έχει 

τιμωρητική προσέγγιση αλλά διαμορφωτική, δηλαδή θα δίνει πληροφόρηση για αυτά 

που μπορούν να βελτιωθούν αλλά και ποια είναι αποτελεσματικά και παραμένουν 

στη λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Όπως τεκμαίρεται και από τις απόψεις των εκπαιδευτικών θα έπρεπε να στηριχτεί στη 

λογική της έξυπνης λογοδοσίας (MacBeath,2006) λαβαίνοντας υπόψη τις ξεχωριστές 

ανάγκες τις κάθε σχολικής μονάδας ώστε να προκύψει ως μια εσωτερική ανάγκη του 

κάθε σχολικού οργανισμού να βελτιωθεί μέσα από την εξιστόρηση της δικής του 

μοναδικής και ιδιαίτερης ιστορία. Επομένως οι διευθυντές οφείλουν να καταστήσουν 

το σχολικό οργανισμό μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης ώστε να προσφέρει ένα 

σχολικό περιβάλλον που να διαπνέεται από εμπιστοσύνη, υποστήριξη και 

διευκόλυνση της ανάπτυξης όλων των μελών. Ούτως ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

κατανοήσουν μέσα από την πράξη τα οφέλη της αυτοαξιολόγησης. Σε αυτή την 

άποψη συνέκλιναν οι απόψεις όλων των εκπαιδευτικών ομόφωνα και στην 

συνέντευξη όταν τόνισαν ότι είναι απαραίτητη η υποστήριξη και η παροχή γνώσεων. 

Εν προκειμένω τη σημασία της αδιάλειπτης παροχής υποστήριξης προς όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης τόνισαν και στην έρευνα 

τους οι MacNamara και O’Hara (2008) που αφορούσε σχολικές μονάδες της 

Ιρλανδίας. 

Καταληκτικά ότι οι διευθυντές και οι υποδιευθυντές επέδειξαν κάποια θετικότερη 

στάση απέναντι στην αυτοαξιολόγηση σε σύγκριση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

διότι πιθανότατα έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 

και εισαγωγής καινοτομιών στη σχολική μονάδα λόγω του ρόλου τους. Επομένως θα 

πρέπει να γίνουν εκείνα τα βήματα που θα παρέχουν και στους εκπαιδευτικούς τη 

δυνατότητα να ασκήσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αλλά και 

στην εισαγωγή καινοτομιών στη σχολική μονάδα, όπως στην ουσία είναι και η 
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αυτοαξιολόγηση. Προς αυτή την κατεύθυνση οφείλουν να κινηθούν και οι διευθυντές 

καθιστώντας το σχολικό οργανισμό μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης. 

 
5.4 Ο ρόλος της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας. 

Ως προέκταση της ανάλυσης των στοιχείων τεκμαίρεται ότι απουσιάζει μια 

κουλτούρα συνεργασίας εντός του σχολικού οργανισμού στο ελληνικό συγκείμενο. 

Βάση της οποίας θα μπορούσε να αναπτυχτεί και μια θετική κουλτούρα προς τη 

αυτοαξιολόγηση. Η συνεργατική κουλτούρα αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα 

για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Διότι διασφαλίζει την 

προοπτική της υποχρέωσης των εκπαιδευτικών ως επαγγελματιών για μια συνεχή 

ανάπτυξη των πρακτικών και θεωρητικών τους γνώσεων, η οποία είναι αυτή που τους 

καθιστά πιο ικανούς και άρα πιο αποτελεσματικούς τόσο στη διδασκαλία όσο και 

στην αναπτυξιακή διαδικασία της βελτίωσης του σχολικού οργανισμού (Day,2003). 

Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής μονάδας καλλιεργεί τη συλλογική 

νοημοσύνη και ένα περιβάλλον κοινότητας μάθησης μέσα στο οποίο ο κάθε 

εκπαιδευτικός αντιμάχεται αποτελεσματικότερα τις προκλήσεις της σύνθετης και 

διαρκώς μεταβαλλόμενης πραγματικότητας, αποδέχεται ευκολότερα με το νέο και το 

άγνωστο , αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και αναπτύσσει κοινωνικές και παιδαγωγικές 

πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί είναι επιφυλακτικοί και πιστεύουν ότι πρέπει να 

επικρατεί μια αλληλεγγύη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς γιατί όταν εφαρμόστηκε 

στην Ελλάδα και όπως επιχειρήθηκε να προωθηθεί ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης 

υπήρχε ο φόβος να μην γυρίσει εναντίον των ίδιων των εκπαιδευτικών όλο αυτό. Ο 

φόβος ότι θα κατηγοριοποιηθούν τα σχολεία σε καλά, μέτρια και κακά επηρεάζει την 

προσπάθεια των εκπαιδευτικών αλλά και την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας. Ενώ και σχετικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι η προσπάθεια βελτίωσης του 

σχολείου αποδίδει τα μέγιστα όταν παρέχεται περισσότερη υποστήριξη στο σχολικό 

οργανισμό παρά πίεση 

(Harris&Lambert,2003·DepartmentofEducationandSkills,2012). Διότι η συνεργατική 

κουλτούρα δομεί μια συλλογική επαγγελματική εμπιστοσύνη με την οποία τα μέλη 

του σχολικού οργανισμού δημιουργούν τόσες και τέτοιας ποιότητας αλληλεπιδράσεις 

που η συνεχής συνεργασία καλλιεργεί πηγές αναστοχασμού, ανατροφοδότησης και 

αξιολόγησης των πρακτικών τους (Harris,2002). Επομένως η απουσία της 
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συνεργατικής κουλτούρας δρα ανασταλτικά ως προς την αποδοχή και υιοθέτηση των 

θεωρητικών και πρακτικών παραδοχών της αυτοαξιολόγησης. Προς επίρρωση αυτής 

της διαπίστωσης έρχονται να προστεθούν αφενός τα δεδομένα της συνέντευξης όπου 

οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη σημασία της ύπαρξης μιας συνεργατικής κουλτούρας 

εντός της σχολικής μονάδας και αφετέρου τα συμπεράσματα των ερευνών των 

Plowright (2007) για το αγγλικό συγκείμενο και των Devos και Verhoven (2003) για 

σχολικές μονάδες του Βελγίου οι οποίες κατέληξαν στο κοινό συμπέρασμα πως η 

απουσία συνεργατικής κουλτούρας δρα ως ανασταλτικός παράγοντας για την 

αποδοχή της αυτοαξιολόγησης. Τέλος μια πρόσφατη έρευνα των Vanhoof et al, 

(2012) μετά από την ανάλυση των δεδομένων διαπίστωσε πως στις σχολικές μονάδες 

όπου οι διευθυντές είχαν εγκαθιδρύσει μια ισχυρή συνεργατική κουλτούρα 

συνοδευόμενη από επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είχαν πολύ 

περισσότερες πιθανότητες να παρακινήσουν αποτελεσματικά τους εκπαιδευτικούς να 

χρησιμοποιούν την ανατροφοδότηση με αποδοτικό τρόπο. 

Μόνο στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι απολαμβάνουν συνεχή 

ενθάρρυνση και υποστήριξη μπορούν να συνεργαστούν αρμονικά μέσα σε 

οποιαδήποτε σχολικό πλαίσιο. Αν αυτό δε συμβεί τότε η όλη διαδικασία θα χάσει τη 

ζωτικότητα και την θερμή εμπλοκή από την πλευρά των εκπαιδευτικών και θα 

εκπέσει στο επίπεδο μιας υποχρεωτικής εκδήλωσης που διεκπεραιώνεται μηχανικά 

(MacBeath,2006). Καταληκτικά και ο Cowan (2008) υπογραμμίζει τη θετική επιρροή 

που ασκεί η παροχή εξωτερικής υποστήριξης στο να κατορθώσει η αυτοαξιολόγηση 

να αναπτυχθεί ως μια βελτιωτική διαδικασία 

Εν κατακλείδι γίνεται αντιληπτό από την παράθεση των παραπάνω συμπερασμάτων 

ότι απουσιάζει μια συνεργατική κουλτούρα εντός του σχολικού οργανισμού στο 

ελληνικό συγκείμενο. Αν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί υπερτονίζουν τη σημασία της 

ύπαρξης της εντός της σχολικής μονάδας. Πράγμα που αποδεικνύει ότι τόσο ο 

διευθυντής όσο και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κινηθούν προς την κατεύθυνση της 

οικοδόμησης εντός του σχολικού οργανισμού μιας κουλτούρας συνεργασίας. Αφού 

αποτελεί και επιτακτική ανάγκη για να γίνει αποδεκτή η αναπτυξιακή διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης αλλά συνάμα αποτελεί και πάγιο αίτημα των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. 
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5.5 Γενικά Συμπεράσματα  

Ο MacBeath (2001) υποστηρίζει ότι είναι αδιαμφισβήτητο το δεδομένο πως η 

αυτοαξιολόγηση πληρεί το κριτήριο της βελτίωσης αφού αποτελεί μια αξιόπιστη και 

έγκυρη διαδικασία πιστοποίησης της βελτίωσης του σχολικού οργανισμού. 

Ταυτόχρονα ικανοποιεί και τη λογική της λογοδοσίας, η οποία και βρίσκεται στον 

κεντρικό πυρήνα της έννοιας της αυτοαξιολόγησης. Γι΄αυτό ο MacBeath (2006), 

αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες και τις ενδόμυχες σκέψεις των εκπαιδευτικών, έκανε 

λόγο για την ανάγκη προώθησης μιας «έξυπνης λογοδοσίας». Μιας λογοδοσίας υπό 

το πρίσμα της παραδοχής της ευθύνης από τη μεριά των εκπαιδευτικών στην 

προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης του σχολικού οργανισμού μέσα από μια 

αξιόπιστη και συστηματική διαδικασία. Διότι η ευθύνη έχει κατά κύριο λόγο 

προσωπική χροιά, αντίθετα η λογοδοσία είναι περισσότερο συστημική, εξ΄ου και ο 

πρωτοποριακός χαρακτήρας της θεωρητικής εννοιολόγησης της «ευφυούς 

λογοδοσίας». Η προτεινόμενη «ευφυής λογοδοσία» εγκαθιδρύεται πάνω στις 

ιδιαίτερες αντιλήψεις της κάθε σχολικής μονάδας για το βαθμό που κατορθώνει να 

υπηρετεί αποτελεσματικά τις προσωπικές ανάγκες των μαθητών και σε ποιο βαθμό 

κατέχει την ικανότητα να αυτορυθμίζεται θέτοντας τις σωστές προτεραιότητες για τη 

διασφάλιση της διαρκούς βελτίωσης. 

 

Επιπρόσθετα η ανάπτυξη οποιουδήποτε μηχανισμού αυτοαξιολόγησης του σχολικού 

οργανισμού για να καταστεί αποτελεσματική και καθολικά αποδεκτή οφείλει να 

πληροί τρεις απαραίτητες προϋποθέσεις. Πρώτον οι θεωρητικές παραδοχές της 

αυτοαξιολόγησης θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές τόσο από τους εσωτερικά 

εμπλεκόμενους φορείς όσο και από τους εξωτερικά εμπλεκόμενους 

(Kyriakides&Campbell,2004). Δεύτερο να επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή 

συναίνεση, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, κατά τη διαδικασία λήψης αλλά και 

εφαρμογής των αποφάσεων που έγκεινται στη σφαίρα της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Kyriakides&Demetriou,2007). Τέλος να εντοπιστεί το καλύτερο θεωρητικό πλαίσιο 

για την κάθε σχολική μονάδα για να αναπτυχθεί ο κατάλληλος για αυτήν μηχανισμός 

αυτοαξιολόγησης που επιτυγχάνει την ανάπτυξη της βελτίωσης της λαβαίνοντας 

υπόψη ακριβώς το εκάστοτε σχολικό συγκείμενο 

(Wikeley&Murillo,2005·Creemers&Kyriakides,2007). 
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5.6 Εισηγήσεις 

Ο ερευνητής βασιζόμενος στα πορίσματα και της πληροφορίες που εντοπίστηκαν με 

την ολοκλήρωση της παρούσας μελέτης προτείνει τις ακόλουθες τρεις συστάσεις οι 

οποίες αφορούν θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, διοίκησης σχολικής μονάδας και 

ανάπτυξης του προσωπικού. 

 

1.Οι φορείς που ασκούν εκπαιδευτική πολιτική οφείλουν να εφαρμόσουν τις 

κατάλληλες στρατηγικές που να είναι πιο ήπιας και συμμετοχικής μορφής όπως είναι 

ο ενθουσιασμός, τα κίνητρα, η δημιουργία ενός ελκυστικού οράματος και όχι 

σκληρές όπως ο εξωτερικός έλεγχος, η επιβολή κυρώσεων, η πίεση και η 

κατηγοριοποίηση σχολείων και εκπαιδευτικών βάση των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων. Οι κατάλληλες στρατηγικές θα διασφαλίσουν την ενεργή εμπλοκή 

όλων των μελών των σχολικών οργανισμών σε αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία που 

οδηγεί στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του σχολικού 

οργανισμού. Και κατά συνέπεια θα εξασφαλιστεί η αποδοχή της αναγκαιότητας και 

της χρησιμότητας της αυτοαξιολόγησης για τον κάθε σχολικό οργανισμό ως μέρος 

της αυτογνωσίας και ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών. 

2.Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να υποδυθεί επιτυχημένα το ρόλο 

του φορέα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δρώντας ως σχολικός-

ηγέτης και όχι ως απλός διεκπεραιωτής. Παράλληλα οφείλει ως σχολικός ηγέτης να 

καταστήσει τη σχολική μονάδα μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Μια σχολική 

μονάδα που λειτουργεί ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης στηρίζει και στηρίζεται 

στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης των μελών και της ανάπτυξης του 

οργανισμού, πράγμα που συνεπάγεται ότι η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών δρομολογείται και προγραμματίζεται με τρόπο που να ικανοποιούνται 

ταυτόχρονα οι ανάγκες του σχολικού οργανισμού. Ενώ διαπνέεται από μια 

κουλτούρα συνεργασίας που τονίζει ότι η βελτίωση του κάθε μέλους είναι 

συνυφασμένη με την ανάπτυξη του οργανισμού ως συνόλου. Επιπρόσθετα ο σχολικός 

ηγέτης θα πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να προωθήσει και να στηρίξει τη 

συνεργατική κουλτούρα, που χαρακτηρίζεται από ένα κοινό σύνολο αξιών, νορμών, 

πεποιθήσεων, αντιλήψεων και συμπεριφορών, από την κοινή δέσμευση όλων σε 

αυτές και από τον αμοιβαίο σεβασμό όλων των οργανισμικών μελών σε αυτά. 
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3. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών οφείλει να υλοποιηθεί στα πλαίσια 

της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και πάνω στις αρχές του αναδομητικού-επαγωγικού 

μοντέλου επιμόρφωσης. Η άμεση εμπλοκή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό, την 

οργάνωση και την υλοποίηση των επιμορφωτικών δράσεων, ικανοποιεί τις ιδιαίτερες 

ανάγκες των και παράλληλα στηρίζει την ανάπτυξη του σχολικού οργανισμού 

ολιστικά. Ως επαγωγικό θα λαμβάνει υπόψη την ξεχωριστή σχολική πραγματικότητα 

του κάθε σχολικού οργανισμού και επομένως τις ιδιαιτερότητες του πλαισίου μέσα 

στο οποίο λειτουργεί η εκάστοτε σχολική μονάδα. Ως αναδομητικό εξυπηρετεί την 

ανάγκη του σχολικού οργανισμού να ανταπεξέρχεται επιτυχώς στις νέες προκλήσεις, 

ικανοποιώντας συνάμα και την ανάγκη μιας «έξυπνης λογοδοσίας» . Καταληκτικά το 

επαγωγικό-αναδομητικό μοντέλο ανάπτυξης ανταποκρίνεται στην απαίτηση ενός 

σύγχρονου «ευφυούς» σχολείου του οποίου η αυτοαξιολόγηση αποτελεί δομικό 

στοιχείο. 

Με την προώθηση των παραπάνω προτάσεων-προϋποθέσεων και τη θεσμοθέτηση 

υποστηρικτικών δομών στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης όπως ο κριτικός φίλος, 

που να παρέχουν διαρκή υποστήριξη, θα διαμορφωθεί το κατάλληλο υπόβαθρο για τη 

δημιουργία και την ανάδυση της συνεργατικής κουλτούρας και επομένως θετικής 

στάσης απέναντι στην αυτοαξιολόγηση από τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα θα 

προωθηθεί η «ευφυής λογοδοσία» ως προσωπική ανάγκη του κάθε εκπαιδευτικού για 

ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ως δείκτη της επαγγελματική 

τους ανάπτυξης αλλά και δείκτη ποιότητας του σχολικού οργανισμού. Ο ερευνητής 

συνιστά τη διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών που θα αφορούν το ελληνικό συγκείμενο 

αναφορικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης ιδιαίτερα τώρα που η διαδικασία 

έχει ανασταλεί και το υπό διεργασία νέο θεωρητικό πλαίσιο για την αυτοαξιολόγηση 

καλείται να λάβει υπόψη και τα ευρήματα τόσο της παρούσας ερευνητικής μελέτης 

όσο και αντίστοιχων ερευνητικών μελετών. Η διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών θα 

επιτρέψει την παροχή απαντήσεων σχετικά με στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 

στο νέο πλαίσιο της αυτοαξιολόγησης που προωθείται από το Υπουργεί Παιδείας και 

τα εμπόδια που ενδεχομένως να πρέπει να διαπιστωθούν και να υπερκεραστούν 

προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενσυνείδητα και αυθόρμητα στην 

αναπτυξιακή διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 

Αγαπητέ/ή Συνάδελφε, 

Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και ανέλαβα την 

διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στα πλαίσια των μεταπτυχιακών μου υποχρεώσεων 

προς το Πανεπιστήμιο. 

Ως σκοπό η έρευνα αυτή έχει να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου για τη 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. 

Τον πληθυσμό του δείγματος θα αποτελέσουν όλα τα μέλη του προσωπικού των 

δημόσιων δημοτικών σχολείων της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου που 

υπηρετούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015. 

Για σκοπούς εγκυρότητας έχουν αποκλειστεί οι δάσκαλοι που δεν έχουν 

συμπληρώσει δύο έτη υπηρεσίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Η συνεργασία σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχία της έρευνας. Ως εκ 

τούτου θα εκτιμήσω ιδιαίτερα την προθυμία σας να συμμετάσχετε στην έρευνα αυτή. 

Είναι δέον να τονιστεί ευθύς εξαρχής πως η έρευνα αυτή δεν μελετά άτομα, γι΄ αυτό 

η έρευνα είναι ανώνυμη. 

Σας παρακαλώ όπως απαντήσετε στις ερωτήσεις με τρόπο που να αντανακλά τις 

προσωπικές σας απόψεις. 

Μόλις συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο παρακαλώ όπως το εσωκλείσετε στον 

επισυναπτόμενο φάκελο και το παραδώσετε στον οικείο σας διευθυντή. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας 

Μίζης Κοσμάς 

Δάσκαλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Η συμβολή της διαδικασίας της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική 

λειτουργία της σχολικής μονάδας. 

Α΄ Μέρος: Βάλτε στο κατάλληλο κουτάκι 

 

1. Φύλο                         Άνδρας          Γυναίκα 

 

2. Επίπεδο σπουδών(επιλέξτε μόνο ένα): 

 

Παιδαγωγική Ακαδημία    

Παιδαγωγική Σχολή  

Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. 

Διδακτορικός Τίτλος   Σπουδών 

 

3. Αριθμός εκπαιδευτικών στο σχολείο : 

 

 

4. Συμπληρωμένα Έτη Υπηρεσίας έως και 31/8/2014 : 

 

 

5. Θέση στην υπηρεσία : 

Εκπαιδευτικός 

Βοηθός Διευθυντής/ντρια 

Διευθυντής/ντρια   
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Β΄ΜΕΡΟΣ : Βάλτε  στο κουτάκι, που σας αντιπροσωπεύει έχοντας υπόψη ότι 

το 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ, 5=πάρα πολύ, ώστε να δηλώσετε την 

άποψή σας για θέματα που σχετίζονται με την αυτοαξιολόγηση. 

 

1.Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με την αυτοαξιολόγηση της σχολικής 

μονάδας; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

2.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού σχολειού; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

3.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στο να σχηματιστεί μια 

συνολική εικόνα όλων των πτυχών της σχολικής πραγματικότητας; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

4.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση ενισχύει τη βελτίωση της σχολικής 

μονάδας; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

5.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση ενισχύει την ενεργή συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου; 

 

1 2 3 4 5 
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6.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συνδέεται με τον ενδοσχολικό 

προγραμματισμό; 

1 2 3 4 5 

     

 

7.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση ενισχύει τη συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων; 

1 2 3 4 5 

     

 

 

8.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να : 

 

 

 

8.1 γνωρίσει τους στόχους της. 

8.2 επιτύχει την υλοποίηση τους. 

8.3 ιεραρχήσει τις ανάγκες της. 

8.4 διαπιστώσει την αναγκαιότητα 

αλλαγών των καθορισμένων 

στόχων. 

 

9.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση προωθεί τη συλλογική εργασία του 

προσωπικού με συγκεκριμένους στόχους; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

10.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να 

κατανοήσουν τις ανάγκες των μαθητών; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

1 

 

2 3 4 5 
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11.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί ισχυρούς δεσμούς μεταξύ 

όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

12.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση ενθαρρύνει τους μαθητές να πάρουν 

πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

13.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση καθιστά την υποστήριξη της 

διδασκαλίας και της μάθησης επίκεντρο της σχολικής πολιτικής; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

14.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί μια κουλτούρα 

συνεργασίας, επικοινωνίας, αλληλοϋποστήριξης και κοινής δέσμευσης; 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

15.Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση δημιουργεί μια θετική ατμόσφαιρα 

που επιτρέπει τον ανοιχτό διάλογο; 

1 2 3 4 5 

     

 

16. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση μικραίνει το χάσμα μεταξύ των 

μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων , και ανάμεσα στα αγόρια και 

στα κορίτσια , αναφορικά με τα μαθησιακά επιτεύγματα; 
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1 2 3 4 5 

     

 

17. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην προσπάθεια του 

σχολείου να ενισχύσει τις κοινωνικές αρετές όπως η κοινωνικότητα, το 

πνεύμα αλληλεγγύης και συνεργασίας, το αίσθημα δικαιοσύνης, ο 

σεβασμός στους άλλους; 

1 2 3 4 5 

     

 

18. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη δημιουργία αυτόνομων 

προσωπικοτήτων , ικανών να αντιμετωπίσουν θετικά το μέλλον, 

οπλισμένα με ισχυρό ηθικό συναίσθημα; 

1 2 3 4 5 

     

 

19. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην ενίσχυση της ποιότητας 

της διδασκαλίας, την εξασφάλιση καλών συνθηκών διδασκαλίας και τη 

στήριξη των εκπαιδευτικών που δύνανται να αντιμετωπίζουν δυσκολίες; 

1 2 3 4 5 

     

 

20. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην δέσμευση των 

εκπαιδευτικών να παρακολουθούν και να διασφαλίζουν την πρόοδο όλων 

των μαθητών; 

1 2 3 4 5 

     

 

21. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στην αποτελεσματική 

ανταπόκριση του σχολείου στις αλλαγές που προκύπτουν στο περιβάλλον 

του; 

1 2 3 4 5 
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22. Σε ποιο βαθμό η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει στη δημιουργία κουλτούρας 

αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των μαθητών και μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών; 

1 2 3 4 5 

     

 

23. Παρακαλώ αναφέρετε στο παρακάτω πλαίσιο άλλες παρατηρήσεις ή 

σχόλια σας σχετικά με την αυτοαξιολόγηση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

Θέμα: «Η συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της 

σχολικής μονάδας» 

Ώρα συνέντευξης: 

Ημερομηνία: 

Τόπος: 2
ο
-5

ο
Δημ.Σχ. Νέας Αλικαρνασσού 

Άτομο που παίρνει τη συνέντευξη: ο ερευνητής 

Άτομα που δίνουν τη συνέντευξη    :6 εκπαιδευτικοί 

Διαπραγμάτευση χρήσης μαγνητοφώνου: 

Ανωνυμία. 

Ο σκοπός της συνέντευξης που θα διεξαχθεί είναι η αξιολόγηση των στάσεων και 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι 

εστιασμένα στα ερευνητικά δεδομένα που αξιολογήθηκαν με τους υψηλότερους και 

τους χαμηλότερους μέσους όρους από τους εκπαιδευτικούς κατόπιν της αναλύσεως 

των ποσοτικών δεδομένων του ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθούν εις 

βάθος. Τα δεδομένα θα συλλεχθούν μέσω ομαδικής συνέντευξης 6 ατόμων. Ο 

ερευνητής δεσμεύεται για τη διασφάλιση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων. Για 

λόγους εγκυρότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων η συνέντευξη θα 

μαγνητοφωνηθεί με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων. 

Η συνέντευξη θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά της ώρας. Σας παρέχετε η δυνατότητα 

να διαβάσετε τις ερωτήσεις και εφόσον συγκαταβαίνετε με το περιεχόμενο τους 

μπορούμε να προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση της συνέντευξης. 

Ερωτήσεις: 

5 Ποια είναι κατά την άποψή σας η βασική συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας; 
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6 Με ποιους τρόπους κατά την άποψή σας η αυτοαξιολόγηση μπορεί να 

συμβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας; 

7 Θεωρείτε ότι καθίσταται πιο αποτελεσματική η σχολική μονάδα μέσα από τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης; Αν ναι, γιατί; 

 

Οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν διάφορες δηλώσεις σε σχέση με την 

αυτοαξιολόγηση, βάσει μιας κλίμακας 5 σημείων, και θα ήθελα να 

εκφράσετε την άποψη σας κατά πόσο συμφωνείτε ή όχι με τα ευρήματα της 

έρευνας. Σε κάθε περίπτωση θα δικαιολογείτε την άποψή σας.  

8 Η δήλωση «η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις 

ανάγκες της» αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο από τους 

εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα; Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 

Γιατί; 

9 Η δήλωση «η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να διαπιστώσει την 

αναγκαιότητα αλλαγών των καθορισμένων στόχων» αξιολογήθηκε επίσης με 

υψηλό μέσο όρο από τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην έρευνα; 

Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί; 

 

10 Η δήλωση «η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να γνωρίσει τους 

στόχους της» έλαβε υψηλό μέσο όρο στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα; Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί; 

 

11 Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η αυτοαξιολόγηση δεν ενθαρρύνει ή ενθαρρύνει 

τους μαθητές να πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν ευθύνες;» Συμφωνείτε 

με αυτή την άποψη; Γιατί; 

12 Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η αυτοαξιολόγηση δεν θα μπορούσε να δημιουργεί 

ισχυρούς δεσμούς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων φορέων στη σχολική μονάδα;» 

Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί; 

 

13 Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η αυτοαξιολόγηση συμβάλλει καθόλου ή λίγο στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μαθητών υψηλών και χαμηλών επιδόσεων , 
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και ανάμεσα στα αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα μαθησιακά 

επιτεύγματα;» Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί; 

14 Πιστεύετε θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο θεσμός της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία 

μας; 

15 Έχετε να δηλώσετε κάτι άλλο σε σχέση με το θέμα της έρευνας; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 
Σχολείο  

 
2

ο
& 5

ο
 Δημ. Σχ. Νέας Αλικαρνασσού. 

 

Όνομα εκπαιδευτικών  

 
 Εκπαιδευτικός 1, Εκπαιδευτικός 2, 

Εκπαιδευτικός 3, Εκπαιδευτικός 4, 

Εκπαιδευτικός 5, Εκπαιδευτικός 6. 

Ειδικότητα  

 
ΔΑΣΚΑΛΟΙ 

Ώρα Έναρξης  

 
09:27 

Ώρα Λήξης  

 
10: 00 

Ημερομηνία  

 
09.09.2015 

 

 
 Η ομαδική συνέντευξη που ακολουθεί δόθηκε την Τετάρτη, 09.09.2015, από 6 

εκπαιδευτικούς από το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματος. Η συνέντευξη 

πραγματοποιήθηκε στο2
ο
& 5

ο
 Δημ. Σχ. Νέας Αλικαρνασσού και είχε διάρκεια 33 

λεπτών. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της έρευνας η οποία 

εστιαζόταν στην ανίχνευση των στάσεων και αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας. Τα αποτελέσματα αυτά είναι εστιασμένα στα ερευνητικά δεδομένα που 

αξιολογήθηκαν με τους υψηλότερους και τους χαμηλότερους μέσους όρους από τους 

εκπαιδευτικούς κατόπιν της αναλύσεως των ποσοτικών δεδομένων του 

ερωτηματολογίου προκειμένου να διερευνηθούν εις βάθος. 

 

ΧΡΟΝΟΣ  

 
ΑΤΟΜΟ  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ  

00:00   

Ερευνητής 

Καλημέρα σας. Θα ήθελα να μου αναφέρετε 

ποια είναι κατά την άποψή σας η βασική 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης στην 
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αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής 

μονάδας; 

 

 Εκπαιδευτικός 1 Ας αρχίσει κάποιος άλλος. Συνάδελφε θα 

τοποθετηθείς; 

 

 Εκπαιδευτικός 2 Ευχαρίστως. Πιστεύω ότι σας η βασική 

συμβολή της αυτοαξιολόγησης είναι να 

γνωρίσει το σχολείο τον ίδιο του τον εαυτό, να 

εντοπίσει τις αδυναμίες του και να προσπαθήσει 

να τις επιλύσει εκ των έσω. 

 Εκπαιδευτικός 3 Επίσης να βελτιωθεί η ποιότητα του 

παρεχόμενου έργου. 

 Εκπαιδευτικός 4  Να βελτιώσει τη διδασκαλία…( μικρή παύση ) 

 Εκπαιδευτικός 1  Νομίζω ότι σκοπός της αυτοαξιολόγησης είναι 

να βρει τα μειονεκτήματα της σχολικής 

μονάδας και να διορθώσει και λιγότερο να 

εντοπίσει τα πλεονεκτήματα. Να βοηθήσει να 

τα καταλάβουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Ερευνητής  Με ποιους τρόπους η αυτοαξιολόγηση μπορεί 

να συμβάλλει στη βελτίωση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της σχολικής 

μονάδας; 

 Εκπαιδευτικός 1 Όταν τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης τα 

εφαρμόσεις. Να μην γίνει μόνο για να μείνει 

στα χαρτιά. Αλλά στη συνέχεια τα ευρήματα 

της αυτοαξιολόγησης να εφαρμοστούν. Τα 

οποιαδήποτε ευρήματα για τα μειονεκτήματα ή 

πλεονεκτήματα δεν ξέρω να τα θέσεις σε 

εφαρμογή. Να χωρίσεις έπειτα τους 

εκπαιδευτικούς σε ομάδες αυτοβελτίωσης. 

 Εκπαιδευτικός 5 Και πρέπει να υπάρχουν οι δυνατότητες για να 

γίνει αυτό. Γιατί μπορούν να βγουν κάποια 

συμπεράσματα αρνητικά αλλά να μην μπορούν 

να..(τον διακόπτει η εκπαιδευτικός 1) 

 Εκπαιδευτικός 1 Βέβαια η ερώτηση αφορά με ποιους τρόπους 

μπορούμε να το κάνουμε αυτό..Με ποιους 

τρόπους…( μικρή παύση ) 

 Εκπαιδευτικός 6 Μπορούμε να κάνουμε ένα σχεδιασμό κατά την 

έναρξη του σχολικού έτους, να εντοπίσουμε 

ποια είναι τα μειονεκτήματα..να κατατεθούν 

απόψεις από όλους τους εκπαιδευτικούς πως 

μπορούμε να τα διορθώσουμε και να αρχίσει η 

εφαρμογή τους. Στο τέλος της χρονιάς να 
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αξιολογήσουμε κατά πόσο επιτεύχθηκαν αυτοί 

οι στόχοι.  

 Ερευνητής Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη; 

 Εκπαιδευτικός 2 Και φυσικά..υπάρχουν και συγκεκριμένα 

μεθοδολογικά εργαλεία για την 

αυτοαξιολόγηση. Δεν ξέρω αν πρέπει να 

αναφερθούν σε αυτήν την ερώτηση. Τα 

εργαλεία αυτοαξιολόγησης που είναι πολλά και 

διάφορα. Και μπορούν να αναφερθούν 

παρακάτω. 

 Ερευνητής Θεωρείτε ότι καθίσταται πιο αποτελεσματική η 

σχολική μονάδα μέσα από την διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης; Αν ναι γιατί; 

 Εκπαιδευτικός 2  Σαφώς γιατί θα βελτιωθεί, θα δούμε τα λάθη 

όλοι μας, θα προσπαθήσουμε να τα 

διορθώσουμε, να μην τα επαναλάβουμε. 

 Εκπαιδευτικός 3  (μικρή παύση.. ) Επίσης θα αναπτυχθεί μια 

συνεργασία και αυτό είναι πολύ καλό. 

 Εκπαιδευτικός 6 Πιστεύω ότι πρωτίστως πρέπει να επικρατεί μια 

αλληλεγγύη ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

γιατί όταν εφαρμόστηκε στην Ελλάδα και όπως 

επιχειρήθηκε να προωθηθεί ο θεσμός της 

αυτοαξιολόγησης υπήρχε ο φόβος να μην 

γυρίσει εναντίον των ίδιων των εκπαιδευτικών 

όλο αυτό. Ο φόβος ότι θα κατηγοριοποιηθούν 

τα σχολεία σε καλά, μέτρια και κακά και αυτό 

επηρεάζει την προσωπική μας προσπάθεια. 

 Εκπαιδευτικός 1 Συγγνώμη μπορείτε να επαναλάβετε την 

ερώτηση λίγο; 

 Ερευνητής Εννοείται. Η ερώτηση είναι η εξής: H 

αυτοαξιολόγηση καθίστα πιο αποτελεσματική 

τη σχολική μονάδα; Και εφόσον θεωρείτε ότι 

βοηθά γιατί το πιστεύετε αυτό; 

 Εκπαιδευτικός 1 Από τον ορισμό της η 

αυτοαξιολόγηση..παύση..συγγνώμη τι ακριβώς 

εννοούσε ο συνάδελφος…παύση… 

 Εκπαιδευτικός 2 Ο συνάδελφος εξέφρασε την άποψη ότι 

χρειάζεται ένα βασικό και κοινά αποδεκτό 

πλαίσιο πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί η 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. και αν αυτό 

θα είναι μια αμφίδρομη διαδικασία με μια 

λογική τόσο bottom-up όσο και up to down. 

 Εκπαιδευτικός 5 Δηλαδή δεν πρέπει να έχει τη λογική του 
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στιγματισμού. Διότι έτσι θα είναι επιφανειακή 

εντελώς. 

 Εκπαιδευτικός 4 Να μην έχει μια τιμωρητική διάθεση. Να μην 

αποδίδει ευθύνες. 

 Ερευνητής Δηλαδή θεωρείτε ότι προωθήθηκε άστοχα; 

 Εκπαιδευτικός 4 Ναι, πιο ανθρώπινη γιατί όλοι οι άνθρωποι 

κάνουν λάθη. 

 Εκπαιδευτικός 3 Ουσιαστικά όλοι αυτοαξιολογούμαστε οπότε 

εάν δεν υπάρξει το κατάλληλο πλαίσιο μπορεί 

να οδηγηθούμε σε προστριβές μεταξύ μας. 

 Εκπαιδευτικός 4 Σίγουρα πρέπει να παραμελήσουμε κάποια 

προσωπικά θέλω και να προσπαθούμε όλοι για 

το καλό της σχολικής μονάδας. 

 Εκπαιδευτικός 6 Μόνο όταν γνωρίζουμε τις ατέλειες μας 

μπορούμε να βελτιωθούμε και όχι να βαδίζουμε 

στα τυφλά(μικρή παύση) 

5:00 Ερευνητής Ποια είναι η άποψη σας για την κουλτούρα 

συνεργασίας στη σχολική μονάδα; 

 Εκπαιδευτικός 2 Οι σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των 

συναδέλφων είναι σημαντικές. 

 Εκπαιδευτικός 5 Καταρχήν είναι πολύ σημαντικό ο καθένας να 

μπορεί να αξιολογεί τον εαυτό του. Αν δεν 

μπορεί να το κάνει αυτό , τότε δεν μπορεί να 

μπει σε μια ομάδα. Αν δεν έχει αυτή την 

κουλτούρα δεν είναι εύκολο. Αν δεν παραδεχτώ 

ότι έχω κάνει λάθη, δεν πρόκειται να το 

παραδεχτώ δημοσίως.  

 Εκπαιδευτικός 2 Το θέμα είναι ότι πολλές φορές κάνουμε λάθη 

χωρίς να το ξέρουμε, δηλαδή μέσα από την 

αυτοαξιολόγηση βγαίνουν κάποια πράγματα τα 

οποία νομίζεις ότι τα κάνεις σωστά  και δεν 

είναι τελικά σωστά(παύση). Ακούσια λάθη 

φυσικά γίνονται.(μικρή παύση) 

 Εκπαιδευτικός 5 Τα οποιαδήποτε λάθη έχει σημασία κάτω από 

ποιες συνθήκες γίνονται  γιατί πολλές φορές αν 

συμβεί το ίδιο λάθος σε ένα άλλο σχολείο 

αναρωτιέσαι πως είναι δυνατόν να έχει συμβεί. 

Όμως έχει σημασία κάτω από ποιες συνθήκες 

έγινε. 

 Ερευνητής Πιστεύετε θα έπρεπε να εφαρμοστεί ο θεσμός 

της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία μας; 

 Εκπαιδευτικός 5 Η χρήση του ίδιου πλαισίου για όλα τα σχολεία 

είναι λάθος, γιατί όλα τα σχολεία δεν είναι ίδια. 
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 Εκπαιδευτικός 1 Επειδή στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε για πρώτη 

φορά θεωρώ ότι ένας κοινός μπούσουλας 

πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορεί ανεξάρτητα 

μεταξύ τους σχολεία να έχουν τρόπο 

αξιολόγησης..(παύση δεν ολοκληρώνει τη 

σκέψη του η εκπαιδευτικός). Θεωρώ , λοιπόν, 

ότι όπως προωθήθηκε τότε, νομίζω ότι δεν 

μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ήταν η πρώτη φορά 

που εφαρμόστηκε. Το αποδέχομαι ως μορφή 

αυτοαξιολόγησης. τώρα στη συνέχεια πρέπει να 

υπάρχει κάποιος που να έχει την ικανότητα να 

κρίνει τα αποτελέσματα, να δει εάν αυτά τα 

αποτελέσματα ανταποκρίνονται σε αυτό που 

έγινε σε αυτό το σχολείο και δεν είναι απλά 

παρουσίαση κάποιων θεμάτων και στη συνέχεια 

ο τρόπος της αξιολόγησης να μπορέσει κάπως 

να τροποποιηθεί.  

 Εκπαιδευτικός 5 Όταν έγινε πρώτη φορά πιο πολύ είχε τη λογική 

της καταγραφής. Πρώτα να γίνει μια 

καταγραφή και μετά να περάσει στη βελτίωση. 

Την πρώτη φορά που κάνεις κάτι κάνεις μια 

καταγραφή. Για παράδειγμα το εποπτικό υλικό 

και μετά βλέπεις εάν βελτιώθηκαν αυτά ή εάν 

χειροτέρεψαν. (παύση..). Είτε στο εκπαιδευτικό 

έργο είτε στο εποπτικό υλικό είτε στις κτιριακές 

υποδομές. Πιστεύω ότι η πρώτη φορά 

λειτουργεί απλώς ως καταγραφή. 

 Ερευνητής Ποια είναι η γνώμη σας για τον ρόλο των 

εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία;  

 Εκπαιδευτικός 3  Όταν αισθάνεσαι ότι κάτι σου επιβάλλεται 

γίνεσαι αντιδραστικός σε αυτό. Ενώ οι 

εκπαιδευτικοί γνωρίζουν καλύτερα το σχολείο. 

 Εκπαιδευτικός 1 Από την άλλη είναι λίγο περίεργο από μόνοι 

μας να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας, αλλά 

πρέπει να υπάρχει και ένας εξωτερικός 

παράγοντας που θα μας αξιολογεί. 

 Εκπαιδευτικός 5 Μα τότε αυτό δεν ονομάζεται αυτοαξιολόγηση 

αλλά αξιολόγηση και είναι διαφορετική. 

 Εκπαιδευτικός 1 Εννοώ ότι αν δεν έχεις τη γνώση του πως 

γίνεται αυτή η αυτοαξιολόγηση πως θα την 

ορίσεις; 

 Εκπαιδευτικός 2 Μπορείς να την αποκτήσεις. 

 Ερευνητής  Με ποιον τρόπο πιστεύετε θα πρέπει να 



Σελίδα | 102 
 

εφαρμοστεί στα σχολεία μας; 

 Εκπαιδευτικός 2 Πιστεύω ότι πρέπει να εφαρμοστεί από όλους 

τους εμπλεκόμενους φορείς που είναι πρώτα 

από όλα οι εκπαιδευτικοί , δεύτερον οι μαθητές 

και τρίτον οι γονείς όπως υποδεικνύει η σχετική 

βιβλιογραφία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να 

χρησιμοποιούν τα μεθοδολογικά εργαλεία της 

αυτοαξιολόγησης όπως ερωτηματολόγια, 

συζήτηση, συνεντεύξεις κ.τ.λ. 

 Εκπαιδευτικός 1 Πρέπει να υπάρχει κάποιος με διπλό ρόλο. 

Μάλλον ένας Σχολικός Σύμβουλος ή ο 

Διευθυντής της σχολικής μονάδας μιας και 

γνωρίζει το ανθρώπινο δυναμικό του σχολείου. 

Παρόλα αυτά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να 

υπάρχει και ένας εξωτερικός αξιολογητής που 

θα έχει κάποια στάνταρτς… θα απέχει από τη 

σχολική μονάδα (παύση) ένας τεχνοκράτης που 

θα την αξιολογήσει και αυτός. 

10:00 Εκπαιδευτικός 2 Αυτός μπορεί να έχει τη γενική επιστασία. 

 Εκπαιδευτικός 1  Φυσικά σε ορισμένες πεδία όπως το κτιριακό, 

το εποπτικό δε χρειάζεται να είσαι γνώστης του 

προσωπικού για να προβείς σε αξιολόγηση.  

 Εκπαιδευτικός 5 Τότε γιατί να έρθει κάποιος από έξω αφού εσύ 

είσαι από μέσα και μπορείς να μιλήσεις για τον 

εαυτό σου. 

 Εκπαιδευτικός 1 Γιατί υπάρχει κάποιος παράγοντας (παύση) ο 

εξωτερικός αξιολογητής είναι τεχνοκράτης και 

πρέπει να καταγραφούνε(δεν συνέχισε τη 

σκέψη της) 

 Εκπαιδευτικός 4 Θεωρώ ότι οι δάσκαλοι βλέπουν σαν εχθρό 

έναν αξιολογητή, που θα μπει μέσα στην τάξη, 

γιατί θεωρούν ότι θα πει μόνο κακά λόγια για 

αυτούς(μικρή παύση) έχει τύχει να μπω σε μια 

τάξη για να κάνω μια απλή παρατήρηση 

διδασκαλίας και καταγραφή ως φοιτήτρια και η 

δάσκαλοι βιάζονταν να υπογράψουν το βιβλίο 

παρουσιών διότι φοβόντουσαν μήπως τους 

αξιολογήσουμε ως προς το έργο τους. Ενώ εμείς 

αξιολογούσαμε το μάθημα γενικά. Νομίζω ότι 

υπάρχει ένας φόβος και δεν υπάρχει 

καταρτισμένο προσωπικό για να κάνει την 

αυτοαξιολόγηση . Για παράδειγμα με ποια βάση 

θα γίνει κάποιος αξιολογητής; Υπάρχει ένα 
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πλαίσιο πάνω σε αυτό; 

 Εκπαιδευτικός 1 Επίσης, νομίζω ότι επειδή σε πρώτη φάση, στη 

δική μας κουλτούρα η αξιολόγηση είχε 

τιμωρητική φόρτιση, εννοείται πως δεν θέλεις 

κάποιο εξωτερικό αξιολογητή η κάποια επιβολή 

από πάνω να σε αξιολογήσει. Ενώ θεωρείς ότι 

εάν η αξιολόγηση γίνει από μας τους ίδιους το 

αποτέλεσμα θα είναι πιο πολύ προς όφελος μας. 

Αν και δεν είμαι σίγουρη ότι όλοι μας έχουμε 

την ικανότητα να αξιολογούμε. Όμως συμφωνώ 

με όσα είπαμε είναι τιμωρητική η μορφή της 

αυτοαξιολόγησης. 

 Εκπαιδευτικός 4 Νομίζω ότι έχει μπει αυτό το τιμωρητικό γιατί 

βγήκε προς τα έξω ότι εφόσον κριθούμε 

ανεπαρκείς θα φύγουμε από το σχολείο, θα 

χάνουμε χρήματα, θα έχει κυρώσεις δηλαδή. 

 Εκπαιδευτικός 2 Δηλαδή, θα χαρακτηριστείς ως κακός 

δάσκαλος. 

 Εκπαιδευτικός 1 Τα σχολεία θα κατηγοριοποιηθούν. 

 Εκπαιδευτικός 4 Δεν τονίστηκε ότι η αυτοαξιολόγηση δεν είναι 

κάτι κακό αλλά μόνο τα αρνητικά. Ότι το 

σχολείο θα πέσει κλίμακα, θα αποκτήσει κακή 

φήμη, ο δάσκαλος δεν θα μπορέσει να αλλάξει 

μισθολογικό κλιμάκιο και βαθμό. 

Υπερτονίστηκαν τα αρνητική στοιχεία της 

αυτοαξιολόγησης όπως όμως τα προέβλεπε. 

 Εκπαιδευτικός 6 Μάλιστα η συζήτηση για την εφαρμογή της 

αυτοαξιολόγησης ξεκίνησε με την πρόθεση της 

πολιτικής ηγεσίας να μειωθεί ο αριθμός των 

δημοσίων υπαλλήλων. 

 Εκπαιδευτικός 4 Άρα θα αξιολογηθούν για να φύγουν. 

 Εκπαιδευτικός 6 Ναι, είχαν πει ότι έπρεπε να φύγει το 15%ως 

ανεπαρκείς. Δηλαδή, όταν γνωρίζεις ότι 

υπάρχει μια ποσόστωση και αναγκαστικά το 

10% θα βγει ανεπαρκές, ελλιπές και (τον 

διακόπτει ο εκπαιδευτικός 2) 

 Εκπαιδευτικός 2 Αυτή η λογική είναι λάθος. 

 Εκπαιδευτικός 6 Ξεκίνησε από λάθος βάση. Δυστυχώς από την 

άλλη, γνωρίζουμε ότι παλαιότερα είχε προταθεί 

μια μορφή αξιολόγησης μέσα στα σχολεία. 

Δυστυχώς αυτοί που τότε ήταν μέσα στα 

πράγματα, και εννοώ για το σχολείο, δεν το 

προχώρησαν για τους δικούς τους λόγους, ενώ 
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θα είχαμε αποκτήσει μια άλλη κουλτούρα πιο 

θετική , γενικά. 

 Εκπαιδευτικός 5 Εάν ο σκοπός της αυτοαξιολόγησης ήταν να 

βελτιωθεί η κάθε σχολική μονάδα θα ήταν μια 

καλή βάση. 

 Εκπαιδευτικός 2 Θα ήταν η σωστή βάση. 

 Εκπαιδευτικός 5 Εκεί όμως χρειάζονται κονδύλια και άλλα 

υποστηρικτικά που όμως δεν υπάρχουν ούτως ή 

άλλως. Ωραία κάνουμε μια αυτοαξιολόγηση και 

βλέπουμε ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις 

ακόμη και σε προσωπικό, θέλει κάποιες 

δαπάνες.  

 Εκπαιδευτικός 2 Κοιτάξτε να σας πω..(τον διακόπτουν) 

 Εκπαιδευτικός 5 Δεν πιστεύω να το θέλουν αυτό. Λογικά, 

θέλουν μια αυτοαξιολόγηση στο πως θα κόψουν 

πράγματα και να σε φορτώσουν πράγματα που 

δεν ανήκουν σε εσένα. 

 Εκπαιδευτικός 2 Έχει να κάνει κυρίως με τους οποίους 

εξωτερικούς παράγοντες θα αισθανθώ πολύ πιο 

άνετα αν ξέρω ότι θα μπουν 3 συνάδελφοι από 

το σχολείο μου μέσα στην τάξη με ένα 

προκαθορισμένο πλαίσιο, με κάποια 

ερωτηματολόγια που έχουν συντάξει από την 

αρχή να παρακολουθήσουν τη διδασκαλία μου 

και να υπογραμμίσουν που είμαι καλός και που 

πρέπει να βελτιωθώ. Και να κάνουμε μετά μια 

συνάντηση να μου πουν σε ποια σημεία 

συμφωνούν και που θα ήθελα να βελτιωθώ λίγο 

παραπάνω και να ανταλλάξουμε απόψεις. 

 Ερευνητής Επαναφέρετε το ζήτημα του πλαισίου. Για ποιο 

λογο; 

 Εκπαιδευτικός 5 Ποιος είναι ο σκοπός. Σημασία έχει ποιος είναι 

ο σκοπός. Ο σκοπός έχει μεγαλύτερη σημασία 

από όλη τη διαδικασία πολλές φορές. Τι σκοπό 

έχεις να κάνεις εσύ; Τι σκοπό έχει η Κεντρική 

Διοίκηση για τα σχολεία. Παράδειγμα εάν 

αποσκοπεί να κάνει περικοπές έχει άλλη 

σημασία η αυτοαξιολόγηση και άλλη εάν θες να 

βελτιώσεις τα σχολεία. 

 

 

 

 

15:00 

Εκπαιδευτικός 2 Όταν στο διάλλειμα παρακολουθείς τη 

συμπεριφορά του μαθητή είναι αξιολόγηση. 

Ουσιαστικά, γινόμαστε αξιολογητές, κάνουμε 

αξιολόγηση χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε. 
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Παρακολουθείς τη συμπεριφορά του μαθητή, 

είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης μέσω της 

παρακολούθησης-ανοιχτής ή κλειστής- μπορεί 

δηλαδή να γίνει…μην εστιάζουμε σε άλλο 

θέμα.  

 Εκπαιδευτικός 6 Πιστεύω δεν εμπιστευόμαστε το ίδιο το κράτος. 

 Εκπαιδευτικός 2 Εκ των έσω!εκ των έσω! Από μας για μας! 

 Εκπαιδευτικός 6 Δεν εμπιστευόμαστε τη διαδικασία θα 

χαιρόμουν πάρα πολύ εάν ήξερα ότι θα γίνει μια 

αυτοαξιολόγηση και αξιολόγηση και όπου 

ύστερα να βρεθούν για παράδειγμα οι Σχολικοί 

Σύμβουλοι ή άλλοι αρμόδιοι ή έστω κάποιοι 

γνώστες διδακτικών μοντέλων και να με 

επιμορφώσουν πάνω σε αυτά. Γιατί πολλά 

πράγματα που εφαρμόζουμε τα έχουμε μάθει 

από μόνοι μας..τα περισσότερα πράγματα που 

έχω μάθει και χρησιμοποιώ κατά τη διάρκεια 

της διδασκαλίας τα έχω μάθει από Συμβούλους 

είτε από συναδέλφους. Δυστυχώς το 

Πανεπιστήμιο δεν μου έδωσε τα εφόδια που θα 

περίμενα για να νιώθω μέσα στην τάξη 

ασφαλής… να νιώθω δυνατός(παύση) Όπως 

είπε και η συνάδελφος που έχει δίκιο, επειδή 

δεν έχουμε όλα τα εφόδια για να 

λειτουργήσουμε στην τάξη αλλά και η σχετικά 

μικρή εμπειρία νιώθουμε αυτήν την ανασφάλεια 

ότι κάτι κάνω λάθος… γιατί δυστυχώς 

ακούγαμε για την αυτοαξιολόγηση διαρκώς 

αλλά δεν είδα να υπάρχει βούληση τελικά η 

αυτοαξιολόγηση να γίνεται σε ετήσια βάση ή να 

γίνεται μια επιμόρφωση ουσιαστική και όχι 

θεωρίες που βαριέται να τις ακούει ο καθένας 

μας(σημείωμα ερευνητή: αναφέρεται στο 

αναστοχαστικό μοντέλο επιμόρφωσης). 

 Εκπαιδευτικός 2 Μην ξεχνάμε ότι η αυτοαξιολόγηση μπορεί να 

γίνει και από τους ίδιους τους μαθητές για τους 

μαθητές. Μπορεί να γίνει και από τους ίδιους 

τους μαθητές για το σχολείο. Ένα παράδειγμα 

χωρίζεις τους μαθητές σε ομάδες, τους δίνεις 

μια φωτογραφική μηχανή και τους ζητάς να 

πάνε σε σημεία του σχολείου που δεν τους 

αρέσουν. Αυτό είναι αξιολόγηση. Προσπαθείς 

μετά τα σημεία που δεν τους αρέσουν να τα 
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βελτιώσεις, αλλά και να εκμαιεύσεις γιατί δεν 

τους αρέσουν. Τι πρέπει να διορθωθεί. Τι δεν 

τους αρέσει στο σχολείο δηλαδή. Κατάλαβες; 

Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να επικαλούμαστε 

Συμβούλους, Προϊσταμένους κ.λ.π Θα γίνει από 

εμάς για εμάς η αυτοαξιολόγηση. 

 Εκπαιδευτικός 6 Αν είναι έτσι, τότε ναι. 

 Εκπαιδευτικός 2 Σε αυτό το σημείο να εστιάσουμε. 

 Εκπαιδευτικός 6 Εφόσον γίνει αυτό που λέει ο συνάδελφος τότε 

ναι να γίνει η αυτοαξιολόγηση. 

 Εκπαιδευτικός 1 Όπως το θέτετε υπάρχει ο ανθρώπινος 

παράγοντας. Εγώ αν κληθώ να αξιολογήσω μια 

ομάδα π.χ. εσάς που είμαστε φίλοι(διακόπτεται 

η σκέψη της) 

 Εκπαιδευτικός 2 Εννοείται φιλικά. Ως κριτικός φίλος. 

 Εκπαιδευτικός 3 Πιστεύω, όμως, ότι υπάρχει μεγαλύτερη 

οικειότητα, οπότε εάν του πεις κάτι αρνητικό θα 

το πάρει πιο θετικά. 

 Εκπαιδευτικός 1 Όμως, τώρα ξέρω πώς να αξιολογήσω σωστά 

τον χ, ψ συνάδελφο. Θα πρέπει να υπάρχει μια 

επιμόρφωση. 

 Εκπαιδευτικός 4 Προηγείται η επιμόρφωση. 

 Εκπαιδευτικός 1 Πρώτα πρέπει να επιμορφωθείς και μετά να 

αξιολογήσεις. 

 Εκπαιδευτικός 4 Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να 

αξιολογήσω έναν εκπαιδευτικό, εάν δεν 

γνωρίζω πώς να τον αξιολογήσω. 

 Εκπαιδευτικός 2  Μπορείς να μην μπορείς να αξιολογήσεις το 

αντικείμενο της γιατί δεν είσαι ειδικός 

αλλά(αρκετά μεγάλη παύση.) 

 Ερευνητής Ποια είναι η γνώμη σας για την ύπαρξη ενός 

υποστηρικτικού μηχανισμού στη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης; 

 Εκπαιδευτικοί (ομόφωνα) είναι απαραίτητη η υποστήριξη και 

η παροχή γνώσεων. 

 Εκπαιδευτικός 5 Το θέμα με τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα είναι 

ότι κατά βάση παρέχουν γνώσεις θεωρητικές, 

δεν έχουν εμπλακεί σε μια πρακτική εφαρμογή 

σε μια τάξη. Κι είναι εύκολο να λες θεωρίες 

αλλά να τα εφαρμόσεις στην πράξη είναι άλλο 

πράγμα. 

 Εκπαιδευτικός 2 Μπορούν όμως να δώσουν ένα πλαίσιο. 

 Εκπαιδευτικός 5 Οι θεωρίες είναι πολλές, όμως όταν μπεις σε 
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μια τάξη ανατρέπονται πολλά πράγματα. 

 Εκπαιδευτικός 1 Το έχουμε περιορίσει μόνο στο διδακτικό έργο. 

 Εκπαιδευτικός 5 Ναι. Γιατί μέσα στην τάξη ανατρέπονται πολλά 

πράγματα. 

 Εκπαιδευτικός 1 Ναι αλλά η αυτοαξιολόγηση δεν περιλαμβάνει 

μόνο την ποιότητα της διδασκαλίας 

 Εκπαιδευτικός 6 Σαφώς περιλαμβάνει και αυτό(παύση) 

 Ερευνητής Ποια είναι κατά τη γνώμη σας το βασικό 

ζήτημα για την αυτοαξιολόγηση; 

 Εκπαιδευτικός 4 Το που εστιάζει γη αυτοαξιολόγηση. Γιατί το 

δυσκολότερο είναι το διδακτικό, ενώ το 

κτιριακό είναι πιο εύκολο. Γίνεται απλά μια 

καταγραφή, όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς 

αλλά και από τους γονείς και τους μαθητές…Το 

διδακτικό είναι αυτό που πονάει. 

 Εκπαιδευτικός 5 Υποψιάζομαι ότι το Υπουργείο δεν έχει θέμα με 

το κτιριακό! 

 Εκπαιδευτικός 4 Αυτό ούτως ή άλλως καταγράφεται κάθε τέλος 

της χρονιάς. 

 Εκπαιδευτικός 5 Τα έχει καταγράψει εδώ και πολλά χρόνια και 

οι βελτιώσεις που γίνονται είναι 

συγκεκριμένες(μεγάλη παύση) 

20:00 Ερευνητής Η δήλωση «η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική 

μονάδα να ιεραρχήσει τις ανάγκες της» 

αξιολογήθηκε με τον υψηλότερο μέσο όρο από 

τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα; Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 

Γιατί;(ο ερευνητής επανέλαβε την ερώτηση) 

 Εκπαιδευτικός 6 Συμφωνούμε. Άλλωστε είναι κάτι που ειπώθηκε 

και νωρίτερα. Με την αυτοαξιολόγηση 

γνωρίζουμε τις αδυναμίες μας. Βάζουμε ένα 

πλάνο το οποίο εφαρμόζουμε και στο τέλος 

πάλι το αξιολογούμε. Θεωρώ ότι είναι 

απαραίτητο στο τέλος πάλι να το αξιολογούμε. 

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο 

 Εκπαιδευτικός 2 Βοηθά να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες μας και να 

προσπαθήσουμε για το καλύτερο. 

 Ερευνητής  Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο;(καμία 

απάντηση, οπότε ο ερευνητής προχωρά στην 

επόμενη ερώτηση) 

Η δήλωση «η αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική 
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μονάδα να διαπιστώσει την αναγκαιότητα 

αλλαγών των καθορισμένων στόχων» 

αξιολογήθηκε επίσης με υψηλό μέσο όρο από 

τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος στην 

έρευνα; Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; Γιατί; 

 Εκπαιδευτικός 1 Προφανώς, διότι αν στο τέλος αποδειχθεί ότι οι 

στόχοι που τέθηκαν ήταν υψηλοί….. 

 Εκπαιδευτικός 5 Μπορεί να ήταν πάνω από τις δυνατότητες της 

μονάδας. 

 Εκπαιδευτικός 2 Είτε μπορεί να βγουν κάποιοι άλλοι στόχοι 

στην πορεία. Εξαρτάται από τους γονείς και 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς να τους 

αλλάξουν. 

 Ερευνητής Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; Προχωράμε 

στην επόμενη ερώτηση. Η δήλωση «η 

αυτοαξιολόγηση βοηθά τη σχολική μονάδα να 

γνωρίσει τους στόχους της» έλαβε υψηλό μέσο 

όρο στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα; Συμφωνείτε με 

αυτή την άποψη; Γιατί; (ο ερευνητής επανέλαβε 

την ερώτηση) 

 Εκπαιδευτικός 2 Βοηθά να γνωρίσει τον εαυτό της. 

 Εκπαιδευτικός 5 Ναι. Έχει μια πιο επίσημη μορφή. Άρα είναι 

λογικό να γνωρίζουν όλοι ποιοι είναι οι στόχοι. 

Ναι, βοηθάει. 

 Ερευνητής Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η αυτοαξιολόγηση 

δεν ενθαρρύνει ή ενθαρρύνει τους μαθητές να 

πάρουν πρωτοβουλίες και να αναλάβουν 

ευθύνες;» Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 

Γιατί; 

 Εκπαιδευτικός 5 Όχι, δε συμφωνώ. 

 Εκπαιδευτικός 2 Όχι, αν γίνει σε σωστή βάση βοηθά. 

 Εκπαιδευτικός 5 Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση αφορά σε σχέση 

με τους μαθητές. 

 Εκπαιδευτικός 2 Ναι. Ναι με τους μαθητές. 

 Εκπαιδευτικός 1 Εξαρτάται εάν το έχεις βάλει ως στόχο. Αν 

έχεις ως στόχο να παίρνουν πρωτοβουλίες οι 

μαθητές. Αν, όμως, δεν το έχεις θέσει ως στόχο, 

αν δεν σε ενδιαφέρει το κομμάτι αυτό( παύση) 

Εξαρτάται αν το έχεις θέσει ως στόχο . Εάν 
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στόχος σου είναι να αποκτήσουν πρωτοβουλία. 

 Εκπαιδευτικός 5 Μέσα από την αυτοαξιολόγηση. 

 Εκπαιδευτικός 1 Αν είναι στόχος σαφώς και βοηθά. Αν, όμως το 

παραβλέπεις δεν βοηθά. Δεν μπορείς a priori να 

το πεις αυτό 

 Εκπαιδευτικός 2 Μα είναι βασικός πυλώνας η συνεργασία και η 

συμμετοχή των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση. 

Αλίμονο. 

 Εκπαιδευτικός 1 Αν βοηθά στο να πάρουν πρωτοβουλία; 

 Εκπαιδευτικός 2 Να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

 Εκπαιδευτικός 1 Πρέπει να έχει τεθεί ως στόχος. 

 Εκπαιδευτικός 5 Ίσως να μην κατανόησα καλά. 

 Εκπαιδευτικός 2 Να δώσω ένα παράδειγμα (τον διακόπτουν) 

 Εκπαιδευτικός 1 Συμφωνώ ότι δεν ενθαρρύνει. 

 Εκπαιδευτικός 2  Δε συμφωνώ. Ενθαρρύνει. 

 Εκπαιδευτικός 5 Ρωτάω πάλι. Τα παιδιά μπαίνουν στη 

διαδικασία να αυτοαξιολογήσουν τον εαυτό 

τους; 

 Εκπαιδευτικός 2 Όλους! Και τους συμμαθητές τους και τον ίδιο 

τον δάσκαλο. 

 Εκπαιδευτικός 3  Μπορεί να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη. 

 Εκπαιδευτικός 1 Όμως, όπως προωθήθηκε η αυτοαξιολόγηση 

έμπαιναν σε μια τέτοια διαδικασία; 

 Εκπαιδευτικός 5 Όχι βέβαια. 

 Εκπαιδευτικός 2  Μπορούν με το κατάλληλο πλαίσιο. 

 Εκπαιδευτικός 1 Υποθετικά μιλώντας. 

 Εκπαιδευτικός 2  Θα μπορούσε μαζί με τρεις συναδέλφους που 

σε παρακολουθούν να είναι και ένας μαθητής 

από άλλο τμήμα και να συμμετέχει και αυτός με 

τους εκπαιδευτικούς. 

 Εκπαιδευτικός 1 Στην Ελλάδα δεν ισχύει. 

 Εκπαιδευτικός 5 Όχι, δεν ισχύει. 

25:00 Εκπαιδευτικός 2 Όπως είναι τώρα δεν ενθαρρύνει. Θέλει άλλο 

πλαίσιο. 

 Εκπαιδευτικός 1 Όντως, δεν βοηθά όπως εφαρμόστηκε. 

 Εκπαιδευτικός 2  Όπως προανέφερα χωρίζεις τους μαθητές σε 5 

ομάδες των 4 ατόμων, τους δίνεις μια 

φωτογραφική μηχανή και τους ζητάς να πάνε σε 

σημεία του σχολείου που δεν τους αρέσουν. 

Νομίζω ότι τα παιδιά παίρνουν πρωτοβουλίες. 

 Εκπαιδευτικός 1 Ναι, αλλά εδώ δεν εφαρμόζεται. 

 Εκπαιδευτικός 3 Αυτή τη στιγμή όχι. 

 Εκπαιδευτικός 2 Θεωρητικά θα μπορούσε να εφαρμοστεί  
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 Εκπαιδευτικός 5 Όταν φτιάχνεις μια ομάδα από μαθητές και τους 

αναθέτεις μια συγκεκριμένη δουλειά εκεί 

παίρνουν πρωτοβουλίες. Αλλά είναι άλλο 

πράγμα αυτό και άλλο στα πλαίσια μιας 

διαδικασίας αυτοαξιολόγησης. Επομένως, όπως 

εφαρμόστηκε όχι. 

 Ερευνητής Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η αυτοαξιολόγηση 

δεν θα μπορούσε να δημιουργεί ισχυρούς 

δεσμούς μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

φορέων στη σχολική μονάδα;» Συμφωνείτε με 

αυτή την άποψη; Γιατί; 

 Εκπαιδευτικός 5 Όλα είναι θέμα σκοπού. Αν ο σκοπός είναι η 

βελτίωση, τότε βοηθά(παύση). Αν ο σκοπός δεν 

είναι η βελτίωση δε βοηθά καθόλου. 

 Εκπαιδευτικός 1 Δεν έχουμε πάντως απόδειξη. Έγινε μια φορά 

με τη μορφή απλής καταγραφής… Οπότε πως 

μπορούμε να ξέρουμε τώρα αν ισχύει. Μόνο 

θεωρητικά μπορώ να πω ότι βοηθά στην 

ανάπτυξη καλύτερων σχέσεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Αλλά και των μαθητών. Αλλά 

τονίζω , θεωρητικά. 

 Εκπαιδευτικός 3  Έτσι, όπως έγινε όχι. 

 Εκπαιδευτικός 5  Πρακτικά όχι δεν ξέρουμε. 

 Εκπαιδευτικός 4 Μπορεί και κάποιοι να την θεωρήσουν μέσο 

πίεσης. 

 Εκπαιδευτικός 5  Είτε ως ευκαιρία βαθιάς εξομολόγησης π.χ οι 

γονείς προς το δάσκαλο. 

 Εκπαιδευτικοί Πάντως συμφωνούμε ότι συμβάλλει λίγο έως 

καθόλου. 

 Ερευνητής Οι ερωτώμενοι πίστευαν ότι «η 

αυτοαξιολόγηση συμβάλλει καθόλου ή λίγο στη 

γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των μαθητών 

υψηλών και χαμηλών επιδόσεων , και ανάμεσα 

στα αγόρια και στα κορίτσια , αναφορικά με τα 

μαθησιακά επιτεύγματα;» Συμφωνείτε με αυτή 

την άποψη; Γιατί; 

 Εκπαιδευτικός 5  Είναι πολύ εξεζητημένη ερώτηση. Πώς να 

βοηθήσει δηλαδή; Δεν είναι θέμα 

αυτοαξιολόγησης αν κάποιος βελτιωθεί ή όχι 
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μέσα στη σχολική τάξη. 

 Εκπαιδευτικός 1  Είναι, εφόσον έχουμε μαθητές δύο ταχυτήτων. 

Είναι αλλά πάλι σε σχέση με την 

αυτοαξιολόγηση που πήγε να εφαρμοστεί δεν 

είχε κανένα αποτέλεσμα. 

Δεν έχει βοηθήσει. Αλλά πάλι θεωρητικά έχει 

στόχο και αυτό η αυτοαξιολόγηση( παύση ) να 

βελτιώσει τις συνθήκες τις μαθησιακές μέσα 

στην τάξη, να μην υπάρχει μεγάλο χάσμα γιατί 

αλλιώς ούτε οι πολύ καλοί μαθητές ωφελούνται 

ούτε οι πιο αδύνατοι ( παύση ) αναφορικά 

μεταξύ αγοριών και κοριτσιών δεν έχω άποψη. 

 Εκπαιδευτικός 4 Μιλάμε για μια αυτοαξιολόγηση σε γνωστικό 

επίπεδο; Μα ήδη δεν γίνεται μια 

αυτοαξιολόγηση μέσα στην τάξη με τα τεστ και 

άλλα σχετικά με την εξέλιξη των μαθητών. Δεν 

υπάρχει διαφορά ούτως ή άλλως. 

 Εκπαιδευτικός 1  Η αυτοαξιολόγηση (μεγάλη παύση ) 

 Εκπαιδευτικός 5  Αυτοαξιολογείται κάθε μαθητής από μόνος του. 

 Εκπαιδευτικός 1  Όχι , εγώ ως εκπαιδευτικός. 

 Εκπαιδευτικός 5  Ο μαθητής από μόνος του. 

 Εκπαιδευτικός 2  Θεωρητικά πάλι, ναι βοηθάει. 

 Ερευνητής Για ποιους λόγους κατά τη γνώμη σας 

συνάντησε τόσες αντιδράσεις από τους 

εκπαιδευτικούς; 

 Εκπαιδευτικός 4 Το πλαίσιο της ( αυτοαξιολόγησης ) έγινε απλά 

για να περάσει ως μέτρο, να δείξει ότι κάτι 

γίνεται και ότι θα μπουν οι εκπαιδευτικοί σε μια 

διαδικασία να αξιολογηθούν, καθώς και ότι θα 

αλλάξουν κάποια πράγματα στην Παιδεία. 

Νομίζω ότι έγινε στο πόδι. Γιατί από το 

πουθενά σε μια νύχτα δημιουργήθηκε μια βάση 

για την αυτοαξιολόγηση από κάποιον υπεύθυνο 

σε κάποιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Δε νομίζω 

ότι μπήκαμε μέσα σε μια διαδικασία να 

φτιάξουμε σε 2 μήνες αυτό το πράγμα που 

ζητούσε. Πρέπει να γίνει πρώτα η προετοιμασία 

και μετά να το περάσεις μέσα στο σχολείο.  

30:00 Εκπαιδευτικός 2  Δεν έγινε εκ των έσω. 

 Εκπαιδευτικός 4 Να καθοριστούν οι στόχοι από την ηγεσία.. και 

μετά να περάσει στους εκπαιδευτικούς ποια 

είναι τα θέλω της αυτοαξιολόγησης.  

 Εκπαιδευτικός 2  Οι εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν τα 
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εργαλεία( παύση ). 

 Εκπαιδευτικός 5 Πρέπει να γίνει αξιολόγηση στην ίδια τη 

διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. 

Επαναλαμβάνω να γίνει αξιολόγηση στην ίδια 

τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. ( παύση ) 

Το ότι υπάρχει ένα πλαίσιο δεν σημαίνει ότι 

αυτό είναι ευαγγέλιο. Δηλαδή το πλαίσιο 

μπορεί να υπερβαίνει τις δυνατότητες της 

μονάδας. 

 Εκπαιδευτικός 6 Να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε 

σχολείου( παύση ) 

 Εκπαιδευτικός 2  Η κάθε σχολική μονάδα να ιεραρχήσει τις 

ανάγκες της. Άλλες ανάγκες έχει το σχολείο 

μας, άλλες ανάγκες κάποιο άλλο σχολείο. 

Παράδειγμα ένα μονοθέσιο , ένα πολυθέσιο σε 

μια επαρχιακή πόλη και ένα πολυθέσιο σε μια 

μεγάλη πόλη. Πρέπει να αφεθούν οι 

εκπαιδευτικοί ελεύθεροι να βγάλουν αυτοί το 

πλαίσιο( παύση ). 

 Εκπαιδευτικός 4 Δεν πρέπει να περιμένουμε άμεσα 

αποτελέσματα αλλά σιγά σιγά ( παύση). 

 Εκπαιδευτικός 5  Διαφωνούμε όχι με τη διαδικασία της 

αυτοαξιολόγησης, αλλά με τον τρόπο που 

προωθήθηκε. 

 Εκπαιδευτικός 6  Μια σωστή αυτοαξιολόγηση θα μας βοηθήσει! 

 Εκπαιδευτικός 3  Θέλουμε μια σωστή αυτοαξιολόγηση( παύση ). 

 Εκπαιδευτικός 5 Άλλωστε ο καθένας επιδιώκει να γίνει 

καλύτερος και αλλά όχι να στιγματιστεί. Δεν 

διαφωνεί κανείς όταν έχει σκοπό να τον κάνει 

καλύτερο, αλλά διαφωνεί με το να τον 

στιγματίσει. 

 Ερευνητής  Έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε; 

 Εκπαιδευτικοί Όχι. 

 Ερευνητής Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τη 

διαθεσιμότητα σας. 

33:00 Εκπαιδευτικοί Και εμείς ευχαριστούμε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

Παραγοντική Ανάλυση (Factor Analysis) 

RotatedComponentMatrix
a
 

 

 Component 

1 2 

ΔΗΛΩΣΗ 1 ,770 ,402 

ΔΗΛΩΣΗ 2 ,797 ,435 

ΔΗΛΩΣΗ 3 ,752 ,423 

ΔΗΛΩΣΗ 4 ,755 ,481 

ΔΗΛΩΣΗ 5 ,719 ,515 

ΔΗΛΩΣΗ 6 ,768 ,363 

ΔΗΛΩΣΗ 7 ,681 ,517 

ΔΗΛΩΣΗ 8.1 ,837 ,294 

ΔΗΛΩΣΗ 8.2 ,738 ,437 

ΔΗΛΩΣΗ 8.3 ,855 ,308 

ΔΗΛΩΣΗ 8.4 ,856 ,326 

ΔΗΛΩΣΗ 9 ,744 ,441 

ΔΗΛΩΣΗ 10 ,449 ,676 

ΔΗΛΩΣΗ 11 ,439 ,727 

ΔΗΛΩΣΗ 12 ,296 ,845 

ΔΗΛΩΣΗ 13 ,383 ,812 

ΔΗΛΩΣΗ 14 ,560 ,689 

ΔΗΛΩΣΗ 15 ,555 ,670 

ΔΗΛΩΣΗ 16 ,251 ,836 

ΔΗΛΩΣΗ 17 ,412 ,793 

ΔΗΛΩΣΗ 18 ,356 ,851 

ΔΗΛΩΣΗ 19 ,516 ,704 

ΔΗΛΩΣΗ 20 ,464 ,764 

ΔΗΛΩΣΗ 21 ,584 ,683 

ΔΗΛΩΣΗ 22 ,424 ,762 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
a
 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

 


