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Κεφάλαιο 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.1 Έννοια και σπουδαιότητα του ελέγχου*1
Tο έργο ενός διοικητικού στελέχους συνίσταται: στο σχεδιασµό-προγραµµατισµό, στη
λήψη αποφάσεων, στην οργάνωση, στη διεύθυνση-ηγεσία και στον έλεγχο. Από την
κατάταξη αυτή των παραπάνω εννοιών γίνεται φανερό ότι ο έλεγχος αποτελεί την πέµπτη
και τελευταία λειτουργία της διοίκησης και λαµβάνει χώρα µετά την ολοκλήρωση των
άλλων διοικητικών λειτουργιών. Στην πράξη, όµως, ο έλεγχος συνδέεται περισσότερο µε
το σχεδιασµό-προγραµµατισµό, επειδή: πρώτο, ο σχεδιασµός-προγραµµατισµός
καθιερώνει τους στόχους και τις µεθόδους για την επίτευξή τους, ενώ ο έλεγχος ερευνά το
σηµείο µέχρι το οποίο πραγµατοποιήθηκαν οι στόχοι αυτοί και δεύτερο, ο έλεγχος βοηθά,
µέσω του συστήµατος επαναπληροφόρησης (feedback), τη διοίκηση του οργανισµού για
τη λήψη νέων αποφάσεων και την κατάρτιση νέων σχεδίων-προγραµµάτων µε σκοπό την
παραπέρα βελτίωση της αποδοτικότητάς του.
Επειδή στην καθηµερινή πραγµατικότητα η έννοια του ελέγχου, πολλές φορές ταυτίζεται
και συγχέεται µε τον "καταναγκασµό" και την "πειθαρχική επιβολή", θεωρούµε σκόπιµο να
προβούµε σε µία σύντοµη ανάλυση του όρου αυτού.
Από διοικητικής πλευράς ο όρος "έλεγχος" δεν αποτελεί πειθαρχική ποινή, δηλαδή δεν
έχει τιµωρητική σηµασία ούτε είναι διαδικασία υποταγής (Giglioni et al, 1974). Σηµαίνει
πολύ περισσότερα από τον απλό και µόνο εντοπισµό των λαθών των υπευθύνων. Όπως
αναγνώρισε ο Fayol (1949: 107) πριν από αρκετά χρόνια, έλεγχος σηµαίνει ότι µέσα σε µία
οργάνωση καθετί γίνεται σύµφωνα µε καθιερωµένες αρχές και κανόνες. Στην εκπαίδευση,
για παράδειγµα, οι διευθυντές σχολικών µονάδων έχουν την εξουσία να ελέγχουν τη
συµπεριφορά των δασκάλων και των µαθητών τους σύµφωνα µε την ισχύουσα σχολική
νοµοθεσία.
Ένας άλλος ορισµός του ελέγχου είναι αυτός που τον θεωρεί ως τη διαδικασία
µέτρησης και διόρθωσης "των εκτελουµένων δραστηριοτήτων των υφισταµένων, που
σκοπό έχει να επιβεβαιώσει ότι εκπληρώνονται οι αντικειµενικοί σκοποί της οργάνωσης και
εκτελούνται τα σχέδια-προγράµµατα που έχουν καταρτιστεί για την επίτευξή τους" (Koontz
κ.ά., 1983: 165). Από την εννοιολογική αυτή οριοθέτηση προκύπτει ότι ο έλεγχος
εφαρµόζεται σε πρόσωπα, πράγµατα και πράξεις και σε όλες τις βαθµίδες της ιεραρχικής
κλίµακας. ∆ηλαδή, η λειτουργία του ελέγχου είναι καθήκον όλων των διοικητικών
στελεχών, από το ανώτατο ηγετικό στέλεχος µιας οργάνωσης µέχρι τον υπεύθυνο µιας
µικρής οµάδας εργαζοµένων. Επιπλέον, σκοπός της λειτουργίας αυτής είναι:
• να διαπιστώσει πότε και γιατί σηµειώθηκε απόκλιση από τα προγραµµατισθέντα,
δηλαδή αναφέρεται στην εκάστοτε εκτίµηση της υφισταµένης κατάστασης του
οργανισµού,
• να φροντίσει για τη διόρθωση των αποκλίσεων, δηλαδή ανάλογα µε τις αποκλίσεις
µεταξύ προβλέψεων και αποτελεσµάτων και των αιτιών αυτών, επιβραβεύει ή τιµωρεί
και
1

*Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί διασκευή του βιβλίου του καθηγητή Σαΐτη Χ. (2008) Οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης, αυτοέκδοση, Αθήνα.
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• να λάβει τέτοια µέτρα, ώστε να µην επαναληφθεί στο µέλλον παρόµοια απόκλιση,
δηλαδή συνίσταται στη λήψη µέτρων τέτοιων που να συµβάλλουν στην περαιτέρω
βελτίωση της παραγωγικότητας.
Από την παραπάνω συνοπτική ανάλυση µπορούµε να ορίσουµε τη λειτουργία του
ελέγχου ως τη διοικητική δραστηριότητα που υπολογίζει τις αποκλίσεις από την
προκαθορισµένη απόδοση και παρέχει πληροφορίες, µέσα από τις οποίες µπορούν να
ληφθούν διορθωτικές αποφάσεις, είτε για να βελτιωθεί η µελλοντική αποδοτικότητα είτε για
να τροποποιηθούν τα αρχικά σχέδια-προγράµµατα του οργανισµού.
Προκειµένου, όµως, να είναι επιτυχηµένη η εφαρµογή του ελέγχου, πρέπει να υπάρχει:
πρώτο, σχέδιο-πρόγραµµα στο οποίο θα βασιστεί το διοικητικό στέλεχος, για να
προσδιορίσει κατά πόσο η οργανική του µονάδα εκπληρώνει όλα όσα επιθυµούνται και
προσδοκούνται από αυτή και δεύτερο, οργανωτική δοµή ώστε το διοικητικό στέλεχος να
γνωρίζει σε ποιο σηµείο του οργανισµού εναπόκειται η ευθύνη για την (τις) απόκλιση (σεις) από το (τα) σχέδιο (-α) και για τη διόρθωση αυτής (-των). Με απλά λόγια, πρέπει να
υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισµού του ατόµου που φέρει την ευθύνη για την καλύτερη
εκτέλεση συγκεκριµένου έργου, δηλαδή προϋποτίθεται οργανωτική δοµή, η οποία θα
ορίζει µε σαφήνεια τις σχέσεις και τις ευθύνες µεταξύ των µελών µιας τυπικής οργάνωσης.
(Σαΐτης, 2008)
Αλλά τι είναι αυτό που κάνει απαραίτητη τη λειτουργία του ελέγχου µέσα σε µια τυπική
οργάνωση;
Κατά µία άποψη (Lucey, 1997) η αναγκαιότητα του ελέγχου απορρέει από τα
απρόβλεπτα προβλήµατα, τα οποία προκύπτουν και προκαλούν δυσάρεστες καταστάσεις
στη λειτουργία του οργανισµού και φυσικά θέτουν το πραγµατικό αποτέλεσµα σε µεγάλη
απόκλιση σε σύγκριση µε το προσδοκώµενο ή σχεδιαζόµενο.
Ο έλεγχος, επίσης, έχει συχνά µια σηµαντική συνεισφορά στην υποκίνηση των
εργαζοµένων, αφού, όπως υποστηρίζεται (Dubrin, 1998), οι ακριβείς µετρήσεις του
ελέγχου δίνουν στο σωστά παρακινηµένο, ικανό εργαζόµενο την ευκαιρία να
αναγνωριστεί-ανταµειφθεί για την αποτελεσµατική του εργασία.
Τέλος, υπάρχει η άποψη (Μπουραντάς, 2001) βάσει της οποίας η αναγκαιότητα του
ελέγχου πηγάζει από τους εξής λόγους:
• τον καθορισµό των αντικειµενικών σκοπών και των τρόπων επίτευξής τους που, ως
γνωστό, βασίζεται σε προβλέψεις και κατά προέκταση στη µελλοντική αβεβαιότητα,
• το γεγονός ότι τα άτοµα µιας οργάνωσης έχουν αντιλήψεις, ανάγκες και διαθέσεις που
δε συµβαδίζουν πάντοτε µε τους στόχους και τις επιδιώξεις της οργάνωσης,
• τον εντοπισµό των δυσλειτουργιών, αφού η αδιαφορία για την ύπαρξη λειτουργικών
αδυναµιών και προβληµάτων, πιθανόν να οδηγήσει έναν οργανισµό σε δυσάρεστη
θέση,
• την πολυπλοκότητα του οργανισµού που, λόγω πολλών ατόµων, ειδικοτήτων και
ενεργειών, απαιτεί µηχανισµό συντονισµένης δράσης και αποτελεσµατικότερο
σύστηµα διοίκησης πληροφοριών και
• τη µέτρηση και αξιολόγηση του αποτελέσµατος που είναι βασική προϋπόθεση για τη
δηµιουργία αισθήµατος επιτυχίας στα ικανά άτοµα του οργανισµού.
Εν κατακλείδι, η σπουδαιότητα του ελέγχου έγκειται στο γεγονός ότι µέσω αυτού
εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή πραγµατοποίηση των στόχων µιας οργάνωσης, εφόσον
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ελέγχεται συνεχώς αν η συµπεριφορά της οργάνωσης και των µελών της είναι εκείνη που
καθιστά δυνατή την επίτευξη των στόχων.
1.2 Η διαδικασία του ελέγχου
Η διαδικασία του ελέγχου ακολουθεί τη λογική του σχεδιασµού-προγραµµατισµού και
αποτελείται από τέσσερα στάδια (Koontz κ.ά., 1983, Ζαβλανός, 1998):
9 Τον καθορισµό πρότυπων απόδοσης. Τα πρότυπα απόδοσης σχετίζονται µε
τους στόχους της οργάνωσης και αποτελούν τη βάση (ή τη µονάδα µέτρησης) για
τον υπολογισµό των αποτελεσµάτων. Εκφράζουν συγκεκριµένα επιθυµητά
αποτελέσµατα, αποδόσεις ή στόχους, χαρακτηριστικά συµπεριφοράς, τρόπους
ενεργειών κ.ά.. ∆ιαφέρουν από οργανισµό σε οργανισµό, επειδή έχουν
διαφορετικούς στόχους. Τέλος, υπάρχουν διάφοροι τύποι προτύπων όπως το
πρότυπο χρόνου, στο οποίο διατυπώνεται η χρονική διάρκεια που απαιτείται
στην πραγµατοποίηση ενός έργου, το πρότυπο κόστους, στο οποίο
διατυπώνεται το κόστος που έχει σχέση µε την εκτέλεση του έργου, το πρότυπο
συµπεριφοράς, στο οποίο διατυπώνεται ο τύπος της επιθυµητής συµπεριφοράς
των µελών της οργάνωσης κ.ά..
9 Τη µέτρηση της απόδοσης. Μετά τον καθορισµό των προτύπων απόδοσης
επιχειρείται η µέτρηση του αποτελέσµατος. Τα διοικητικά στελέχη χρησιµοποιούν
συνήθως τέσσερις τρόπους συλλογής πληροφοριών, για να µετρήσουν την
πραγµατική απόδοση: την προσωπική παρατήρηση, που παρέχει πληροφορίες
από "πρώτο χέρι" σχετικά µε την υφιστάµενη κατάσταση της οργανικής µονάδας,
τις στατιστικές αναφορές, τις προφορικές αναφορές, που προέρχονται από
συσκέψεις ή συζητήσεις µε συνεργάτες τους και τις γραπτές αναφορές, που
προέρχονται από τεκµηριωµένες γραπτές εισηγήσεις των υφισταµένων τους
(Koontz κ.ά., 1983, Κανελλόπουλος, 1990). Φαινοµενικά η µέτρηση της
πραγµατικής απόδοσης είναι σχετικά εύκολη υπόθεση, ωστόσο υπάρχουν
περιπτώσεις (π.χ. η µέτρηση του διδακτικού έργου των εκπαιδευτικών, η
µέτρηση του ερευνητικού έργου ενός ερευνητή κ.ά.), όπου η µέτρηση της
απόδοσης είναι δύσκολο έργο. Επειδή στο στάδιο αυτό του ελέγχου εισέρχεται,
σε πολλές περιπτώσεις, ο παράγοντας της υποκειµενικότητας, καταβάλλεται
προσπάθεια υιοθέτησης σαφών και ποσοτικών κριτηρίων αξιολόγησης.
9 Τη σύγκριση της απόδοσης µε τα πρότυπα. Στο στάδιο αυτό του ελέγχου γίνεται
σύγκριση της πραγµατικής απόδοσης µε τα πρότυπα. Αυτή η σύγκριση βοηθά
τους διοικούντες του οργανισµού να διαπιστώσουν τις τυχόν αποκλίσεις από τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.
9 Τη διόρθωση αποκλίσεων. Αν, από τη σύγκριση της προηγούµενης φάσης του
ελέγχου, παρατηρηθούν αρνητικές αποκλίσεις, η διοίκηση προβαίνει σε
διορθωτικές ενέργειες για την εξάλειψη των αποκλίσεων αυτών. Οι διορθωτικές
ενέργειες µπορούν να απαιτούν αλλαγές σε κάποια συµπεριφορά των ατόµων,
σε δραστηριότητες του οργανισµού, σε αναπροσδιορισµό των προτύπων, σε
ανακατανοµή των καθηκόντων µεταξύ των εργαζοµένων κ.ά.. Πρέπει εδώ να
τονιστεί ότι και οι θετικές αποκλίσεις πρέπει να οδηγούν σε διορθωτική δράση,
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γιατί οι στόχοι που είχαν τεθεί πιθανό να µην ήταν σε ορθολογική βάση, δηλαδή
δεν είχαν καθοριστεί ανάλογα µε τις δυνατότητες του οργανισµού, του
ανθρώπινου δυναµικού και της διάθεσης των υλικών πόρων.
Με την ολοκλήρωση των διορθωτικών ενεργειών βλέπουµε ότι η λειτουργία του ελέγχου
επανασυνδέεται µε αυτή του σχεδιασµού-προγραµµατισµού.
1.3 Είδη ελέγχου
Στη γενική διοικητική θεωρία έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τύποι ελέγχου. Με κριτήριο τη
χρονική στιγµή, κατά την οποία ένας έλεγχος εφαρµόζεται σε σχέση µε το αποτέλεσµα,
διακρίνουµε τρία είδη ελέγχου (Erskine, 1991, Robbins, 1991, Dubrin, 1997):
9 Τον προληπτικό έλεγχο, που πραγµατοποιείται πριν από τη λειτουργία του
οργανισµού και φυσικά έχει κατεύθυνση προς το µέλλον. Χρησιµοποιείται
συνήθως για την εξασφάλιση του κατάλληλου ανθρώπινου δυναµικού και την
απαραίτητη διασφάλιση των υλικών πόρων, που θα συντελέσουν θετικά στην
εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του οργανισµού. Για παράδειγµα, αν
ένας οργανισµός, δηµόσιος ή ιδιωτικός, δεν αποκτήσει το κατάλληλο προσωπικό
για τη στελέχωση των διαφόρων υπηρεσιών του τη στιγµή που το χρειάζεται,
αναντίρρητα θα δηµιουργηθούν λειτουργικά προβλήµατα.
9 Τον παράλληλο (ή ταυτόχρονο) έλεγχο, που γίνεται µε την άµεση επίβλεψη των
διοικητικών στελεχών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Ο τύπος αυτός
ελέγχου βοηθά τη διοίκηση να διορθώσει, κατά την πορεία της εκτέλεσης του
έργου, διάφορα προβλήµατα. Ένας διευθυντής σχολείου, για παράδειγµα, που
επισηµαίνει αποκλίσεις είτε προς το χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του Αναλυτικού
Προγράµµατος είτε στη συµπεριφορά των εκπαιδευτικών, µπορεί να προβεί σε
ενέργειες βελτιώνοντας την υφιστάµενη κατάσταση.
9 Τον κατασταλτικό (ή µεταγενέστερο) έλεγχο, που πραγµατοποιείται µετά από την
ολοκλήρωση κάθε έργου. Ο τύπος αυτού του ελέγχου µπορεί να παρέχει
κατευθυντήριες γραµµές για τη µελλοντική δραστηριότητα του οργανισµού, δεν
µπορεί όµως να αλλάξει το αποτέλεσµα που έχει ήδη πραγµατοποιηθεί.
Ανάλογα µε τους παράγοντες που διενεργούν τον έλεγχο, αν δηλαδή αυτός διενεργείται
από άτοµα του εσωτερικού ή εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισµού, διακρίνουµε δύο
είδη ελέγχου: τον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο, αντίστοιχα. Ο έλεγχος (ή
αξιολόγηση), για παράδειγµα, του εκπαιδευτικού έργου της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνεται σε εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση (ν. 2527/
1997, άρθρο 8).
1.4 Χαρακτηριστικά αποτελεσµατικού συστήµατος ελέγχου
Ο αποτελεσµατικός έλεγχος διέπεται από έναν αριθµό χαρακτηριστικών. Μπορεί τα
χαρακτηριστικά αυτά να έχουν γενική ισχύ, εντούτοις για να λειτουργήσει σωστά ο έλεγχος,
αυτά πρέπει να προσαρµόζονται στις ειδικές συνθήκες λειτουργίας κάθε οργανισµού. Ένα
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σύστηµα ελέγχου για να είναι αποτελεσµατικό και να εκπληρώνει το βασικό του σκοπό,
πρέπει (Ζαβλανός, 1998):
•

•
•
•
•
•

Nα είναι κατανοητό από όλα τα µέλη του οργανισµού που συµµετέχουν σε αυτό.
Πρέπει, δηλαδή, όλοι να γνωρίζουν µε ακρίβεια π.χ. το είδος των πληροφοριών
που είναι αναγκαίο για τη διαδικασία του ελέγχου κ.ά..
Nα εστιάζεται στα κρίσιµα και σηµαντικά σηµεία της λειτουργίας και των
αποτελεσµάτων του οργανισµού.
Nα είναι ευέλικτο. Να µπορεί, δηλαδή, να προσαρµόζεται στα εκάστοτε
περιβαλλοντικά δεδοµένα του οργανισµού.
Nα είναι οικονοµικό. Να προκύπτουν, δηλαδή, οφέλη από το κόστος εφαρµογής
του.
Nα είναι αντικειµενικό. ∆ηλαδή, οι πληροφορίες και µετρήσεις να στηρίζονται σε
αντικειµενικά και όχι υποκειµενικά δεδοµένα, και
Nα είναι αποδεκτό από όσους εφαρµόζεται. Κάθε σύστηµα ελέγχου είναι
καταδικασµένο σε αποτυχία, αν τα άτοµα τα οποία αφορά δεν το αποδέχονται για
τον ένα ή τον άλλο λόγο.

1.5 Ανθρώπινη αντίδραση κατά του ελέγχου
Όπως ειπώθηκε νωρίτερα, η λειτουργία του ελέγχου δεν είναι µόνο αναγκαία για τον
προσδιορισµό της αποτελεσµατικότητας µιας οργάνωσης ή ενός τµήµατος αυτής, αλλά
είναι και υποβοηθητική για την καλύτερη επίτευξη των προκαθορισµένων στόχων. ∆ηλαδή,
ο έλεγχος ενεργεί διορθωτικά και δηµιουργικά για την παραπέρα πορεία του οργανισµού
και όχι - όπως έχει περάσει η ιδέα - ως µία µορφή καταπίεσης και τιµωρίας των
εργαζοµένων. Η εφαρµογή, όµως, της διαδικασίας του ελέγχου προκαλεί σε αρκετές
περιπτώσεις τις αρνητικές αντιδράσεις αυτών που πρόκειται να ελεγχθούν. Στην πράξη η
ένταση του ελέγχου µέσα σε µία οργάνωση παρουσιάζεται µε ορισµένα συµπτώµατα,
όπως: τη µείωση του ενδιαφέροντος για την εργασία, την αύξηση των προστριβών και
απουσιών από την εργασία λόγω ασθενειών και την τάση δηµιουργίας συνδικαλιστικών
ενώσεων (Leavitt, 1972: 44).
Αλλά τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους να αντιδρούν στη διαδικασία του ελέγχου;
Η αντίδραση αυτή µπορεί, σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία (Κανελλόπουλος, 1995,
Ζαβλανός, 1998 κ.ά.), να αποδοθεί σε διάφορους λόγους, όπως:
¾ Στην κακή εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου, όπου συνειδητά ή ασυνείδητα έχει
χρησιµοποιηθεί, για να ασκηθεί πίεση ως βάση για πειθάρχηση και συµµόρφωση
των ανθρώπων σε σύγκριση µε πρότυπα που έχουν καθοριστεί από εξωτερικούς
παράγοντες. Ιστορικά η καθιέρωση και εφαρµογή τέτοιων συστηµάτων κρύβουν
πίσω τους τη θεωρία Χ του McGregor, σύµφωνα µε την οποία τα άτοµα πρέπει
να κατευθύνονται, να πιέζονται ή και να τιµωρούνται ακόµη, αν πρόκειται να
πετύχουν τους στόχους της οργάνωσης.
¾ Στην υπόθεση ότι εφόσον αντικείµενο ελέγχου είναι ο αξιολογούµενος ως άτοµο
και η απόδοσή του, τότε κάθε έλεγχος περιορίζει την ατοµική ελευθερία. Με απλά
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λόγια, ο εργαζόµενος πιστεύει ότι οι προϊστάµενοί του αµφιβάλλουν για την
ικανότητα απόδοσής του και την ευσυνειδησία µε την οποία εργάζεται και γι’ αυτό
τον επιτηρούν.
¾ Στον καθορισµό προτύπων απόδοσης χωρίς τη συµµετοχή των εργαζοµένων,
αιτία που τους προκαλεί φόβο ότι τα πρότυπα είναι "υψηλά" και ότι θα
κατηγορηθούν για τη µη επίτευξη των στόχων ακόµη και σε περιπτώσεις που δε
θα είναι αυτοί υπεύθυνοι.
¾ Στο γεγονός ότι ένα σύστηµα ελέγχου δηµιουργεί υπευθυνότητα και τα άτοµα που
δεν ανταποκρίνονται καλά στα καθήκοντά τους δε θέλουν τον έλεγχο και, τέλος,
¾ Στον τρόπο µέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των ανθρώπων, αφού σε
πολλές περιπτώσεις είναι υποκειµενικές και επιφανειακές και εστιάζονται στις
αποκλίσεις, χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τη συνολική προσπάθεια των
εργαζοµένων.
Βέβαια, η άσκηση του ελέγχου δεν προσκρούει πάντα στην αντίδραση των
εργαζοµένων. Αυτό συµβαίνει, όταν η διοίκηση του οργανισµού έχει την ικανότητα να
ενηµερώνει και να πείθει τα άτοµα για τη σηµασία του ελέγχου και τη χρήση αυτού ως
µέσου διόρθωσης του αποτελέσµατος της εργασίας και όχι ως µέσου καταναγκασµού και
τιµωρίας. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται συνήθως προς την κατεύθυνση αυτή είναι οι
εξής:
• η συµµετοχή των εργαζοµένων στον καθορισµό προτύπων απόδοσης καθώς και στη
µέτρηση-εκτίµηση των πραγµατικών αποτελεσµάτων,
• η σωστή και έγκαιρη ενηµέρωση των εργαζοµένων, για να γνωρίζουν πώς και από
ποιους διενεργείται ο έλεγχος αλλά και ποιους σκοπούς εξυπηρετεί,
• η από κοινού (διοικούντων και διοικούµενων) εξέταση της κατάστασης του
οργανισµού και διόρθωσης των λαθών στην εκτέλεση του έργου, που ως γνωστόν
οδηγεί στην ανάπτυξη αισθήµατος αυτοελέγχου (Hicks, 1974).
Από όσα προηγήθηκαν µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η πετυχηµένη εκτέλεση της
λειτουργίας του ελέγχου είναι κάτι περισσότερο από το σχεδιασµό ενός συστήµατος
ελέγχου, που απλώς είναι τεχνικά σωστό. Είναι σηµαντικό να σηµειώσει κανείς ότι οι
άνθρωποι και η απόδοσή τους γίνονται αντικείµενο ελέγχου και εποµένως το ανθρώπινο
στοιχείο χρειάζεται συστηµατική µελέτη, για να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσµατα.
1.6 Έλεγχος στο χώρο της εκπαίδευσης
Το σχολικό µας σύστηµα είναι δοµηµένο κατά το ιεραρχικό σύστηµα, όπου η εξουσία
πηγάζει από τον επικεφαλής του οργανισµού, δηλαδή τον υπουργό Εθνικής Παιδείας, και
καταλήγει στην κατώτερη βαθµίδα ηγεσίας της σχολικής εκπαίδευσης, δηλαδή το
διευθυντή σχολικής µονάδας. Στην πράξη αυτό σηµαίνει πως τα διοικητικά στελέχη της
εκπαίδευσης βρίσκονται µεταξύ τους σε ιεραρχική σχέση και συνεπώς για την εκτέλεση
των καθηκόντων τους και για τη νοµιµότητα των υπηρεσιακών τους ενεργειών είναι
υπεύθυνοι απέναντι στους προϊσταµένους τους. Η ιεραρχία των οργάνων συνεπάγεται τον
ιεραρχικό έλεγχο, ο οποίος κατευθύνεται από τα άνω προς τα κάτω. Αναφέρεται σ’ όλες τις
βαθµίδες της διοικητικής και επιτελικής διάρθρωσης των λειτουργιών της δηµόσιας
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εκπαίδευσης και διακρίνεται σε έλεγχο νοµιµότητας και σκοπιµότητας καθώς και σε
προληπτικό και κατασταλτικό έλεγχο. (Σαΐτης, 1992)
Το σύστηµα διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως αναφέραµε σε άλλο σηµείο, διαιρείται σε
τέσσερα επίπεδα:
• το εθνικό επίπεδο, που περιλαµβάνει την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου εθνικής
παιδείας, τα κεντρικά υπηρεσιακά, πειθαρχικά και γνωµοδοτικά συµβούλια και
βοηθητικούς οργανισµούς της εκπαίδευσης (όπως π.χ. ο ΟΣΚ και ο ΟΕ∆Β),
• το περιφερειακό επίπεδο, που αποτελείται από τις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις
Εκπαίδευσης και τα περιφερειακά συµβούλια (ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣ∆Ε και ΠΥΣ∆ΙΠ),
• το νοµαρχιακό επίπεδο, που αποτελείται από τις ∆ιευθύνσεις - Γραφεία Εκπαίδευσης,
τα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣ∆Ε και τα νοµαρχιακά συµβούλια, και
• το επίπεδο σχολικής µονάδας, που περιλαµβάνει το διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το
σύλλογο διδασκόντων.
Η διοικητική αυτή δοµή του σχολικού συστήµατος δεν αντανακλά µόνο την ιεραρχική
εξάρτηση των Η.Σ.Ε. σε κάθε διοικητικό επίπεδο, αλλά καθορίζει το πλαίσιο και τη µορφή
άσκησης των διοικητικών λειτουργιών (προγραµµατισµό, οργάνωση, διεύθυνση και
έλεγχο). Έτσι, για παράδειγµα, η λειτουργία του ελέγχου διαφέρει, ως προς την εµβέλεια
και το είδος των αρµοδιοτήτων, από το ένα ιεραρχικό επίπεδο στο άλλο. Ειδικότερα:
Σε εθνικό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό ο έλεγχος ασκείται από την Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ και συνίσταται: στην
εποπτεία όλων των εκπαιδευτικών υπηρεσιών της χώρας και την παρακολούθηση
εφαρµογής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Λόγω του συγκεντρωτικού συστήµατος η κεντρική
διοίκηση έχει την ευθύνη να προάγει τα εθνικά συµφέροντα και η εκπαίδευση
αναγνωρίζεται από όλους ως ένας από τους σηµαντικότερους συντελεστές για την
επιτυχία αυτού του σκοπού. Βέβαια, το συγκεντρωτικό σύστηµα διοίκησης εξασφαλίζει την
οµοιοµορφία των διοικητικών ενεργειών σε όλη την επικράτεια και τον αποτελεσµατικό
έλεγχο αυτών. Ωστόσο, η επαναπληροφόρηση των ατελειών στην εφαρµογή των
κανονισµών ή των αποκλίσεων κατά την πραγµατοποίηση των προγραµµάτων είναι
αναποτελεσµατική, είτε γιατί η όλη διαδικασία του ελέγχου γίνεται µε αργούς ρυθµούς
(λόγω των πολλαπλών και άσκοπων γραφειοκρατικών διαδικασιών) είτε επειδή δεν
υπάρχει επίσηµος µηχανισµός πληροφόρησης της κεντρικής διοίκησης για προβλήµατα
που ταλανίζουν τις σχολικές µονάδες. Έτσι εξηγείται γιατί η Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ δε λαµβάνει
µέριµνα για τη ρύθµιση χρόνιων εκπαιδευτικών θεµάτων (π.χ. την κατανοµή των τάξεων,
την κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ διευθυντή σχολείου και συλλόγου διδασκόντων,
την περίπτωση απεργίας του διδακτικού προσωπικού κ.ά.), που προκύπτουν από
νοµοθετικά κενά και ασάφειες και τα οποία προκαλούν συγκρούσεις στο εσωτερικό
περιβάλλον του σχολείου (Σαΐτης κ.ά., 1996).
Σε περιφερειακό επίπεδο
Στο επίπεδο αυτό εκπαιδευτικής διοίκησης ο έλεγχος ασκείται από τον Π∆Ε και
συνίσταται στην παρακολούθηση, το συντονισµό και την εποπτεία του έργου των
σχολικών συµβούλων καθώς και των διευθυντών διεύθυνσης και των προϊσταµένων
Γραφείων Εκπαίδευσης της περιφέρειας ευθύνης τους.
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Σε νοµαρχιακό επίπεδο
Στο διοικητικό αυτό επίπεδο, ο έλεγχος ασκείται από τους διευθυντές ∆ιευθύνσεων και
τους προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης και από τους σχολικούς συµβούλους και
συνίσταται στην επίβλεψη της εφαρµογής των προγραµµάτων από τις σχολικές µονάδες
και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου του διδακτικού προσωπικού, αντίστοιχα.
Πρέπει εδώ να σηµειώσουµε ότι µέχρι το 1982 τον έλεγχο στο σχολικό σύστηµα, σε
επίπεδο νοµού, ασκούσαν οι επιθεωρητές, που είχαν διοικητικές, καθοδηγητικές και
πειθαρχικές αρµοδιότητες. Με την εισαγωγή του θεσµού του σχολικού συµβούλου (ν.
1304/ 1982) ο έλεγχος των εκπαιδευτικών διενεργείται από δύο διαφορετικά όργανα: τους
σχολικούς συµβούλους, που ασκούν επιστηµονική και παιδαγωγική καθοδήγηση και τους
διευθυντές ∆ιευθύνσεων και προϊσταµένους Γραφείων Εκπαίδευσης, που ασκούν
διοικητικά και πειθαρχικά καθήκοντα. Έτσι, για παράδειγµα, την απόφαση ενός συλλόγου
διδασκόντων λυκείου, µε την οποία επιβλήθηκε οµαδική αποβολή στους µαθητές µιας
τάξης, µπορεί να ελέγξουν ως προς τη νοµιµότητα αυτής τα ιεραρχικά προϊστάµενα
όργανα, ήτοι κατά σειρά ο προϊστάµενος του οικείου Γραφείου ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και εν αρνήσει αυτού ο διευθυντής της οικείας ∆ιεύθυνσης κ.ο.κ. (Ν.Σ.Κ. ΥΠΕΠΘ, Έγγραφο υπ’ αριθµ. 2485/ 1-9-1994).
Σε επίπεδο σχολείου
Στο επίπεδο αυτό εκπαιδευτικής διοίκησης ο έλεγχος ασκείται από το διευθυντή του
σχολείου και συνίσταται στην εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την καθηµερινή
λειτουργία της σχολικής µονάδας, ανεξάρτητα αν οι παράγοντες αυτοί είναι άνθρωποι (π.χ.
εκπαιδευτικοί, µαθητές), πράγµατα (π.χ. µέσα διδασκαλίας) ή πράξεις (π.χ. απόφαση για
σχολική εκδήλωση). Μολονότι στο επίπεδο αυτό διοίκησης λαµβάνουν χώρα διάφοροι
τύποι ελέγχου (π.χ. νοµιµότητας, διαχειριστικός κ.ά.), εντούτοις το ενδιαφέρον µας
επικεντρώνεται στην αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών: πρώτο γιατί είναι επίκαιρο
στην εκπαιδευτική κοινότητα και δεύτερο γιατί η ικανότητα και αποδοτικότητα του
διδακτικού προσωπικού παίζουν το σηµαντικότερο ρόλο στην ποιότητα της παρεχόµενης
εκπαίδευσης και κατ’ επέκταση στη βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήµατος
της χώρας.
1.7 Μελέτη Περιπτώσεων
Περίπτωση 1η: Αδικαιολόγητη απουσία εκπαιδευτικού
Ο κ. Α. υπηρετεί ως διευθυντής στο Χ ……. Σχολείο της Αθήνας από το 2000. Μέχρι το
περασµένο σχολικό έτος δεν αντιµετώπισε κανένα πρόβληµα συνεχών ολιγοήµερων
απουσιών από τους συναδέλφους του εκπαιδευτικούς.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους η κ. Ελένη Β., λόγω οικογενειακών
προβληµάτων, εξάντλησε τις δέκα ηµέρες κανονικής άδειας που δικαιούται από το νόµο
και στη συνέχεια ζητούσε σε τακτά χρονικά διαστήµατα ολιγοήµερες άδειες από το
διευθυντή του σχολείου κ. Α..
Ένα ανώνυµο τηλεφώνηµα στον προϊστάµενο του 1ου Γραφείου ….. Αθηνών σχετικά µε
τις συνεχείς απουσίες της κ. Ελένης Β. από το σχολείο τον ανάγκασε να επισκεφτεί
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εκτάκτως το Χ ……. Σχολείο. Στην αρχή ζήτησε να µάθει από το διευθυντή κ. Α. για το
κλίµα που επικρατεί στο σχολείο, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο και για τις απουσίες των
δασκάλων.
Κατά σύµπτωση, κ. Προϊστάµενε, απάντησε ο διευθυντής, η κ. Ελένη Β. απουσιάζει
σήµερα κι αµέσως έβγαλε από το συρτάρι του γραφείου του την αίτηση της εκπαιδευτικού
που ζητούσε άδεια απουσίας µιας ηµέρας. ∆εν πρόλαβα να σας τη στείλω για έγκριση…
Α ναι, είπε ο προϊστάµενος και διαβάζοντας την αίτηση της εκπαιδευτικού παρατήρησε
ότι δεν υπήρχε ηµεροµηνία έναρξης και λήξης της άδειας. Κουνώντας το κεφάλι του
συνέχισε: Τι σύµπτωση που δεν έχει ηµεροµηνία η αίτηση χορήγησης άδειας απουσίας!
Ζητείται να εξετάσετε τα εξής:
1. Αν ήσαστε εσείς στη θέση του προϊσταµένου Γραφείου ….., σε ποιες ενέργειες θα
προβαίνατε;
2. Αν αύριο βρεθείτε στη θέση του διευθυντή κ. Α., πώς θα αντιµετωπίσετε παρόµοιες
καταστάσεις;
Περίπτωση 2η: Βραδεία προσέλευση εκπαιδευτικού στο σχολείο
Ο κ. Π. υπηρετεί ως διευθυντής στο Χ ……. σχολείο Σούρπης Μαγνησίας. Στο ίδιο σχολείο
υπηρετεί και ο νεοδιοριζόµενος δάσκαλος κ. Κ. Μ., ο οποίος για προσωπικούς λόγους διαµένει
στο Βόλο, που απέχει 55 χιλιόµετρα από την έδρα του σχολείου.
Για διάφορες αιτίες (π.χ. οι κακές καιρικές συνθήκες, το κακό οδόστρωµα και οι συχνές βλάβες
του αυτοκινήτου του) ο κ. Κ. Μ. φθάνει 1-2 φορές την εβδοµάδα στο σχολείο µε καθυστέρηση
15-20΄. Λόγω των καθυστερήσεων αυτών οι µαθητές της τάξης του χάνουν χρόνο διδασκαλίας,
ενώ την ηµέρα της εφηµερίας του προκύπτει πρόβληµα ασφάλειας των µαθητών όλου του
σχολείου.
Τρεις εβδοµάδες µετά την έναρξη του διδακτικού έτους, οµάδα δασκάλων άρχισε να
διαµαρτύρεται στο διευθυντή του σχολείου για τη βραδεία προσέλευση του συναδέλφου τους.
Από την άλλη πλευρά, ο διευθυντής βρέθηκε σε δύσκολη θέση λόγω προσωπικής γνωριµίας µε
τον πατέρα του κ. Κ. Μ..
Ζητείται:
1. Να εξετάσετε τη µορφή ελέγχου που µπορεί να ασκήσει στην προκειµένη περίπτωση
ο διευθυντής του σχολείου.
2. Να εξετάσετε γιατί ο διευθυντής δεν µπορεί να παρατείνει για πολύ χρονικό διάστηµα
την υφιστάµενη κατάσταση.
3. Αν ήσαστε εσείς στη θέση του κ. Π., πώς θα αντιµετωπίζατε το παραπάνω πρόβληµα
ως διευθυντής-ηγέτης;
Περίπτωση 3η: Εφηµερία εκπαιδευτικού
Με το αριθµ. 7/ ……… Πρακτικό ο σύλλογος διδασκόντων του ……. σχολείου ∆άφνης
Ευρυτανίας αποφάσισε οµόφωνα και όρισε τους εφηµερεύοντες εκπαιδευτικούς για το νέο
διδακτικό έτος. Επίσης, για την ασφαλή επιτήρηση των µαθητών ο παραπάνω σύλλογος
καθόρισε λεπτοµερειακά τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των εφηµερευόντων εκπαιδευτικών
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(π.χ. χρόνος προσέλευσης και αναχώρησης του εφηµερεύοντος, έλεγχος καθαριότητας του
σχολικού χώρου κ.ά.).
Παρόλα αυτά, η εκπαιδευτικός κ. Φανή Ψ., την ηµέρα της εφηµερίας της δεν τηρούσε πιστά τις
οδηγίες που καθορίστηκαν και αποφασίστηκαν από το σύλλογο διδασκόντων στις αρχές της
σχολικής χρονιάς. Για παράδειγµα, στα διαλείµµατα συνήθιζε να παραµένει στο γραφείο των
διδασκόντων, αντί να βρίσκεται σε συγκεκριµένο σηµείο του προαύλιου χώρου του σχολείου.
Στα µέσα ∆εκεµβρίου και σε ηµέρα που εφηµέρευε η παραπάνω εκπαιδευτικός ένας µικρός
µαθητής τραυµατίστηκε σοβαρά στο προαύλιο του σχολείου, τη στιγµή που ο Πρόεδρος του
Συλλόγου Γονέων ερχόταν να συναντήσει το διευθυντή του σχολείου για κάποιο υπηρεσιακό
θέµα.
Μετά το ατύχηµα ο µαθητής µεταφέρθηκε αρχικά στο ιατρικό κέντρο της περιοχής και στη
συνέχεια στο ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Καρπενησίου.
Παράλληλα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων έκανε γραπτή αναφορά στη ∆ιεύθυνση
…………. Εκπαίδευσης Ευρυτανίας, οπότε και άρχισε η πειθαρχική δίωξη της κ. Φανής Ψ.
Ζητείται:
1. Να εξετάσετε τα αίτια που προκάλεσαν το ατύχηµα του µαθητή.
2. Αν στο µέλλον αναλάβετε διευθυντικά καθήκοντα στο σχολείο, µε ποιο τρόπο θα
ασκείτε τη λειτουργία του ελέγχου;

-13-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

Κεφάλαιο 2ο: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
2.1 Έννοια και σπουδαιότητα
Τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση στο χώρο της εκπαίδευσης
παρατηρείται έντονο ενδιαφέρον από επιστήµονες της παιδαγωγικής επιστήµης. Το
συγκεκριµένο θέµα είναι σηµαντικό γιατί καθορίζει βασικές λειτουργίες του
εκπαιδευτικού συστήµατος. (Αρκουδέα, 2006) 2 Στη διεθνή βιβλιογραφία παρατηρείται
µεγάλη ποικιλία ορισµών, ενώ η σηµασία του όρου αυτού συχνά συγχέεται µε άλλες
έννοιες όπως εκτίµηση, µέτρηση κ.ά..
Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντήσαµε αρκετούς όρους, που εµπεριέχουν την έννοια
αξιολόγηση π.χ. evaluation, assessment, measurement, appraisal, χωρίς να είναι όµως
συνώνυµοι. (Keeves 1997, Masters & Keeves 1999) Σύµφωνα µε τον Keeves (1997:244),
η εκπαιδευτική αξιολόγηση (educational evaluation) σηµαίνει µέτρηση της αξίας κάποιου
πράγµατος και είναι κυρίως µια δραστηριότητα που σχετίζεται µε την έρευνα και την
ανάπτυξη. Επίσης, κατά τον OECD (ΟΟΣΑ) (1998) «οι αξιολογήσεις είναι
συστηµατικές αναλύσεις των σπουδαιότερων πλευρών ενός οργανισµού µε έµφαση
στην εγκυρότητα των αποτελεσµάτων και τη δυνατότητα χρήσης τους. Ο κύριος
σκοπός των αξιολογήσεων είναι να συµβάλλουν στη βελτίωση της λήψης
αποφάσεων, την κατανοµή των πόρων και του επιπέδου υπευθυνότητας».
Κατά µία άποψη ως "αξιολόγηση" θεωρείται η συστηµατική συλλογή
πληροφοριών, απαραίτητων για τη λήψη έγκυρων αποφάσεων σχετικά µε την
επιλογή, υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων µεθόδων και διαδικασιών.
(Aspinwall et al 1992, Παλαιοκρασάς 1997, Weiss 1997, Φασούλης 2001)
Κατά µία άλλη άποψη (Κασσωτάκης 1989: 615), αξιολόγηση σηµαίνει
"απόδοση ορισµένης αξίας σε κάποιο πρόσωπο, αντικείµενο, πράγµα ή κατάσταση
και αναφέρεται στην απόδοση µιας ιδιότητας (θετικής ή αρνητικής) σε ό,τι
αξιολογείται, στο αποτέλεσµα της σύγκρισης κάποιου πράγµατος µε κάποιο άλλο
οµοειδές και στο βαθµό επίτευξης του συγκεκριµένου στόχου".
Από τα παραπάνω, γίνεται σαφές ότι διαφορετικοί συγγραφείς εκλαµβάνουν
την "αξιολόγηση" µε διαφορετική έννοια. Ωστόσο, για τους σκοπούς της παρούσας
εργασίας, θα µπορούσαµε να ορίσουµε την "αξιολόγηση" ως µια διαδικασία µέσα
από την οποία η ιεραρχία της εκπαίδευσης λαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες
που θα τη βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το έργο που επιτελείται στις
εκπαιδευτικές µονάδες.
Αναφορικά µε την αξιολόγηση του "εκπαιδευτικού έργου", δηλαδή το συνολικό
έργο που επιτελείται στη σχολική µονάδα, συγγραφείς όπως οι ΚαλογιαννάκηΧουρδάκη (1989: 620) και Ζαµπέτα (1994), αναφέρουν ότι η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου στοχεύει όχι µόνο στην αποτίµηση ολόκληρου του συστήµατος
διδασκαλίας αλλά και στα προϊόντα-αποτελέσµατα του έργου που αφορούν το
άτοµο και το κοινωνικό σύνολο. Πρόκειται για µια συλλογική διαδικασία, κατά την

2

Η συγκεκριµένη ενότητα αποτελεί διασκευή της διπλωµατικής εργασίας της Αρκουδέας Μ. (2006) Ο ρόλος
του διευθυντή δηµοτικού σχολείου στη διοίκηση και αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας στην
Ελλάδα και στην Αγγλία. Μια συγκριτική αποτίµηση, Αθήνα.
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οποία µέσα από την εκτίµηση της λειτουργίας προσώπων, φορέων και θεσµών
αξιολογείται ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστηµα.
Ύστερα από τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης δεν είναι τίποτε άλλο, παρά η συνεχής διαδικασία αποτίµησης της
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και του βαθµού υλοποίησης των σκοπών
και των στόχων της.
Γιατί όµως αξιολόγηση; Η αποτίµηση και αξιολόγηση του έργου της σχολικής
µονάδας είναι σηµαντική, γιατί µέσω αυτής ενηµερώνονται όλοι οι εµπλεκόµενοι
στην εκπαιδευτική διαδικασία (γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί, πολιτεία, αγορά
εργασίας) για την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και τους υποδεικνύει
τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν και τις διαδικασίες, τις οποίες είναι αναγκαίο να
ακολουθήσουν προκειµένου να επιτευχθεί η ποιοτική βελτίωση του εκπαιδευτικού
αποτελέσµατος. Επιπλέον, η εκπαιδευτική αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για τη βελτίωση εκπαιδευτικών προγραµµάτων. Άλλωστε, χωρίς την
ύπαρξη συστηµατικής διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας των εκπαιδευτικών
θεσµών, δεν µπορούν να εφαρµοστούν ουσιαστικές αλλαγές και πολύ περισσότερο
η προσπάθεια εκπαιδευτικής µεταρρύθµισης.
Εν συνόψει, µέσα από τη διαδικασία της αξιολόγησης προκύπτει η
ανατροφοδότηση της υφιστάµενης κατάστασης του εκπαιδευτικού συστήµατος στην
κορυφή της εκπαιδευτικής ιεραρχίας, η οποία µε τη σειρά της λαµβάνει όλα τα
µέτρα για την παραπέρα βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2.2 Τι είναι "σύστηµα"3
Ο όρος σύστηµα είναι γενική έννοια που παρουσιάζεται σε όλες τις εκφράσεις της
πραγµατικής ζωής. Υποδηλώνει ένα πλήθος αλληλεξαρτηµένων στοιχείων, που
αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται µεταξύ τους για την επίτευξη συγκεκριµένου στόχου ή
σειρά στόχων. Επισηµαίνουµε ότι στη σχετική βιβλιογραφία (Parsons, 1951, Hall and
Fagen, 1956, Katz and Kahn, 1978, Κέφης, 2005, Γεωργόπουλος, 2006 κ.λπ.) δεν
υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισµός του όρου σύστηµα. Εντούτοις, κάθε διατύπωση
ορισµού δίνει έµφαση τουλάχιστον σε δύο βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας του
συστήµατος: την αλληλοσχέτιση των στοιχείων που το απαρτίζουν και την ύπαρξη
αντικειµενικού σκοπού.
Με την έννοια αυτή ο συνολικός µηχανισµός ενός αυτοκινήτου είναι ένα σύστηµα.
Περιλαµβάνει έναν αριθµό στοιχείων (υποσυστηµάτων), όπως φρένα, µηχανισµό ψύξης
του κινητήρα κ.ά. καθένα από τα οποία επιτελεί δικό του έργο και όλοι µαζί συνεργάζονται
µε στόχο τη λειτουργία του αυτοκινήτου. Στον τοµέα της εκπαίδευσης, επίσης, µια σχολική
µονάδα συνιστά ένα σύστηµα. Αποτελείται από µαθητές, δασκάλους, κτίριο, µέσα
διδασκαλίας, λειτουργικές διαδικασίες κ.λπ. που προβλέπονται από νοµικές διατάξεις. Οι
δάσκαλοι ασκούν διδακτικό έργο προσδιορισµένο από το αναλυτικό πρόγραµµα µε τη
βοήθεια των µέσων διδασκαλίας και των επιµέρους γνώσεων και δεξιοτήτων τους. Ως
3

*Η παρούσα ενότητα αποτελεί διασκευή του βιβλίου του καθηγητή Σαΐτη Χ. (2008) Οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης, αυτοέκδοση, Αθήνα.

-15-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

γνωστόν, σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η ολόπλευρη, αρµονική και
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωµατικών δυνάµεων των µαθητών.
Σύµφωνα µε τη συστηµική θεώρηση αν όλα τα στοιχεία (υποσυστήµατα) του σχολείου
λειτουργούν καλά, τότε συνολικά ο σχολικός οργανισµός λειτουργεί καλά. Αν, όµως, ένα
από τα στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας δε λειτουργεί σωστά, επηρεάζεται η
απόδοση ολόκληρου του συστήµατος, δηλαδή της σχολικής µονάδας. Βλέπουµε, λοιπόν,
ότι η επίτευξη του αντικειµενικού σκοπού του συστήµατος εξαρτάται από τη συνεργασία
των διαφόρων υποσυστηµάτων τους.
Έχοντας περιγράψει εντελώς επιγραµµατικά τις γενικές αρχές της συστηµικής θεωρίας
ας δούµε πώς αυτές επιδρούν στις κοινωνικές οργανώσεις εντός των οποίων ανήκει και το
σχολείο. Κάθε κοινωνική οργάνωση αποτελείται από έναν αριθµό ατόµων, οµάδων και
καθένα από αυτά αποτελεί υποσύστηµα µέσα στο συνολικό σύστηµα. Το σχολείο, όπως
και κάθε κοινωνική οργάνωση, είναι ανοικτό σύστηµα4 γιατί υπάρχει και λειτουργεί µέσα σε
ένα ευρύτερο περιβάλλον 5(που αποτελείται από µικρότερα ή µεγαλύτερα συστήµατα), το
οποίο επηρεάζει και επηρεάζεται από αυτό. ∆ηλαδή, το σχολείο βρίσκεται σε διαρκή
αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του. Κατά την επικοινωνία µε το (εξωτερικό) περιβάλλον
το σχολείο, για παράδειγµα, δέχεται από αυτό εισροές (π.χ. µαθητές, δασκάλους,
αναλυτικό πρόγραµµα, βιβλία κ.ά.) εκτελώντας τη λειτουργία της εισόδου, τις
µετασχηµατίζει στο εσωτερικό περιβάλλον εκτελώντας τη λειτουργία του µετασχηµατισµού
ή της επεξεργασίας και αποδίδει µε τη σειρά του το προϊόν (ή την υπηρεσία) της
επεξεργασίας αυτής στο (εξωτερικό) περιβάλλον εκτελώντας τη λειτουργία της εκροής.
Μερικά από τα βασικά γνωρίσµατα ενός ανοικτού κοινωνικού συστήµατος (Hoy et al,
1987: 38) είναι:
• Οι εισροές (π.χ. άνθρωποι, πληροφορίες, υλικά κ.ά.), που εισέρχονται στο σύστηµα
από το εξωτερικό περιβάλλον του.
• Η επεξεργασία ή ο µετασχηµατισµός των εισροών από το εξωτερικό περιβάλλον σε
προϊόν ή υπηρεσία.
• Οι εκροές, δηλαδή η διοχέτευση του τελικού προϊόντος (ή υπηρεσία) στο κοινωνικό
περιβάλλον το οποίο και επηρεάζει.
• Η ανατροφοδότηση (feedback), δηλαδή η κυκλική διαδικασία που αποτελεί
µηχανισµό επικοινωνίας και ελέγχου και φέρνει στο σύστηµα, στα στοιχεία του
(υποσυστήµατά του) και στο περιβάλλον µια συνεχή ροή πληροφοριών σχετική µε τη
λειτουργία του συστήµατος. Επισηµαίνουµε ότι τα συστήµατα που διαθέτουν ελλιπή
ανατροφοδότηση συναντούν δυσκολίες προσαρµογής στις εκάστοτε περιβαλλοντικές
αλλαγές.
• Τα όρια, δηλαδή τα σύνορα του συστήµατος που το οριοθετούν έναντι του
περιβάλοντός του. Βέβαια, η έννοια των ορίων είναι σχετική, επειδή κάθε σύστηµα
αποτελεί υποσύστηµα ενός ευρύτερου συστήµατος, οπότε η οριοθέτηση και ο
4

5

Ένα σύστηµα µπορεί να είναι ανοικτό ή κλειστό. Το ανοικτό σύστηµα βρίσκεται σε άµεση επαφή µε το
περιβάλλον του, διαθέτει µηχανισµό ελέγχου της φύσης και της ποσότητας των εισροών και των εκροών.
Αντίθετα, κλειστό είναι εκείνο το σύστηµα που δε βρίσκεται σε αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον του.
Περιβάλλον είναι το σύνολο εκείνο των στοιχείων και των σχέσεων που ενεργούν πάνω στο σύστηµα
χωρίς να ανήκουν σε αυτό, δηλαδή το σύστηµα. Η διάκριση του περιβάλλοντος σε εσωτερικό και
εξωτερικό εξαρτάται από τον τρόπο που κάθε φορά ορίζουµε το συγκεκριµένο σύστηµα.
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προσδιορισµός της ολότητας του συστήµατος είναι θέµα καθορισµού από τον
ερευνητή, ανάλογα µε τις µεταβλητές που θέλει να τονίσει.
Το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα και οι λειτουργίες του µπορούν να αποδοθούν
διαγραµµατικά στο σχήµα 1.

Σχήµα 1:

Το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα

Με οδηγό το σχήµα 1 παρατηρούµε ότι το σχολείο αποτελείται από πολλά στοιχείαυποσυστήµατα που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση µεταξύ τους.
Συµβαίνει, όµως, συχνά οι στόχοι και οι ανάγκες ενός υποσυστήµατος (π.χ. µιας οµάδας
δασκάλων) να έρχονται σε σύγκρουση µε αυτούς ενός άλλου υποσυστήµατος (π.χ. της
σχολικής διεύθυνσης). Έτσι, αν εξετάσουµε τον εκπαιδευτικό ως υποσύστηµα σε σχέση µε
τη σχολική µονάδα (σύστηµα), θα µπορούσαµε να επεκτείνουµε τη µελέτη µας στην
εξέταση των εντάσεων και προστριβών που προέρχονται από την ασυµφωνία µεταξύ
ατοµικών και οργανωτικών στόχων. ∆ηλαδή, η ύπαρξη υποσυστηµάτων προκαλεί τη
συνθετότητα της σχολικής µονάδας, η οποία συνθετότητα δεν επιτρέπει στη σχολική
µονάδα να λειτουργεί σε µια σταθερή κατάσταση ισορροπίας.
Από όσα προηγήθηκαν συµπεραίνουµε ότι: πρώτο, ένα κοινωνικό σύστηµα, άρα και το
σχολείο, αποτελείται από έναν αριθµό στοιχείων (υποσυστηµάτων), που όλα τους είναι
αλληλεξαρτώµενα και αλληλοσυνδεόµενα, δεύτερο οι σχέσεις των µελών της σχολικής
κοινότητας διέπονται από δοµηµένες δράσεις, οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα δράσης
του εκπαιδευτικού συστήµατος και ταυτόχρονα επηρεάζονται από τις σχέσεις µε τη
σχολική µονάδα και τρίτο το σχολείο ως ανοικτό σύστηµα έχει πολλαπλότητα σκοπών,
λειτουργιών και στόχων, µερικοί από τους οποίους έρχονται σε σύγκρουση µεταξύ τους.
Στην τελευταία περίπτωση ο ρόλος της σχολικής διεύθυνσης πρέπει να είναι
εξισορροπητικός, πρέπει, δηλαδή, να αναζητά την καλύτερη δυνατή ισορροπία µεταξύ των
διαφόρων συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2.3 Μορφές αξιολόγησης
Η αξιολόγηση µπορεί να διακριθεί σε δύο κυρίως κατηγορίες:
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→ στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, µε σκοπό τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας
των εκπαιδευτικών και τη λήψη αποφάσεων σχετικά µε το επαγγελµατικό τους µέλλον, και
→ στην αξιολόγηση όλων των παραγόντων της εκπαίδευσης, µε σκοπό τη συνεχή
αποτίµηση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και το βαθµό υλοποίησης των στόχων
της. (Ζιαγάκης 1993)
Περαιτέρω, η αξιολόγηση της εκπαίδευσης διακρίνεται σε δυο γενικούς τύπους
ανάλογα µε τη θέση του φορέα που εκτελεί την αξιολόγηση σε σχέση µε τη σχολική
µονάδα: την εξωτερική αξιολόγηση και την εσωτερική αξιολόγηση. (Σολοµών 1999)
Ειδικότερα:
Εξωτερική αξιολόγηση
Η εξωτερική αξιολόγηση πραγµατοποιείται από φορείς που τοποθετούνται εκτός
σχολείου και ανήκουν σε ανώτερες βαθµίδες της διοίκησης. Μερικές µορφές είναι η
επιθεώρηση, η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήµατος, οι εντοπισµένες µελέτες
αξιολόγησης. Ειδικότερα:
► Η επιθεώρηση αποτελεί την πιο παλιά και διαδεδοµένη µορφή εξωτερικής
αξιολόγησης. Βασικά πλεονεκτήµατα είναι ότι: διασφαλίζει µε τρόπο
αποτελεσµατικό τον ενιαίο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, παρουσιάζει την
αξιοπιστία του "ουδέτερου παρατηρητή", αποτελεί αξιόπιστο µηχανισµό
απόδοσης λόγου προς την πολιτεία, την κοινωνία και τους γονείς για τα όσα
συµβαίνουν στα σχολεία και διευκολύνει την αποτελεσµατική διεκπεραίωση
διοικητικών λειτουργιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα. Σε αντιδιαστολή µε τα
πλεονεκτήµατα αναφέρουµε τα παρακάτω βασικά µειονεκτήµατα της
εξωτερικής επιθεώρησης: αποτελεί συχνά ένα αυταρχικό µηχανισµό
εκπαιδευτικών αντιλήψεων, που είναι αρκετές φορές δογµατικές και
µονόπλευρες, προωθεί την οµοιοµορφία σε έναν κόσµο που διακρίνεται για τον
πλουραλισµό, την πολυµορφία και την ανοχή στη διαφορετικότητα και είναι
αναποτελεσµατική δηµιουργώντας άγχος στον εκπαιδευτικό.
Η κριτική που ασκήθηκε στο θεσµό της επιθεώρησης οδήγησε στην
αναθεώρησή του. Θα µπορούσαµε να πούµε ότι η επιθεώρηση στρέφεται στη
συνολική διερεύνηση του έργου της σχολικής µονάδας, στη διαµόρφωση
συγκεκριµένων κριτηρίων και κανόνων µελέτης, ενώ εκτελείται µε την ευθύνη
των εκπαιδευτικών αρχών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο. (Σολοµών 1999)
► Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού συστήµατος.
Κάθε χώρα αναπτύσσει το δικό της σύστηµα ελέγχου (monitoring) διαφόρων
παραµέτρων του εκπαιδευτικού της συστήµατος. Στην Ελλάδα, γίνεται συλλογή
πληροφοριών κυρίως από διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας (Ε.Σ.Υ.Ε.,
Οργανισµός Σχολικών Κτιρίων κ.ά.) µε στόχο την παρακολούθηση π.χ. της κτιριακής
υποδοµής, του εξοπλισµού του σχολείου, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στη
χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής µε στόχο τη βελτίωση του παρεχόµενου έργου.
► Εντοπισµένες Μελέτες Αξιολόγησης.
Η συγκεκριµένη µορφή εξωτερικής αξιολόγησης εφαρµόζεται σε αρκετές ∆υτικές
χώρες, όπου εξετάζονται σε βάθος συγκεκριµένες πτυχές ενός εκπαιδευτικού
συστήµατος. Τα θέµατα των µελετών αυτών είναι συνήθως η επίδοση των µαθητών σε
διάφορα µαθήµατα. Στη χώρας µας παρόµοιες µελέτες γίνονται τα τελευταία χρόνια
κυρίως στο πλαίσιο των ερευνών της ∆ιεθνούς Ένωσης για την αξιολόγηση της
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Εκπαιδευτικής Επίδοσης (Ι.Ε.Α.) αλλά και από άλλους ερευνητικούς φορείς, ενώ
πρόσφατα το ΥΠΕΠΘ έχει αρχίσει να συµµετέχει σε ανάλογες µελέτες υπό την αιγίδα
του Ο.Ο.Σ.Α.. (Σολοµών 1999)
Εσωτερική αξιολόγηση
Η εσωτερική αξιολόγηση συνδέεται µε την αποκέντρωση του εκπαιδευτικού
συστήµατος της σχολικής µονάδας και πραγµατοποιείται από τους ίδιους τους παράγοντες
της σχολικής µονάδας. ∆ιακρίνεται στις εξής µορφές:
► την Ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση: Στη συγκεκριµένη µορφή αξιολόγησης, οι ανώτεροι
ιεραρχικά εκπαιδευτικοί π.χ. οι διευθυντές σχολικών µονάδων, ελέγχουν και κρίνουν
τους υφιστάµενούς τους, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς.
► τη Συλλογική εσωτερική αξιολόγηση ή αυτοαξιολόγηση: Στα πλαίσια αυτής της µορφής
αξιολόγησης, οι παράγοντες της σχολικής µονάδας π.χ. γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί
συνεργάζονται για την επίλυση των προβληµάτων του σχολείου. Εµφανίζεται συνήθως
σε αποκεντρωµένα εκπαιδευτικά συστήµατα καθώς µεταφέρονται ευθύνες στη λήψη
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και µάλιστα στο επίπεδο της σχολικής µονάδας.
(Σολοµών 1999)
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επικεντρώνει η αυτοαξιολόγηση µε την οποία νοείται η
συλλογική εσωτερική αξιολόγηση από το διδακτικό προσωπικό σε συνεργασία µε µαθητές,
γονείς και άλλα µέλη της σχολικής κοινότητας. Πρωταρχικός στόχος της συγκεκριµένης
µορφής αξιολόγησης αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου, η
απόκτηση έγκυρης γνώσης για το εκπαιδευτικό έργο, η δραστηριοποίηση των
παραγόντων για τη βελτίωση του παραγόµενου έργου και η αντιµετώπιση των
εκπαιδευτικών προβληµάτων της σχολικής µονάδας. (Ανδρέου 1999: 197) Η εφαρµογή της
αυτοαξιολόγησης στο σχολείο ενθαρρύνει δηµιουργικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες,
διαµορφώνει ένα κλίµα συνεργασίας µεταξύ των µελών του σχολείου, ενισχύει το
αυτοσυναίσθηµα των µαθητών και των εκπαιδευτικών, και γενικότερα αναβαθµίζει το
κύρος της σχολικής µονάδας.
Υπάρχουν όµως, και αρκετές δυσκολίες στην εφαρµογή της παραπάνω αξιολόγησης.
Χαρακτηριστικά, θα µπορούσαµε να αναφέρουµε ότι απαιτείται αρκετός χρόνος
εξοικείωσης της σχολικής κοινότητας µε τις αρχές, τις µεθόδους της, ενώ σε ορισµένες
περιπτώσεις µετατίθεται το κέντρο βάρους του σχολικού έργου από τους βασικούς
στόχους στις διαδικασίες. (ΥΠΕΠΘ & ΠΙ 2000:23-25)
Η προσπάθεια αξιολόγησης και βελτίωσης του παρεχόµενου σχολικού έργου από
την ίδια τη σχολική µονάδα δεν είναι εύκολο έργο. Η επιτυχία του εξαρτάται από ένα
πλήθος παραγόντων, οι οποίοι βέβαια δεν µπορούν να ελεγχτούν από το διευθυντή.
Εποµένως, είναι απαραίτητη η απόκτηση µιας κατάλληλης κουλτούρας και τεχνογνωσίας,
η οποία δύσκολα παρατηρείται σε συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήµατα και η οποία
λείπει από την ελληνική σχολική πραγµατικότητα.
2.4 Ιστορική εξέλιξη του θεσµού του Επιθεωρητή
Στη χώρα µας, η αξιολόγηση συνδέεται µε το θεσµό του επιθεωρητή. Ιστορικά, ο
θεσµός του επιθεωρητή εµφανίστηκε από τη θέσπιση του ελληνικού εκπαιδευτικού
συστήµατος και, όπως είναι εύλογο, εξελίχτηκε παράλληλα µε τις γενικότερες πολιτικές,
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κοινωνικές, οικονοµικές και ιδεολογικές συνθήκες, που επικρατούσαν (πελατειακό
σύστηµα, κοµµατική πόλωση, εθνικοί διχασµοί κτλ.).
Συγκεκριµένα, ο πρώτος νόµος (1834), που θεσµοθέτησε τη δηµοτική εκπαίδευση
στην Ελλάδα, προέβλεπε την καθιέρωση του θεσµού του επιθεωρητή ορίζοντας το
διευθυντή του ∆ιδασκαλείου ως «γενικός επιθεωρητής των σχολείων».
Στη συνέχεια, το 1905 έχουµε την καθιέρωση του θεσµού του Γενικού επιθεωρητή
µέσης εκπαίδευσης. Με την πάροδο του χρόνου ο θεσµός του επιθεωρητή εξελίχτηκε,
ενώ µε το ν. 4379/1964 προβλεπόντουσαν 215 θέσεις Επιθεωρητών-Γενικών
Επιθεωρητών για τη δηµοτική εκπαίδευση και 63 για τη µέση (Θεοδωράτος, 1967).
Ο επιθεωρητής αναδείχτηκε ως το κυρίαρχο πρόσωπο στην ελληνική εκπαίδευση
(Χαραλάµπους-Γκάνακας, 2006), αφού βασικές αρµοδιότητές του ήταν: α) η εποπτεία
και η καθοδήγηση, καθώς και β) η οργάνωση και διοίκηση. Επίσης, µπορούσε να
εξετάζει τη συµπεριφορά των δασκάλων και να την καταγγέλλει στις αρµόδιες αρχές,
ώστε «να τιµωρώνται ή και να αποπέµπονται» (άρθρο 71, § 3) όπως και «εις
κατεπείγουσας περιστάσεις να παύη τον διδάσκαλον» (άρθρο 37, § 8). Κατά τη
διάρκεια της επιθεώρησης µπορούσε να υποβάλει σε εξέταση οποιοδήποτε δάσκαλο
«περί της ικανότητος και αξιότητος του οποίου υπάρχουν αµφιβολίαι» και εάν δεν
ανταποκρινόταν, τότε επέστρεφε και πάλι στο ∆ιδασκαλείο, διαγραφόµενος
ταυτόχρονα, έως να επανεκπαιδευθεί, από τους καταλόγους των δασκάλων (άρθρο 71,
§ 5 και 72) (Ανδρέου & Παπακωσταντίνου, 1994, Μπουζάκης, 1994).
Στην πρώτη µεταδικτατορική συνέλευση της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδας
(∆ΟΕ), (Ιούλιος του 1975), προτείνεται, ανάµεσα σε άλλα, και η αντικατάσταση του όρου
«Επιθεωρητής» µε τον όρο «Σχολικός Σύµβουλος» (∆ιδασκαλικό Βήµα, 780, 1975: 6),
ενώ η Οργάνωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) προβάλλει το αίτηµα για την
κατάργηση του θεσµού του Επιθεωρητή, και την εν µέρει αντικαστάσταση του από
αυτόν του Εκπαιδευτικού Συµβούλου, στο Α' Εκπαιδευτικό συνέδριό της, το 1981. Με το
ν. 1304/1982 καταργείται ο θεσµός του Επιθεωρητή και καθιερώνεται ο θεσµός του
Σχολικού Συµβούλου. O ρόλος του Σχολικού Συµβούλου είναι επιστηµονικός,
παιδαγωγικός και συµβουλευτικός, ενώ διαχωρίζεται από τον από τον Προϊστάµενο
∆ιεύθυνσης ή Γραφείου, ο οποίος ασκεί πλέον τη διοίκηση. Σύµφωνα µε το νόµο, ένα
από τα καθήκοντα των Σχολικών Συµβούλων, είναι και η συµµετοχή τους «στη
διαδικασία αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού και κατά περίπτωση στα αρµόδια
συλλογικά όργανα» (άρθρο 1, § 6).
Σηµαντική είναι η ψήφιση του ν. 1566/1985 για την Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια
Εκπαίδευση καθώς επαναφέρει το ζήτηµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και
προβλέπει την έκδοση σχετικού Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την εφαρµογή του. Σε
συνέχεια εκδίδεται το 1987 ένα Σ.Π.∆. που αφορά την «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου των σχολείων και υπηρεσιακή κρίση του εκπαιδευτικού προσωπικού της
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης». Ενώ, το 1988 δηµοσιεύεται ένα
Σ.Π.∆., που αφορά την «αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων, καθώς και
του συµµετοχικού έργου των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης». Στο αυτό το Σ.Π.∆. ο προγραµµατισµός-αποτίµηση περιορίζεται στο
επίπεδο του σχολείου-τάξης, ενώ ενισχύεται ο ρόλος του Σχολικού Συµβούλου, καθώς
συµµετέχει στον εκπαιδευτικό προγραµµατισµό-απολογισµό του εκπαιδευτικού έργου
που πραγµατοποιείται στο σχολείο (∆ούκας, 1997). Επιπλέον, ο Σχολικός Σύµβουλος
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συµµετέχει παράλληλα στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως σύµβουλος και ως
κριτής.
Οι τοµείς αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συνοψίζονται ως εξής: α) το έργο του
εκπαιδευτικού στην τάξη, β) το έργο του εκπαιδευτικού στο σχολείο, γ) το έργο του
εκπαιδευτικού στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, δ) το ενδιαφέρον και τη συµµετοχή
του εκπαιδευτικού σε επιµορφωτικές δραστηριότητες.
Ύστερα από τα παραπάνω προκύπτει το ερώτηµα κατά πόσο µπορούν να
λειτουργήσουν αποτελεσµατικά ο διττός ρόλος του συµβούλου και του κριτή, από το
ίδιο πρόσωπο.
Συµπερασµατικά, τα βασικότερα σηµεία που αφορούν την αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου, µέσα από τις νοµοθετικές ρυθµίσεις, είναι τα ακόλουθα
(Χαραλάµπους-Γκάνακας, 2006):
α) Ως προς τους φορείς της αξιολόγησης, έχουµε την αντικατάσταση του
"πανίσχυρου" επιθεωρητή από τον "αποδυναµωµένο" Σχολικό Σύµβουλο (ν.
1304/1982).
Σηµαντικό στοιχείο, που εισάγεται µε τα νοµοθετικά κείµενα της δεκαετίας του 1980,
είναι η αξιοποίηση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων, µε ή χωρίς το Σχολικό Σύµβουλο, ως
φορέα Προγραµµατισµού και Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. (ΧαραλάµπουςΓκάνακας, 2006)
β) Ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης, έχουµε χρήση προτυποποιηµένων δεικτών
ποιότητας στην αξιολόγηση του σχολείου, οι οποίοι προβλέπονται από το ν. 2525/ 1997
και επαναλαµβάνονται στο Π.∆. 140/1998 και το ν. 2986/2002.
γ) Ως προς την αποτύπωση του αξιολογικού αποτελέσµατος, παραµένει η έκθεση
αξιολόγησης µε αριθµητικές κυρίως κλίµακες.
δ) Ως προς την αξιοποίηση των εκθέσεων αξιολόγησης, προβλέπεται η χρήση τους
στις βαθµολογικές προαγωγές και στην επιλογή στελεχών της εκπαίδευσης.
Συµπερασµατικά, ενώ σε όλα τα νοµοθετικά κείµενα προβάλλεται ως στόχος της
αξιολόγησης η βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης, η ύπαρξη προσπαθειών
συστηµατικής αξιολόγησης απουσιάζει.
2.5 Σκοποί της αξιολόγησης
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο γενικός σκοπός της αξιολόγησης είναι να δηµιουργήσει,
να προσδιορίσει και να προσφέρει πληροφορίες, οι οποίες θα αξιοποιηθούν στη λήψη
αποφάσεων όσον αφορά συγκεκριµένα προγράµµατα ή πολιτικές. (Παλαιοκρασάς 1997)
Σύµφωνα µε τη σχολική νοµοθεσία (ν. 2525/ 1997, άρθρο 8) η "εκπαιδευτική
αξιολόγηση", δηλαδή η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών, ορίζεται ως "η διαδικασία αποτίµησης της ποιότητας της παρεχόµενης
εκπαίδευσης και του βαθµού υλοποίησης των σκοπών και των στόχων της".
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Σκοπός της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι, βάσει του άρθρου 4 του ν.
2986/ 2002, η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση όλων των συντελεστών της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Σαΐτης, 2008)
Επιπλέον, στην Υπουργική Απόφαση ∆2/1938/26-2-1998 προβλέπεται ότι "σκοπός της
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιοτική αναβάθµιση όλων των
συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας". Με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση της εκπαιδευτικής πρακτικής µέσα στην τάξη, καθώς και:
• η ποιοτική ανάπτυξη της σχολικής ζωής,
• η επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράµµατος,
• η άµβλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας µεταξύ των διαφόρων σχολικών µονάδων,
• η µείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας,
• η ταχύτερη µετάδοση πληροφοριών,
• η αρτιότερη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών µονάδων,
• η επισήµανση των αδυναµιών του εκπαιδευτικού συστήµατος,
• η αποτίµηση των προσπαθειών, και
• η κινητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη βελτίωση
του συνολικού εκπαιδευτικού αποτελέσµατος.
Από την άλλη πλευρά, σκοπός της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, βάσει του άρθρου 5
του ν. 2986/ 2002, είναι:
• η ενίσχυση της αυτογνωσίας των εκπαιδευτικών ως προς την επιστηµονική τους
συγκρότηση, την παιδαγωγική τους κατάρτιση και τη διδακτική τους ευστοχία,
• ο σχηµατισµός θεµελιωµένης εικόνας για την απόδοση στο έργο τους,
• η προσπάθεια βελτίωσης της προσφοράς τους στο µαθητή µε την αξιοποίηση των
διαπιστώσεων και οδηγιών των αξιολογητών,
• η επισήµανση των αδυναµιών τους στην προσφορά του διδακτικού τους έργου και η
προσπάθεια εξάλειψης αυτών,
• η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών µέσω της αναγνώρισης του έργου τους και η παροχή
κινήτρων σε όσους επιθυµούν να εξελιχθούν και να υπηρετήσουν σε θέσεις στελεχών της
εκπαίδευσης, και
• η διαπίστωση των αναγκών επιµόρφωσής τους και ο προσδιορισµός του περιεχοµένου της
επιµόρφωσης αυτής.
Η αξιολόγηση στοχεύει κυρίως στη διασφάλιση της έγκαιρης και ισότιµης πρόσβασης στη
µάθηση όλων των µαθητών, αµβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και συµβάλλοντας στον
εκδηµοκρατισµό της εκπαίδευσης.
Συµπερασµατικά, η αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας, έχει ως στόχο τη
βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης και επιτυγχάνεται µε τη συµβολή όλων των
εµπλεκόµενων οµάδων, προκειµένου να αναπτυχθεί η παρεχόµενη παιδεία στη χώρα µας,
σε σχέση και συνάρτηση µε την παρεχόµενη εκπαίδευση σε άλλες χώρες.

-22-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ

2.6 Βασικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης
Στη διαχρονική εξέλιξη της εκπαιδευτικής διοίκησης τρεις είναι οι βασικές προσεγγίσεις
ή Σχολές που έχουν επηρεάσει σηµαντικά το σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
των σχολικών µονάδων6:
• η κλασική διοίκηση, που προσπαθούσε, µέσω του επιθεωρητικού συστήµατος
αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, να ελέγξει αν και κατά πόσο ένας
δάσκαλος εκτελούσε σωστά τα καθήκοντά του,
• η νεοκλασική διοίκηση, που είδε το ρόλο του αξιολογητή ως το µέσο εκείνο µε το
οποίο το σχολείο (οργάνωση) θα εξασφάλιζε στον εκπαιδευτικό (εργαζόµενο) τις
κατάλληλες συνθήκες εργασίας, ώστε να αισθάνεται ικανοποιηµένος από το
εργασιακό του περιβάλλον και
• η σύγχρονη διοίκηση, που προσπαθεί, µέσω του συµµετοχικού συστήµατος
αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτικών, να εξασφαλίσει από τη µια πλευρά την
επίτευξη των στόχων του σχολείου και από την άλλη να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
διδακτικού προσωπικού. Το µοντέλο αυτό αξιολόγησης -που είναι ο συνδυασµός των
δύο παραπάνω προσεγγίσεων- είναι δηµοκρατικό και µπορεί να γίνει αρκετά
αποτελεσµατικό, αρκεί βέβαια να υπάρξει εµπιστοσύνη µεταξύ εκπαιδευτικών και
αξιολογητή και φυσικά υπευθυνότητα και αγαστή συνεργασία των δύο πλευρών.
Στην πράξη καµιά από τις παραπάνω προσεγγίσεις δεν είναι ιδανική, αφού ο
σχεδιασµός και η εφαρµογή του µοντέλου αξιολόγησης του διδακτικού προσωπικού
εξαρτάται από το κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό περιβάλλον, µέσα στο οποίο
λειτουργούν οι σχολικές µονάδες. Άλλωστε, η περιβαλλοντική αυτή εξάρτηση εξηγεί γιατί
σε κάθε συγκεκριµένη χώρα επικρατεί και διαφορετική φιλοσοφία στο θέµα αξιολόγησης
του έργου των εκπαιδευτικών.
Πρέπει εδώ να τονίσουµε ότι το πρόβληµα αξιολόγησης των εργαζοµένων µιας
οργάνωσης είναι γενικό και αφορά όλους τους τύπους κοινωνικών οργανισµών. Στη βάση
αυτής της αντίληψης θεωρούµε σκόπιµο να αναφερθούµε συνοπτικά στην άποψη του W.
E. Deming, θεµελιωτή της ∆ιοίκησης Ολικής Ποιότητας (Total Quality Management), ο
οποίος συνιστά την κατάργηση της ετήσιας βαθµολόγησης της αξίας των µελών µιας
οµάδας, γιατί η βαθµολόγηση (αξιολόγηση) αυτή καταστρέφει την οµαδική εργασία, ευνοεί
τη µετριότητα, αυξάνει τη µεταβλητότητα στην απόδοση του αξιολογούµενου και εστιάζεται
σε βραχυπρόθεσµη βάση. Για τον Deming "… η πρακτική της βαθµολόγησης είναι τόσο
υποκειµενική και αποτελεί τόσο σοβαρή αιτία αποµόνωσης και αρνητικών ανταγωνιστικών
συναισθηµάτων, που παύει να έχει οποιαδήποτε χρησιµότητα. Είναι η αποδοχή του ότι
ολόκληρη η καριέρα ενός υπαλλήλου εξαρτάται από την προσωπική άποψη του αµέσως
ανωτέρου του. Αυτή η άποψη µπορεί να οφείλεται σε λόγους εντελώς άσχετους µε την
πραγµατική αξία του υπαλλήλου. Η τελική αξιολόγηση µπορεί στην πραγµατικότητα να
6

*Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί διασκευή του βιβλίου του καθηγητή Σαΐτη Χ. (2008) Οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης, αυτοέκδοση, Αθήνα.
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εξαρτάται από το πρόσφατο επίπεδο "φιλίας" ανάµεσα στον εκτιµητή και τον
αξιολογούµενο ή από ένα τρέχον "σύστηµα ταξινόµησης" για την εγκυρότητα του οποίου
δεν υπάρχει καµία εγγύηση. Η απόδοση µερικών ανθρώπων µπορεί ακόµα και να
υπερτιµηθεί, επειδή απλώς ο εκτιµητής θέλει να δείξει ότι όλα πάνε καλά στο τµήµα του. Σε
τελευταία ανάλυση, οι εκτιµητές πρέπει να αντιµετωπίσουν µια αξιολόγηση και της δικής
τους απόδοσης!" (Λογοθέτης, 1992: 72, Ζαβλανός, 2003: 44).
Επιπρόσθετα, τονίζει ο Deming και αν υποθέσουµε ότι υπάρχει ένα αµερόληπτο
σύστηµα αξιολόγησης, υπάρχουν άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτή, όπως η
δηµιουργία υπέρµετρου εσωτερικού ανταγωνισµού και αποµόνωσης και η απροθυµία
ανάληψης δηµιουργικών πρωτοβουλιών. Για τους λόγους αυτούς ο Deming καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι "… η διαδικασία της αξιολόγησης πρέπει να αντικατασταθεί από τη
σωστή ηγεσία και επικοινωνία και από µια διαδικασία συµβουλής και ανάπτυξης, ο κύριος
σκοπός της οποίας θα είναι να προσδιορίσει, να ενισχύσει και να αναπτύξει περαιτέρω τη
συνεισφορά των εργαζοµένων προς την κατεύθυνση της συνεχούς βελτίωσης της
οργάνωσης ως οµάδας" (Λογοθέτης, 1992: 73). Άλλωστε, "η µειωµένη απόδοση πρέπει να
εξετάζεται µε µοναδικό σκοπό να καθοριστεί τι δεν πάει καλά συνολικά µε το σύστηµα που
προκάλεσε τις αποτυχίες. Πρέπει κανείς να ερευνά τα αίτια και όχι τις συνέπειες"
(Λογοθέτης, 1992: 73).
Επισηµαίνουµε ότι η παραπάνω άποψη του Deming προϋποθέτει την κατάλληλη
οργανωτική κουλτούρα και από τις δύο πλευρές: των διοικούντων και των διοικουµένων.
Για την ελληνική πραγµατικότητα η εφαρµογή της φιλοσοφίας του Deming στον τοµέα της
εκπαίδευσης συνεπάγεται αλλαγή στην ισχύουσα νοοτροπία, συνήθειες και πρακτικές
όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ανακεφαλαιωτικά, η αξιολόγηση του έργου του διδακτικού προσωπικού των σχολείων
αποτελεί ένα µέτρο ελέγχου του βαθµού στον οποίο ο εκπαιδευτικός έχει συµβάλει στην
πραγµατοποίηση των στόχων της σχολικής µονάδας. Αποτελεί µια δοµηµένη διαδικασία
που στοχεύει στο να εκτιµήσει και να επηρεάσει τη συµβολή του εκπαιδευτικού στην
αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου. Ωστόσο, η αξιολόγηση του έργου του
εκπαιδευτικού παρουσιάζει αδυναµίες, αφού:
• η εκτίµηση για την απόδοση των εκπαιδευτικών είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων και δεν µπορεί να περιγραφεί από ένα βαθµό και µόνο,
• η βαθµολόγηση είναι υποκειµενική και σε µεγάλο βαθµό αναξιόπιστη,
• πολλές φορές η αξιολόγηση εστιάζεται στην προσωπικότητα του δασκάλου και όχι σ’
αυτή καθαυτή την απόδοσή του, η οποία µπορεί να είναι άσχετη µε τις προσωπικές
αρετές και τις δυνατότητές του, και
• σε πολλές περιπτώσεις η αξιολόγηση οδηγεί σε τριβές µεταξύ κριτή και κρινόµενου,
αφού ο τελευταίος δε δέχεται για τον εαυτό του ότι είναι π.χ. "µέτριος" δάσκαλος.
Μπροστά σ’ αυτές τις αδυναµίες και µε δεδοµένο ότι στην Ελλάδα η αξιολόγηση των
εκπαιδευτικών απουσιάζει πάνω από είκοσι χρόνια, εκτιµούµε ότι η κεντρική διοίκηση δεν
πρέπει να αναζητά τη θέσπιση και εφαρµογή ενός "αξιοκρατικού", "δίκαιου",
"αντικειµενικού" κ.λπ. συστήµατος αξιολόγησης - γιατί συνεχώς θα βρίσκεται στην
τροποποίηση κάποιου νόµου ή προεδρικού διατάγµατος - αλλά αρχικά πρέπει να αρκεστεί
στην τήρηση της ισχύουσας εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Να εφαρµόσει, δηλαδή, τη µέθοδο
των κρίσιµων περιστατικών. Σε αδρές γραµµές η µέθοδος αυτή σηµαίνει ότι ο διευθυντής
σχολείου, ο οποίος εποπτεύει τους εκπαιδευτικούς σε καθηµερινή βάση καταγράφει στο
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Ηµερολόγιο Λειτουργίας Σχολείου εκείνα τα περιστατικά που σχετίζονται είτε µε την
τήρηση της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας (π.χ. χρόνος προσέλευσης και αποχώρησης από το
σχολείο, εκτέλεση εξωδιδακτικού έργου κ.ά.) είτε µε τη συµπεριφορά του εκπαιδευτικού
στο εργασιακό περιβάλλον (π.χ. ανάληψη δηµιουργικών δραστηριοτήτων, συνεργασία µε
τους συναδέλφους του κ.λπ.). Με βάση την καταγραφή αυτή στο τέλος του διδακτικού
έτους ο διευθυντής αξιολογεί τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού (τήρηση του ωραρίου
εργασίας, δηµιουργικότητα, συνεργασία κ.ά.) παρουσιάζοντας ως αιτιολόγηση για την
κρίση του τα συγκεκριµένα στοιχεία συµπεριφοράς. Εποµένως, αποφεύγεται ο κίνδυνος
των αβάσιµων κρίσεων και κατ’ επέκταση των συγκρούσεων.
2.7 Ειδικές τεχνικές της αξιολόγησης
Προκειµένου να εφαρµοστεί µια µέθοδος αξιολόγησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η
εύρεση του ειδικότερου τρόπου εφαρµογής, δηλαδή η εύρεση της "τεχνικής" αξιολόγησης.
Ποιες είναι όµως αυτές οι τεχνικές;
Θα µπορούσαµε να αναφέρουµε συνοπτικά τις ακόλουθες τεχνικές αξιολόγησης
(∆ηµητρόπουλος, 1999):

∆ιάγραµµα 1: Παρουσίαση των τεχνικών αξιολόγησης
(Πηγή: ∆ηµητρόπουλος, 1999)
1. Τεχνικές παρατήρησης. Σε αυτές ανήκουν οι τεχνικές της άµεσης και έµµεσης
παρατήρησης, της αυτοπαρατήρησης, της οµαδικής παρατήρησης, της παρατήρησης
µέσω µαγνητοσκόπησης, ο "οπτικός έλεγχος", η "οπτική επιθεώρηση" κ.ά.. Στη
συγκεκριµένη περίπτωση ο παρατηρητής µε συστηµατικό τρόπο ελέγχει οπτικά το υπό
εξέταση αντικείµενο.
2. Τεχνικές ατοµικής συνέντευξης. Η συνέντευξη είναι µια διαδικασία κατά την οποία
δύο πρόσωπα (αυτός που παίρνει τη συνέντευξη και ο ερωτώµενος) αναπτύσσουν µια
σχέση επικοινωνίας µεταξύ τους, ενώ ο πρώτος συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία
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για την έρευνά του. Η συνέντευξη διακρίνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες µε βάση: α) τον
τρόπο επικοινωνίας, δηλαδή είτε µε προσωπική, είτε µε τηλεφωνική επαφή, β) τον τρόπο
οργάνωσής της, δηλαδή αν είναι τυποποιηµένη-δοµηµένη ή ελεύθερη. Πιο συγκεκριµένα,
τυποποιηµένη-δοµηµένη χαρακτηρίζεται η συνέντευξη, η οποία έχει προκαθορισµένη
πορεία και περιεχόµενο. Από την άλλη πλευρά η ελεύθερη συνέντευξη µπορεί να πάρει
διάφορες µορφές, ξεκινώντας από µια συνέντευξη µε γενικά οριοθετηµένο πλάνο µέχρι την
απόλυτη ελευθερία ως προς την πορεία της συζήτησης, και γ) το είδος των ερωτήσεων. Οι
ερωτήσεις µπορεί να είναι άµεσες ή έµµεσες, δηλαδή είτε να αναφέρονται κατευθείαν στο
θέµα είτε να προσπαθούν να αποσπάσουν από τον ερωτώµενο µια ξεκάθαρη απάντηση.
3. Προετοιµασία-οργάνωση. Μια καλά οργανωµένη συνέντευξη προϋποθέτει σωστή
σχεδίαση της διαδικασίας πχ ως προς το περιεχόµενο, το σκοπό, τις πληροφορίες που θα
συγκεντρωθούν. Επίσης, είναι απαραίτητη η κατοχύρωση των πληροφοριών που
συγκεντρώνονται και η επεξεργασία των ερευνητικών δεδοµένων.
4. Οµαδική συζήτηση. Aπαιτεί ειδικότερες δεξιότητες από τον αξιολογητή, καθώς
καλείται να συντονίσει τη συζήτηση της οµάδας.
5. Kαταιγισµός ιδεών (brainstorming). Πρόκειται για µια τεχνική, στα πλαίσια της
οποίας προβλέπεται η συνάντηση µελών µικρών κυρίως οµάδων, µε αφορµή κάποιο
πρόβληµα, δυσκολία, ή διατύπωση προτάσεων. Τα µέλη αυτά καλούνται να καταθέσουν
τις σκέψεις, τις προτάσεις ή τις λύσεις τους, οι οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε
καινοτόµες δράσεις.
6. Τεχνικές µέτρησης και αποτύπωσης. Σε µερικές περιπτώσεις απαιτούνται φυσικές
µετρήσεις, προκειµένου να µετρηθούν διαστάσεις, να γίνουν χηµικές αναλύσεις, ποιοτικοί
έλεγχοι, να µετρηθεί η αντοχή υλικών κ.ά..
2.8 Υλικά, µέσα και όργανα αξιολόγησης
Ως υλικά, µέσα και όργανα αξιολόγησης εννοούµε κάποια απτά εργαλεία, που
χρησιµοποιεί ο αξιολογητής κατά τη διάρκεια υλοποίησης µιας τεχνικής. Συγκεκριµένα, το
ερωτηµατολόγιο αποτελεί µέσο αξιολόγησης, αλλά η συνέντευξη είναι µια τεχνική κατά τη
διάρκεια της οποίας µπορεί να συµπληρωθεί ένα ερωτηµατολόγιο. Επιπλέον, η
µαγνητοσκόπηση αποτελεί µια τεχνική αλλά το µαγνητοσκόπιο που θα χρησιµοποιηθεί για
τη συλλογή δεδοµένων, ή µια κάµερα, αποτελούν µέσα αξιολόγησης.
Κατά συνέπεια τα µέσα αξιολόγησης µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: α)
στα προϋπάρχοντα υλικά και µέσα, δηλαδή σε εκείνα που είναι ήδη διαθέσιµα προς
αξιοποίηση από τον αξιολογητή, και β) στα αυτοσχέδια υλικά και µέσα, τα οποία επινοεί ο
αξιολογητής για τις ανάγκες µιας συγκεκριµένης αξιολόγησης. (∆ηµητρόπουλος, 1999)
Σε αυτή την περίπτωση κρίνεται αναγκαία η ταξινόµηση των µέσων σε τρεις βασικές
κατηγορίες, προκειµένου ο αναγνώστης να συνειδητοποιήσει το εύρος των δυνατοτήτων
που του παρέχεται ανάλογα µε την περίπτωση αξιολόγησης.
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∆ιάγραµµα 2: Ταξινόµηση µέσων, υλικών ή οργάνων αξιολόγησης
(Πηγή: ∆ηµητρόπουλος, 1999)
Αναλυτικότερα (∆ηµητρόπουλος, 1999):
1. Γραπτής µορφής αποτελούν τα µέσα, υλικά και όργανα, τα οποία προκειµένου να
αξιοποιηθούν απαιτούνται γραπτές καταχωρίσεις, επεξεργασίες κτλ.. Χαρακτηριστικό
παράδειγµα αποτελεί το ερωτηµατολόγιο, στο οποίο ο ερωτώµενος απαντά γραπτώς.
2. Οπτικής, ακουστικής ή οπτικοακουστικής µορφής χαρακτηρίζονται τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για την οπτική, ακουστική ή οπτικοακουστική κατάχρηση πληροφοριών,
δεδοµένων κτλ.. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το µαγνητόφωνο, το ραδιόφωνο, η
χρήση της τεχνολογίας και των πολυµέσων που µας προσφέρουν πολλές δυνατότητες.
3. Άλλες τεχνικές µορφές αποτελούν τα τεχνικά µέσα των θετικών και εφαρµοσµένων
επιστηµών, τα οποία αξιοποιούνται για διάφορες µετρήσεις.
4. Ένας συνδυασµός των παραπάνω µέσων και υλικών από τον αξιολογητή κρίνεται
απαραίτητος προκειµένου να ανταποκριθεί στις ειδικές ανάγκες µιας αξιολόγησης.
Μια ενδεικτική ταξινόµηση των µέσων, υλικών ή οργάνων αξιολόγησης, σύµφωνα µε το
∆ιάγραµµα 3, αποτελεί η ακόλουθη (∆ηµητρόπουλος, 1999):

∆ιάγραµµα 3: Σχηµατική παρουσίαση των κύριων µέσων αξιολόγησης
(Πηγή: ∆ηµητρόπουλος, 1999)
1. Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί το βασικότερο γραπτό µέσο συλλογής πληροφοριών,
στάσεων, απόψεων των "υποκειµένων" µιας αξιολόγησης. Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί
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ένα οργανωµένο σύνολο ερωτήσεων, οι οποίες οφείλουν να καλύπτουν τους σκοπούς της
αξιολόγησης, απευθύνεται σε πολλά υποκείµενα και αποστέλλεται είτε ταχυδροµικώς, είτε
δίνεται αυτοπροσώπως αλλά µπορεί να συµπληρωθεί και τηλεφωνικώς.
Η διαδικασία κατάρτισης ενός ερωτηµατολογίου ακολουθεί την εξής πορεία: α) την
ανακεφαλαίωση των στοιχείων των προηγούµενων φάσεων της αξιολόγησης, δηλαδή των
ειδικών σκοπών και υποθέσεων της αξιολόγησης. Το περιεχόµενο του ερωτηµατολόγιου
καθορίζεται αυστηρά από τους γενικούς και ειδικούς σκοπούς της έρευνας, β) την
καταγραφή των πληροφοριών που συλλέγονται. Για την επιτυχία της έρευνας είναι
απαραίτητο να αποσαφηνιστεί εξαρχής από τον αξιολογητή ποιες ακριβώς πληροφορίες
θα συγκεντρώσει, γ) η επιλογή του είδους ερωτήσεων, δηλαδή αν οι ερωτήσεις θα είναι
ανοικτής απάντησης (σύντοµης ή εκτεταµένης) ή δεδοµένης απάντησης (εναλλακτικής
απάντησης ή πολλαπλής επιλογής), δ) η κατάρτιση των ερωτήσεων σε δοκιµαστικό
επίπεδο και τέλος ε) η οριστικοποίηση του περιεχοµένου αξιολόγησης.
Παρόλο που για τους σκοπούς µιας έρευνας κατασκευάζονται πολλά ερωτηµατολόγια,
δε συγκεντρώνουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός καλού ερωτηµατολογίου. Συγκεκριµένα,
ένα ερωτηµατολόγιο θεωρείται αποτελεσµατικό εφόσον ακολουθεί τους ειδικούς σκοπούς
της έρευνας, είναι σύντοµο, σαφέστατο, κατανοητό και ευχάριστο από τον αξιολογούµενο.
Είναι σηµαντικό να µην παραβιάζεται η ανωνυµία του ερωτηµατολογίου, ενώ η ποιότητα
των ερωτήσεων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο. Λέγοντας ποιότητα των ερωτήσεων
εννοούµε ότι οι ερωτήσεις αυτές είναι αναγκαίο να είναι σύντοµες, να είναι
γραµµατικοσυντακτικά και αισθητικά ορθές, η χροιά της γλώσσας να είναι ανάλογη µε τη
µόρφωση των αξιολογούµενων καθώς και οι ερωτήσεις να µην είναι σύνθετες και
πολλαπλές αλλά να ζητούν συγκεκριµένες πληροφορίες.
Βασικά πλεονεκτήµατα της χρήσης του ερωτηµατολογίου είναι ότι είναι συγκριτικά
εύκολη η κατασκευή του, επιτρέπει τη συγκέντρωση υλικού από όλη την επικράτεια και
είναι ένας συγκριτικά οικονοµικός τρόπος συλλογής πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά,
βασικά µειονεκτήµατα είναι η πιθανότητα αοριστίας στις απαντήσεις και παρερµηνείας των
ερωτήσεων, εφόσον οι ερωτήσεις είναι ανοικτές, και δεν έχουν κατασκευαστεί µε βάση τα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά.
2. Οι κλίµακες διαβάθµισης. Πρόκειται για κλίµακες µε κατάλληλο αριθµό σηµείων,
πάνω στα οποία ο παρατηρητής αποτυπώνει τις εκτιµήσεις του. Οι κλίµακες αυτές έχουν
συνήθως αριθµητική ή γραφική µορφή. Μπορούµε να αναφέρουµε τα παρακάτω είδη
κλιµάκων: α) η αριθµητική κλίµακα. Τα σηµεία της είναι αριθµητικά π.χ.
• συχνότητα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων στη διδασκαλία: 0 1 2 3 4, β) η
φραστική κλίµακα, η οποία δεν έχει αριθµητικές τιµές π.χ.
• συχνότητα χρήσης οπτικοακουστικών µέσων στη διδασκαλία: Ποτέ σπάνια ενίοτε
συχνά πολύ συχνά,
γ) η γραφική κλίµακα, πάνω σε κάποιο γράφηµα που έχει συνήθως τη µορφή µιας
γραµµής µε προσδιορισµένα τα δύο άκρα, καταγράφονται οι απόψεις του παρατηρητή.

Γραφική κλίµακα
(Πηγή: ∆ηµητρόπουλος, 1999)
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3. Οι κλίµακες διαθέσεων-στάσεων. Πρόκειται για µια σειρά διατυπώσεων,
καταφατικής συνήθως µορφής, η οποία απεικονίζει τη διάθεση του ερωτώµενου προς το
αντικείµενο αξιολόγησης. Σε µια αριθµητική κλίµακα µε σηµεία π.χ. 5, 6, 7, 9 ο
ερωτώµενος κυκλώνει το σηµείο που εκπροσωπεί τη δική του θέση. Οι γνωστότερες
κλίµακες διαθέσεων είναι η κλίµακα του Likert και η κλίµακα των Osgood et al (Φίλιας,
1977, Anastasi, 1990). Συγκεκριµένα:
α) η κλίµακα του Likert, αποτελείται από δηλώσεις-προτάσεις και ο ερωτώµενος καλείται
να σηµειώσει τη θέση του πάνω σε µια κλίµακα που αποτελείται από πέντε σηµεία. Τα
σηµεία αυτά αντιπροσωπεύουν θέσεις από το θετικό µέχρι το αρνητικό. Μια συνηθισµένη
έκφραση είναι η φραστική διατύπωση των σηµείων «Συµφωνώ απόλυτα, συµφωνώ, δεν
ξέρω, διαφωνώ, διαφωνώ απόλυτα», ενώ η αριθµητική εκφράζεται µε τα σηµεία 5 4 3 2
1.
β) η κλίµακα των Osgood, Suci και Tannenbaum, προβλέπει την τοποθέτηση του
ερωτώµενου σε µία διπολική γραµµή, της οποίας οι δύο πόλοι αντιπροσωπεύουν δύο
αντίθετες τοποθετήσεις π.χ. η συµπεριφορά του εκπαιδευτικού απέναντι στους µαθητές:
δίκαιος--------------------------------------------------------άδικος
4. οι επίσηµες εκθέσεις είναι τελικές γραπτές εκθέσεις αξιολόγησης.
5. οι ανεπίσηµες περιγραφές, ηµερολόγια. Πρόκειται για περιγραφές, πληροφορίες
ύστερα από παρατήρηση, οι οποίες καταγράφονται µε πρόχειρο τρόπο. Η χρήση
ηµερολογίων είναι αρκετά συνηθισµένη και χρησιµοποιείται από εκπαιδευτικούς, µαθητές
κ.ά..
6. τεχνικά µέσα και όργανα, η χρήση της τεχνολογίας. Στην κατηγορία αυτή
εντάσσεται µια πληθώρα µέσων αποτύπωσης, επεξεργασίας και µετάδοσης της
πληροφορίας, όπως είναι τα µαγνητόφωνα, η τηλεόραση, τα πολυµέσα, τα λογισµικά κτλ..
7. συνδυασµοί των παραπάνω µέσων. Στις περισσότερες περιπτώσεις γίνεται
συνδυασµός των µέσων, ο οποίος συµβάλλει στη δηµιουργία µιας σφαιρικότερης εικόνας
για το υπό έρευνα ζήτηµα.
2.9 Προϋποθέσεις της αξιολόγησης
Το σχολείο έχοντας βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου έργου,
οφείλει να αναγνωρίζει και τη σπουδαιότητα των µη διδακτικών παραµέτρων του
εκπαιδευτικού έργου, όπως η υλικοτεχνική υποδοµή, η κοινωνική προέλευση των
µαθητών, το κλίµα και οι σχέσεις των διαφόρων οµάδων µέσα στη σχολική κοινότητα κ.ά..
Κάθε µία από τις παραπάνω παραµέτρους, µπορεί να συµβάλλει στην
αποτελεσµατικότητα του σχολείου. Εποµένως, η συστηµατική αποτίµηση του έργου της
σχολικής µονάδας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για περαιτέρω προσπάθεια βελτίωσής
της, εφόσον γνωρίζουµε τις αδυναµίες και τις ελλείψεις που καλούµαστε να ξεπεράσουµε.
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Το σχολικό έργο θα µπορούσε να διαιρεθεί σε τέσσερις µεγάλες ενότητες7: α) τη
διαχείριση και αξιοποίηση πόρων (υλικών, ανθρώπινων, οργανωτικών και εκπαιδευτικών),
β) τις ενδοσχολικές σχέσεις, γ) τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, και δ) τα εκπαιδευτικά
αποτελέσµατα. (Σολοµών 1999) Ειδικότερα:
α) διαχείριση και αξιοποίηση πόρων. Σε αυτή την ενότητα ανήκουν οι παρακάτω
παράγοντες: 1. το σχολικό κτίριο (µέγεθος, εξοπλισµός, διάρθρωση κτλ.) και οι
οικονοµικές επιχορηγήσεις, που µαζί αποτελούν την υλικοτεχνική υποδοµή, 2. το
προσωπικό του σχολείου (αριθµός, ωράριο, σπουδές, εκπαιδευτική εµπειρία,
υπηρεσιακή κατάσταση, επιµόρφωση κτλ.), τους λεγόµενους ανθρώπινους πόρους, 3.
τις υπάρχουσες οργανωτικές δοµές και ρυθµίσεις στο επίπεδο του σχολείου (διοίκηση
σχολικής µονάδας, σύστηµα λήψης αποφάσεων στο επίπεδο του σχολείου, οργάνωση
τµηµάτων και τάξεων, σχεδιασµός, εκτέλεση και διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου,
οργανωσιακή κουλτούρα κλπ.) και 4. το πρόγραµµα σπουδών και τα διδακτικά βιβλία, τα
οποία µαζί µε τις διδακτικές οδηγίες και το εποπτικό υλικό αποτελούν τους
εκπαιδευτικούς πόρους.
β) ενδοσχολικές σχέσεις. Σε αυτό το πεδίο περιλαµβάνονται οι σχέσεις µεταξύ των µελών
του σχολείου, εκπαιδευτικών και µαθητών, των µαθητών µεταξύ τους, των γονιών µε το
σχολείο αλλά και του θεσµικού περιβάλλοντος (π.χ. διευθύνσεις και γραφεία
εκπαίδευσης, σχολικοί σύµβουλοι, οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα και φορείς). Οι σχέσεις αυτές διαµορφώνουν τη φυσιογνωµία του σχολείου,
δηλαδή το σύνολο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κάθε σχολείου καθώς και το
σχολικό κλίµα, στο οποίο αξιοποιούνται οι πόροι, αναπτύσσονται οι εκπαιδευτικές
διαδικασίες και διαµορφώνεται το εκπαιδευτικό αποτέλεσµα.
Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τις
σχέσεις µεταξύ των εκπαιδευτικών θα µπορούσαν να θεωρηθούν: η ηγεσία, οι δίαυλοι
επικοινωνίας και οι κανόνες, καθώς και οι διαδικασίες που διέπουν τις σχέσεις αυτές.
γ) εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως είναι η διδασκαλία, η µάθηση και η αξιολόγηση.
Ειδικότερα:
∆ιδασκαλία: Η διδασκαλία στοχεύει στην κατάκτηση γνωστικών στόχων των
περιεχοµένων των µαθηµάτων (ανάκληση, κατανόηση κ.ά.), στην απόκτηση βασικών
δεξιοτήτων (παρατήρηση, επικοινωνία, ταξινόµηση κ.ά.) και σύνθετων δεξιοτήτων
επιστηµονικής διερεύνησης (συγκέντρωση, επιλογή δεδοµένων, διαµόρφωση
ερωτηµάτων/υποθέσεων κ.ά.) καθώς και στην ανάπτυξη στάσεων, συµπεριφορών και
αξιών. Στα πλαίσια της διδασκαλίας λαµβάνονται υπόψη στοιχεία, όπως ο σχεδιασµός
και η οργάνωση της διδασκαλίας, οι µέθοδοι διδασκαλίας, η διαµόρφωση παιδαγωγικών
σχέσεων συνεργασίας και διαλόγου. (Τριλιανός 1998, 2004)

7

Η συγκεκριµένη ενότητα αποτελεί διασκευή της διπλωµατικής εργασίας της Αρκουδέας Μ. (2006) Ο ρόλος
του διευθυντή δηµοτικού σχολείου στη διοίκηση και αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας στην
Ελλάδα και στην Αγγλία. Μια συγκριτική αποτίµηση, Αθήνα.
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Μάθηση: Κεντρικό στοιχείο είναι η µάθηση µε επίκεντρο το µαθητή (µαθητοκεντρική
προσέγγιση). Σε αυτή την περίπτωση, η αξιολόγηση διερευνά στοιχεία, τα οποία την
συνδέουν µε τη µάθηση, και ειδικότερα την ανταπόκριση των µεθόδων αξιολόγησης
στην αξιόπιστη αποτίµηση της µορφωτικής εξέλιξης των µαθητών και την αξιοποίηση
των αξιολογικών πληροφοριών για τη βελτίωση των διδακτικών στρατηγικών και της
µαθησιακής διαδικασίας.
Αξιολόγηση: H αξιολόγηση των µαθητών αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
διδασκαλίας. Η αξιολογική διαδικασία στις διάφορες µορφές της (διαµορφωτική, τελική,
προφορική, συνθετικές εργασίες κ.ά.) και οι ποικίλες µεθοδολογίες της, αποτελούν
απαραίτητο εργαλείο του σχεδίου διδασκαλίας. Συγκεκριµένα, υπολογίζονται: το
περιεχόµενο και οι µέθοδοι αξιολόγησης, το περιεχόµενο που συνδέεται µε την
κατάκτηση των διδακτικών στόχων και οι διαδικασίες ενηµέρωσης µαθητών-γονέων
σχετικά µε την πρόοδο των µαθητών. Για να είναι αποτελεσµατική η αξιολόγηση
χρειάζεται να χαρακτηρίζεται από εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειµενικότητα, οικονοµία
χρόνου και µέσων.
δ)

εκπαιδευτικά αποτελέσµατα του έργου της σχολικής µονάδας, όπως αυτά
προσδιορίζονται από τη φοίτηση, τις επιδόσεις και την πρόοδο των µαθητών, την
κοινωνική, ψυχοσωµατική και συναισθηµατική τους ανάπτυξη, καθώς και την
επαγγελµατική τους προοπτική.

Για την εφαρµογή, όµως, της εσωτερικής αξιολόγησης στο επίπεδο της σχολικής
µονάδας απαιτείται η καταγραφή των σχολικών παραµέτρων, η κατάρτιση των
εκπαιδευτικών στην άσκηση της εσωτερικής αξιολόγησης, η παροχή κατάλληλης
υποδοµής, καθώς και η διαµόρφωση κριτηρίων και δεικτών της αποτελεσµατικότητας και
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Με άλλα λόγια µια σωστή αξιολόγηση προϋποθέτει:
9 την ύπαρξη σχετικής αυτονοµίας της σχολικής µονάδας και τη θεσµική της
κατοχύρωση σε επίπεδο αποφάσεων, καθώς η έλλειψη σηµαντικών αρµοδιοτήτων
στερεί τη σχολική διεύθυνση από δηµιουργικές πρωτοβουλίες,
9 την ικανή διοίκηση που θα αξιοποιήσει κατάλληλα τους ανθρώπινους και υλικούς
πόρους της σχολικής µονάδας,
9 τη σχετική σταθερότητα σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς η συχνή διακίνηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού επιδρά αρνητικά στον προγραµµατισµό της σχολικής
µονάδας, στην ανάληψη δηµιουργικών δραστηριοτήτων και κατά επέκταση στην
επίδοση των µαθητών, (Σαΐτης 2007)
9 την ενεργητική συµµετοχή του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η
ύπαρξη ενός ευνοϊκού κλίµατος µεταξύ των διδασκόντων και των διδασκοµένων
καθώς και η παρώθηση του εκπαιδευτικού προσωπικού - από τη σχολική
διεύθυνση - για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, συµβάλλει στην
αποτελεσµατική λειτουργία του σχολείου και στην επίτευξη των συγκεκριµένων
στόχων της σχολικής µονάδας,
9 την κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού στην άσκηση της εσωτερικής
αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι αναγκαίο να κατανοήσει ότι ο
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σχεδιασµός και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι αναπόσπαστα στοιχεία
του έργου του και της δράσης του,
9 την παροχή κατάλληλης υποδοµής µε λειτουργικές αίθουσες διδασκαλίας,
σύγχρονα εργαστήρια, εµπλουτισµένες βιβλιοθήκες και άνετους χώρους για τις
σχολικές δραστηριότητες των µαθητών, και
9 τη διαµόρφωση κριτηρίων και δεικτών αποτελεσµατικότητας και ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου. (Ανδρέου 1999: 198-199)

2.10 Η αξιολόγηση των έµψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης
Είναι γενικά παραδεκτό ότι ο σηµαντικότερος παράγοντας επιτυχίας της εκπαιδευτικής
λειτουργίας είναι το ανθρώπινο δυναµικό που εµπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και
συµβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της σχολικής µονάδας.
2.10.1 Ποιοι είναι οι έµψυχοι συντελεστές
Για τους σκοπούς της συγκεκριµένης εργασίας θεωρείται σκόπιµη η οµαδοποίηση των
έµψυχων συντελεστών (∆ηµητρόπουλος, 1999) στις εξής κατηγορίες (∆ηµητρόπουλος,
1999):
Το προσωπικό της εκπαίδευσης
1. εκπαιδευτικό-διδακτικό προσωπικό. Στη οµάδα αυτή εντάσσονται όλοι οι
εκπαιδευτικοί, που ασκούν διδακτικό έργο στο σύστηµα δηµόσιας και ιδιωτικής
εκπαίδευσης της χώρας.
2. διοικητικό προσωπικό. Ως διοικητικό προσωπικό ορίζεται το τακτικό διοικητικό
προσωπικό, όπως είναι οι διοικητικοί υπάλληλοι της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου
παιδείας, καθώς και όσοι υπηρετούν σε διάφορες αποκεντρωµένες υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ
(π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ∆ιευθύνσεις και Γραφεία).
3. διευθυντικό προσωπικό. Αναφερόµαστε στους διευθυντές και υποδιευθυντές
σχολικών µονάδων, στους προϊστάµενους Τµηµάτων. Κέντρων, Εργαστηρίων κτλ..
4. εποπτικό προσωπικό. Στην οµάδα αυτή ανήκουν οι ∆ιευθυντές και οι προϊστάµενοι
των Γραφείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Τα προσωπικό αυτό είναι
εκπαιδευτικοί επί θητεία.
5. συµβουλευτικό προσωπικό. Με τον όρο συµβουλευτικό προσωπικό αναφερόµαστε
στους Σχολικούς Συµβούλους της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς
και σε προσωπικό που ασκεί συµβουλευτικό έργο, όπως είναι το προσωπικό του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κλπ..
6. πολιτικό προσωπικό. Με τον όρο αυτό εννοούµε την εκάστοτε πολιτική ηγεσία που
διοικεί την εκπαίδευση και όλο το µετακλητό προσωπικό της.
7. επικουρικό. Επικουρικό προσωπικό θεωρείται το προσωπικό εκείνο που ασκεί
βοηθητικά καθήκοντα, όπως είναι οι κλητήρες, οι επιστάτες, οι φύλακες, το προσωπικό
καθαριότητας κτλ..
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Άλλοι έµψυχοι παράγοντες
Εκτός από το παραπάνω προσωπικό, υπάρχουν και άλλες οµάδες ατόµων, που
εµπλέκονται µε κάποιον επίσηµο τρόπο στη λειτουργία της εκπαίδευσης χωρίς να ανήκουν
σ' αυτήν, όπως (∆ηµητρόπουλος, 1999):
1. Οι σύλλογοι και γενικά οργανώσεις γονέων και κηδεµόνων.
2. Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, τόσο των εκπαιδευτικών (µονίµων,
αναπληρωτών, ωροµισθίων κτλ.), όσο και άλλων οµάδων (διοικητικοί υπαλλήλοι του
ΥΠΕΠΘ ή ιδρυµάτων εποπτείας του ΥΠΕΠΘ).
3. Άτοµα ή όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης, που σχετίζονται µε τη λειτουργία της
εκπαίδευσης σε διάφορα επίπεδα. (π.χ. Σχολική Επιτροπή, Σχολικό Συµβούλιο και
∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας)
4. Τα µαθητικά συµβούλια (φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων και ενώσεων),
που µε τις απόψεις τους διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη λειτουργία του σχολείου.
2.10.2 ∆ιαδικασία της εκπαιδευτικής αξιολόγησης
Για την ατοµική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και κατά προτεραιότητα των εκπαιδευτικών για µονιµοποίηση και υπηρεσιακή
εξέλιξη των στελεχών της εκπαίδευσης κ.ά. (άρθρο 5, παρ. 2 του ν. 2986/ 2002)
ακολουθείται η εξής διαδικασία8:
Πριν από τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης υποβάλλεται στο κατά περίπτωση
αρµόδιο όργανο αξιολόγησης, µετά από πρόσκλησή του και σε προθεσµία δεκαπέντε
ηµερών, έκθεση προσωπικής αυτοαξιολόγησης του αξιολογούµενου εκπαιδευτικού, βάσει
των στοιχείων αξιολόγησης αλλά χωρίς αριθµητική βαθµολογία. Παράλειψη υποβολής της
έκθεσης αυτής σε καµία περίπτωση δεν επηρεάζει τη διαδικασία της αξιολόγησης.
Ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από το ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και τον οικείο
Σχολικό Σύµβουλο.
Ο διευθυντής της σχολικής µονάδας ή Σχολικού Εργαστηριακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.)
αξιολογείται από τον προϊστάµενο Γραφείου ή από το ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης, στην
περίπτωση που δε λειτουργεί Γραφείο, και τον οικείο Σχολικό Σύµβουλο.
Ο προϊστάµενος Γραφείου αξιολογείται από τον αρµόδιο διευθυντή εκπαίδευσης, ως
προς το διοικητικό του έργο, και τον προϊστάµενο του τµήµατος επιστηµονικής και
παιδαγωγικής καθοδήγησης, ως προς το επιστηµονικό-παιδαγωγικό του έργο.
Ο διευθυντής Εκπαίδευσης αξιολογείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης
ως προς το διοικητικό του έργο και ως προς το επιστηµονικό – παιδαγωγικό του έργο από
σύµβουλο ή µόνιµο Πάρεδρο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται µε απόφαση του
Προέδρου του Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συµβουλίου.
Ο σχολικός σύµβουλος αξιολογείται από τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή Εκπαίδευσης ως
προς το διοικητικό του έργο και από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος

8

*Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί διασκευή του βιβλίου του καθηγητή Σαΐτη Χ. (2008) Οργάνωση και διοίκηση
της εκπαίδευσης, αυτοέκδοση, Αθήνα.
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Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης ως προς το επιστηµονικό-παιδαγωγικό του
έργο.
Ο προϊστάµενος του τµήµατος επιστηµονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης της
περιφερειακής διεύθυνσης αξιολογείται ως προς το διοικητικό του έργο από τον
Περιφερειακό διευθυντή και ως προς το επιστηµονικό-παιδαγωγικό του έργο από
Σύµβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ορίζεται µε απόφαση του προέδρου του
Π.Ι., ύστερα από εισήγηση του Συντονιστικού Συµβουλίου.
Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση του Τµήµατος Αξιολόγησης και Επιµόρφωσης του Π.Ι., καθορίζεται
ο τρόπος, ο χρόνος, η διαδικασία και το περιεχόµενο της αξιολόγησης των ∆ιευθυντών
Εκπαίδευσης και των Προϊσταµένων Γραφείων Εκπαίδευσης των νοµών και νοµαρχιών
ως προς την επιστηµονική και παιδαγωγική τους συγκρότηση.
Κάθε αξιολογούµενος κατά τις διατάξεις του νόµου δικαιούται να υποβάλει ένσταση,
εντός µηνός από την κοινοποίηση σε αυτόν της έκθεσης αξιολόγησης, ενώπιον της
αρµόδιας επιτροπής και να ζητήσει είτε την τροποποίηση ορισµένων χαρακτηρισµών
αυτής είτε την επανάληψη της αξιολόγησής του. Η ένσταση πρέπει να περιέχει
συγκεκριµένους ουσιώδεις λόγους.
Κριτική θεώρηση
Στην Εισηγητική Έκθεση του Νόµου 2525/ 1997 αναφέρεται ότι η καθιέρωση
διαδικασιών της εκπαιδευτικής αξιολόγησης θα συµβάλει στην ποιοτική αναβάθµιση του
εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στα σχολεία και στη βελτίωση των ίδιων των
εκπαιδευτικών. Με τον τρόπο αυτό, συνεχίζεται στην παραπάνω Έκθεση, "εξαλείφεται ένα
βασικό πρόβληµα της ελληνικής εκπαίδευσης, δηλαδή η επί 18 έτη απουσία κάθε είδους
αξιολογικής διαδικασίας. Η κατάσταση αυτή έχει οδηγήσει σε αποδιοργάνωση και
αποσυντονισµό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και έχει καταστήσει πρακτικά αδύνατη την
άσκηση διοικητικού και παιδαγωγικού ελέγχου του εκπαιδευτικού έργου, των
εκπαιδευτικών, του τρόπου λειτουργίας των σχολικών µονάδων και των λοιπών
υπηρεσιών του εκπαιδευτικού συστήµατος".
Σύµφωνα µε αυτά που προηγήθηκαν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των
εκπαιδευτικών είναι ανάγκη επιτακτική. Στην πράξη, όµως, το σύστηµα της εκπαιδευτικής
αξιολόγησης παραµένει ανενεργό. Πιο συγκεκριµένα, την ώρα που γράφονται αυτές οι
σκέψεις διανύουµε το τρίτο σχολικό έτος από την ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου για
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, χωρίς όµως να έχει γίνει πράξη. ∆ε γνωρίζουµε αν οι
διατάξεις του Νόµου 2525/ 1997, του Π.∆ /τος 144/ 1997, της Υπουργικής Απόφασης ∆2/
1938/ 98 και του Ν. 2986/ 2002 θα τεθούν σε εφαρµογή ή θα βρεθούµε µπροστά σε νέες
"τροποποιήσεις" και "βελτιώσεις". Μπορούµε, όµως, να πούµε από πλευράς διοίκησης ότι
η αποτελεσµατικότητα ενός Συστήµατος Αξιολόγησης Προσωπικού προϋποθέτει ορισµένα
βασικά χαρακτηριστικά, µεταξύ των οποίων είναι η αντικειµενικότητα και η εξασφάλιση
ένθερµης υποστήριξης από τους αξιολογούµενους (Κανελλόπουλος, 1979). Τα βασικά
αυτά στοιχεία φαίνεται να απουσιάζουν από το παραπάνω σύστηµα αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών, αφού, όπως υποστηρίζεται από τη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας
(∆ΟΕ), η κεντρική διοίκηση "αποδεικνύει ότι δεν επιδιώκει να δώσει στην εκπαίδευση ένα
αξιολογικό σύστηµα στηριγµένο στις αρχές και τις αξίες της επιστήµης, της αλήθειας των
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αντικειµενικών και αδιάσειστων στοιχείων της δικαιοσύνης, της συνεργασίας και της
αλληλεγγύης µεταξύ των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ουσιαστικά, µε το
σύστηµα αυτό δροµολογείται η επιστροφή στο παρελθόν… και στην ποδηγέτηση του
εκπαιδευτικού" (∆ιδασκαλικό Βήµα Φεβρουάριος - Μάρτιος 1998: 4). Έτσι, για τους
παραπάνω αλλά και διαφορετικούς άλλους λόγους (Τρούλης, 1989, Φύκαρης, 1997,
Μπουζάκης, 1998 κ.ά.) η µακροχρόνια απουσία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
συνεχίζεται.
2. 10 . 3 Ο ρόλος του διευθυντή στην αξιολόγηση του έργου του σχολείου: η
ελληνική πραγµατικότητα
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο έλεγχος είναι µια από τις βασικές λειτουργίες της
διοίκησης. Η αξιολόγηση δεν αποτελεί απλώς µια διαδικασία ελεγκτικού ή διαπιστωτικού
χαρακτήρα, αλλά ανατροφοδοτεί τη διδακτική πράξη επιδιώκοντας τη συνεχή
αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης και τη βελτίωση όλων των
εκπαιδευτικών παραγόντων. Επιπλέον, µε τον έλεγχο διαπιστώνεται αν εκπληρώθηκαν
οι σκοποί του σχολείου και αν τα αποτελέσµατα ανταποκρίνονται στους αρχικούς
στόχους. Η διαδικασία του ελέγχου, η οποία αποτελεί µια δυναµική και συνεχή
διαδικασία, είναι άµεσα συνδεδεµένη µε τον προγραµµατισµό και βοηθά το διευθυντή
στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. (Ζαβλανός 1998:362)
Σε ό,τι αφορά το ρόλο του διευθυντή στην αξιολόγηση του έργου του ελληνικού
σχολείου αναφέρουµε τα εξής:
Νοµοθετικό πλαίσιο
Στο άρθρο 4 του ν.2986/2002 αναφέρεται ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου
επεκτείνεται σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που συµβάλλουν
στη διαµόρφωσή του σε όλα τα επίπεδα: στη σχολική µονάδα, την περιφέρεια, και το
εθνικό επίπεδο. Συγκεκριµένα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου ανατίθεται στο
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) και στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.). Στην
προκειµένη όµως περίπτωση επικεντρωνόµαστε στη σχολική µονάδα και ειδικότερα στο
ρόλο του διευθυντή στην αξιολόγηση του έργου του σχολείου. Επιπροσθέτως, στο άρθρο
28 της αριθµ.105657/2002 Υ.Α., αναφέρεται ότι ανάµεσα στα γενικά καθήκοντα και
αρµοδιότητες των διευθυντών σχολείων είναι και η σύνταξη αξιολογικών εκθέσεων για το
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης, η ισχύουσα
νοµοθεσία αναφέρει ότι ο διευθυντής κάθε σχολικής µονάδας µε το σύλλογο
διδασκόντων και τους οικείους σχολικούς συµβούλους, προγραµµατίζει στην αρχή κάθε
σχολικού έτους τις διδακτικές και τις ευρύτερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο
προγραµµατισµός του εκπαιδευτικού έργου περιλαµβάνει την οργάνωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της σχολικής ζωής µε βάση τη δηµιουργική και κριτική σκέψη καθώς και την
προσπάθεια συλλογικής συνεργασίας για την αξιοποίηση των αγαθών του σύγχρονου
πολιτισµού.
Στο τέλος του διδακτικού έτους, το εκπαιδευτικό έργο κάθε σχολικής µονάδας
αξιολογείται από το σύλλογο των διδασκόντων, προκειµένου να επισηµανθούν οι
αδυναµίες και να βελτιωθεί ο προγραµµατισµός του επόµενου έτους. Επίσης, συντάσσεται
έκθεση αυτοαξιολόγησης της σχολικής µονάδας, από πενταµελή επιτροπή που ορίζεται από
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το σύλλογο διδασκόντων και υποβάλλεται στο διευθυντή. Στην έκθεση αυτή καταχωρούνται
υποχρεωτικά γραπτές προτάσεις και γνώµες όλων των διδασκόντων καθώς και αναλυτική
εισήγηση του κάθε εκπαιδευτικού για την εκτέλεση του προγραµµατισµένου έργου.
Οι εκπαιδευτικοί, στην έκθεση που καταθέτουν στο διευθυντή, αναφέρονται στο βαθµό
υλοποίησης των προγραµµατισµένων στόχων, στις δυσκολίες που αντιµετώπισαν κατά την
υλοποίησή τους, στις σχέσεις και στην εξέλιξη του µαθητικού δυναµικού, στις υποδείξεις και
καθοδήγηση του διευθυντή και του σχολικού συµβούλου, και στις προτάσεις τους για τη
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου. (Παπαδάκης 1994)
Ο διευθυντής του σχολείου, έχοντας την ευθύνη για την προώθηση και παρακολούθηση
των πορισµάτων-προτάσεων, προκαθορίζει συγκεντρώσεις µε το διδακτικό προσωπικό,
προκειµένου να αξιολογηθεί από κοινού, κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι και να ενισχύσει
ηθικά το ανθρώπινο δυναµικό για την επίτευξη των αποτελεσµάτων. (Καµπουρίδης 2002)
Στόχος αυτής της έκθεσης, είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και ο προσδιορισµός
προβληµάτων και δυσκολιών στην υλοποίηση του προγραµµατισµού καθώς και
συγκεκριµένες προτάσεις, που επιτρέπουν τη διορθωτική παρέµβαση για την άρση των
παραπάνω δυσκολιών.
Σχετική αίτηση υποβάλλεται στο Γραφείο των Σχολικών Συµβούλων και στον οικείο
Προϊστάµενο ∆ιεύθυνσης ή Γραφείου εκπαίδευσης. Με βάση τις εκθέσεις αυτές και τις
προσωπικές τους παρατηρήσεις οι Σχολικοί Σύµβουλοι και οι Προϊστάµενοι ∆ιευθύνσεων ή
Γραφείων εκπαίδευσης συντάσσουν γενικές εκθέσεις για το εκπαιδευτικό έργο των σχολικών
µονάδων της περιφέρειάς τους, τις οποίες υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, προκειµένου να συντελέσουν βασικό υλικό για τον εκπαιδευτικό
σχεδιασµό σε εθνικό επίπεδο.
Η αποτίµηση του εκπαιδευτικού έργου είναι συνεχής διαδικασία και σκοπό έχει να
διαπιστώνεται ο προγραµµατισµός και η εφαρµογή του, να επισηµαίνονται οι ανάγκες και
οι αδυναµίες που παρουσιάστηκαν στη φάση της υλοποίησης και να προσδιορίζονται τα
διορθωτικά µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Επόµενο βήµα είναι η επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέµατα που έχουν ανάγκη, σύµφωνα µε τα πορίσµατα της αξιολόγησης.
(Νεραντζής 2001)
Εποµένως, ο διευθυντής µε την καθιέρωση εβδοµαδιαίων συναντήσεων µε το
διδακτικό προσωπικό, ενηµερώνεται για την πρόοδο της εργασίας τους, για τα
προβλήµατα που προέκυψαν, αλλά ταυτόχρονα καθοδηγεί και ενισχύει τον εκπαιδευτικό
στην επίτευξη του έργου του.
Ύστερα από τα παραπάνω, προκύπτουν τα εξής ερωτήµατα:
Ποιος είναι ο ρόλος του διευθυντή στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου;
Στην καθηµερινή πρακτική, παρατηρούµε ότι ο ρόλος του διευθυντή είναι περισσότερο
συντονιστικός, καθώς ο νόµος δεν του παρέχει ουσιαστικές αρµοδιότητες που να του
επιτρέπουν να δρα ελεύθερα και αυτόνοµα. Ο διευθυντής δεν αξιολογεί ουσιαστικά το
παρεχόµενο έργο του σχολείου καθώς οι εκθέσεις αξιολόγησης που γίνονται από τους
εκπαιδευτικούς πραγµατοποιούνται τυπικά καθώς ο διευθυντής απλά συνθέτει τις απόψεις
των εκπαιδευτικών και τις παραθέτει στο σχολικό σύµβουλο.
Το έργο της σχολικής µονάδας αξιολογείται από το διευθυντή ή γίνεται
συλλογική αποτίµηση; ∆ιαπιστώνουµε ότι γίνεται συλλογική αποτίµηση, καθώς οι
εκπαιδευτικοί καταρτίζουν την έκθεση αυτοαξιολόγησης και ο διευθυντής συνθέτει τις
πληροφορίες και τις καταθέτει στον οικείο σχολικό σύµβουλο.
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Πώς θα έπρεπε να οργανώνεται και να πραγµατοποιείται η αξιολόγηση του
έργου της σχολικής µονάδας; Αν δεχθούµε ότι σκοπός της αξιολόγησης του
εκπαιδευτικού έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν.2986/2002, είναι η βελτίωση και η
ποιοτική αναβάθµιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η συνεχής
βελτίωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης µε τους µαθητές, θα µπορούσαµε να
πούµε ότι το ισχύον σύστηµα αξιολόγησης δε συντελεί στη βελτίωση και ποιοτική
αναβάθµιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Για να γίνει ουσιαστικός ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στην αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου, εκτιµούµε ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να καταθέτουν τον ετήσιο
προγραµµατισµό τους στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ο διευθυντής, µε τη σειρά του:
α) να συνεκτιµά το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για ανάληψη πρωτοβουλιών πέρα των
διδακτικών τους καθηκόντων, β) να υπολογίζει τη συµπεριφορά των δασκάλων µε τους
µαθητές και τους γονείς, γ) να συνεκτιµά το επίπεδο της τάξης, δ) σε τακτά χρονικά
διαστήµατα (π.χ. ανά τρίµηνο) να καλεί σε συνεδρίαση τους εκπαιδευτικούς, ώστε να
ενηµερώνεται για την επίτευξη των στόχων, που έθεσε ο κάθε δάσκαλος στην αρχή της
σχολικής χρονιάς, και ε) κατά το µήνα Ιούνιο, να συντάσσει µια ουσιαστική έκθεση
αξιολόγησης έχοντας συζητήσει µε τους εκπαιδευτικούς και γνωρίζοντας τα προβλήµατα
και τις ιδιαιτερότητες κάθε τάξης.
Για να γίνουν όλα αυτά κρίνεται αναγκαίο ο διευθυντής του σχολείου να έχει την
ικανότητα: να λαµβάνει πρωτοβουλίες για την ανάληψη δηµιουργικών δραστηριοτήτων, να
εµψυχώνει και να παρακινεί τους υφισταµένους του δίνοντας ο ίδιος το παράδειγµα. Όλα
αυτά βέβαια προϋποθέτουν: α) την αξιοκρατική επιλογή των διευθυντικών στελεχών της
εκπαίδευσης και φυσικά τη σχετική επιµόρφωσή τους, και β) την ύπαρξη ενός
αντικειµενικού, αξιόπιστου συστήµατος αξιολόγησης πλήρως εναρµονισµένου µε τις
ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής κοινωνίας.
Επιπροσθέτως, για την αποτελεσµατική αξιολόγηση του έργου της σχολικής
µονάδας, κρίνεται αναγκαίο όλες οι εµπλεκόµενες οµάδες να γνωρίζουν τι είναι
αξιολόγηση, ποιος, τι και πώς αξιολογεί. Περαιτέρω, πρέπει να ενηµερώνονται όλοι οι
συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης
προκειµένου να υπάρχει ανατροφοδότηση για το τι επιτεύχθηκε και τι προσπάθειες πρέπει
να καταβληθούν, ώστε να υπάρξει περαιτέρω βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
2.10.4 Αξιολόγηση των µαθητών
2.10.4.1 ∆ιεξαγωγή εξετάσεων
Οι εξετάσεις των µαθητών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης διακρίνονται σε τρεις
βασικές κατηγορίες: στις κατατακτήριες, τις προαγωγικές και τις απολυτήριες.
Μελετώντας την ισχύουσα νοµοθεσία για την πρωτοβάθµια εκπαίδευση παρατηρούµε
ότι δικαίωµα κατατακτηρίων εξετάσεων έχουν (άρθρο 9 του προεδρικού διατάγµατος
201/ 1998, ΦΕΚ 161, τ.Α΄) όσοι από τους µαθητές:
• ∆εν φοίτησαν καθόλου στο σχολείο τους ή διέκοψαν τη φοίτησή τους και διδάχτηκαν
«κατ’ οίκον» για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Ας σηµειωθεί ότι ο βαθµός
«σοβαρότητας» των οικογενειακών λόγων εκτιµάται από το σύλλογο διδασκόντων, ο
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οποίος υποβάλλει σχετική πρόταση στο διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον αρµόδιο
Προϊστάµενο Γραφείο Εκπαίδευσης που παίρνει και την τελική απόφαση.
• ∆εν φοίτησαν καθόλου ή διέκοψαν τη φοίτηση και διδάχτηκαν «κατ’ οίκον» για
σοβαρούς λόγους υγείας. Στην προκειµένη περίπτωση οι γονείς ή ο κηδεµόνας του
µαθητή πρέπει να προσκοµίσει βεβαίωση κρατικού θεραπευτηρίου, στην οποία να
αναγράφεται η αδυναµία του µαθητή να φοιτά στο σχολείο.
• Προέρχονται από ειδικά σχολεία και οι γονείς τους επιθυµούν την κατάταξή τους σε
τάξη ανάλογα µε την πρόοδο που παρουσιάζουν.
• (Έλληνες και οµογενείς µε ξένη υπηκοότητα) που προέρχονται από χώρες του
εξωτερικού και στον τόπο της διαµονής τους δεν λειτουργούσε αναγνωρισµένο
ελληνικό σχολείο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση οι γονείς ή ο κηδεµόνας του µαθητή
πρέπει να προσκοµίσουν στο διευθυντή σχολείου βεβαίωση της ∆ιεύθυνσης Παιδείας
Οµογενών και ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή προξενικής
αρχής ή της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών,
• (Αλλοδαποί και Έλληνες) που προέρχονται από χώρες όπου επικρατεί έκρυθµη
κατάσταση λόγω εκτάκτων γεγονότων και αδυνατούν να προσκοµίσουν τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, εφόσον κατά την κρίση του διευθυντή έχουν τη νόµιµη
ηλικία, όπως αυτό προκύπτει από άλλα έγγραφα ή από δηλώσεις των γονέων ή των
κηδεµόνων των µαθητών.
Ας σηµειωθεί ότι για ειδικές περιπτώσεις Ελλήνων και αλλοδαπών µαθητών που έχουν
ηλικία µεγαλύτερη απ’ αυτή που αντιστοιχεί στην τάξη που φοιτούν, αλλά δεν υπερβαίνει
το όριο της υποχρεωτικής φοίτησης, µε αιτιολογηµένη απόφαση του συλλόγου
διδασκόντων και σε συνεργασία µε το Σχολικό Σύµβουλο, µπορεί να γίνει κατάταξη, µετά
από σχετικές εξετάσεις, σε τάξη ανάλογη µε το γνωστικό τους επίπεδο, η οποία θα είναι
αντίστοιχη ή µικρότερη της χρονολογικής τους ηλικίας.
Η παραποµπή των µαθητών σε κατατακτήρια εξέταση γίνεται µε απόφαση του
συλλόγου διδασκόντων. Για τη διεξαγωγή της εξέτασης συγκροτείται τριµελής επιτροπή, η
οποία κατά την κρίση της, υποβάλλει το µαθητή σε γραπτή ή προφορική δοκιµασία και
προτείνει την τάξη, στην οποία είναι ικανός να καταταχθεί. Η τελική κατάταξη και η
εγγραφή γίνεται µετά από την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής από το σύλλογο
διδασκόντων.
Στα σχολεία από τριθέσια και πάνω η επιτροπή συγκροτείται από το διευθυντή και
αποτελείται από δασκάλους του ίδιου σχολείου. Στα µονοθέσια και διθέσια δηµοτικά
σχολεία η επιτροπή συµπληρώνεται από δασκάλους γειτονικών σχολείων και συγκροτείται
από το διευθυντή Εκπαίδευσης ή τον Προϊστάµενο Γραφείου Εκπαίδευσης, µετά από
πρόταση του προϊσταµένου του σχολείου.
Παραποµπή µαθητών των προαναφερόµενων περιπτώσεων µπορεί να γίνει για
κατατακτήρια αλλά και για προαγωγική ή απολυτήρια εξέταση, οπότε, αν είναι επιτυχής
χορηγείται ο αντίστοιχος τίτλος σπουδών. Ο µαθητής που έλαβε τίτλο σπουδών
συµπεριλαµβάνεται στο αντίγραφο µητρώου που αποστέλλεται στη ∆ιεύθυνση ή στο
Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάταξη γίνεται στην
αντίστοιχη της ηλικίας του ή σε µικρότερη τάξη.
Η κατατακτήρια εξέταση γίνεται στο σχολείο όπου φοιτά ο µαθητής, κατά τη διάρκεια του
πρώτου ή του δεύτερου τριµήνου. Η προαγωγική ή απολυτήρια εξέταση γίνεται από 1 έως
10 Ιουνίου και από 1 έως 10 Σεπτεµβρίου στο σχολείο που είχε εγγραφεί ο µαθητής πριν
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διακόψει τη φοίτηση. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει προηγηθεί εγγραφή σε
κανένα σχολείο, ο µαθητής υποβάλλει µαζί µετά υπόλοιπα δικαιολογητικά και
πιστοποιητικό γέννησης και η εξέταση γίνεται στο δηµόσιο σχολείο στη σχολική περιφέρεια
του οποίου διαµένει ο µαθητής, µετά από αίτηση που υποβάλλεται στο διευθυντή του
σχολείου.
Τελευταία, αλλά εξίσου σηµαντική είναι και η κατηγορία των απολυτήριων εξετάσεων
στην οποία εντάσσονται όσοι από τους µαθητές έχουν συµπληρώσει το όριο ηλικίας της
υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυµούν να αποκτήσουν απολυτήριο δηµοτικού σχολείου.
Οι µαθητές αυτοί υποβάλλονται σε γραπτή και προφορική δοκιµασία. Οι αιτήσεις των
ενδιαφεροµένων υποβάλλονται στη ∆ιεύθυνση ή στο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
που υπάγεται το σχολείο στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαµένουν και οι εξετάσεις
διεξάγονται το πρώτο δεκαήµερο των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, ∆εκεµβρίου,
Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου. Ο διευθυντής Εκπαίδευσης ή προϊστάµενος του
Γραφείου Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνει τις αιτήσεις και µε πράξη του ορίζει
το σχολείο που θα γίνουν οι εξετάσεις. Αν η εξέταση είναι επιτυχής τότε ο διευθυντής
σχολείου, στο οποίο ανήκει ο µαθητής, εκδίδει τον τίτλο σπουδών.
Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον µας στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση σηµειώνουµε τα
εξής:
Στο γυµνάσιο η αξιολόγηση του µαθητή κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
προκύπτει: τόσο από την καθηµερινή προφορική εξέταση και την όλη συµµετοχή του στη
µαθησιακή διαδικασία, τις ολιγόλεπτες γραπτές δοκιµασίες, τις ωριαίες υποχρεωτικές
γραπτές δοκιµασίες και τις συνθετικές δηµιουργικές εργασίες όσο και από τις
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις του Ιουνίου (άρθρο 1 του προεδρικού διατάγµατος 409/1994
(ΦΕΚ 226, τ.Α΄)).
Σε ό,τι αφορά την τελευταία περίπτωση, στο άρθρο 3 του προεδρικού διατάγµατος
409/1994 ορίζεται ότι τον Ιούνιο, µετά τη λήξη της διδασκαλίας των µαθηµάτων,
διεξάγονται γραπτές ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα που διδάχτηκαν οι
µαθητές κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Εξαίρεση αποτελούν τα µαθήµατα:
«Φυσική Αγωγή», «Μουσική» ή «Οικιακή Οικονοµία», «Τεχνολογία», «Καλλιτεχνικά» και ο
«Σχολικός Επαγγελµατικός Προσανατολισµός».
Ας σηµειωθεί ότι η εξεταστέα ύλη ορίζεται από το διδάσκοντα και κατά τις γραπτές
ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις, τα θέµατα διατυπώνονται έτσι ώστε να ελέγχεται η απόδοση
πληροφοριακών γνωστικών σχολείων και να διερευνάται η ικανότητα του µαθητή να
εφαρµόζει, να συνδυάζει, να συνθέτει, µα κρίνει και γενικότερα να επεξεργάζεται
δηµιουργικά ένα δεδοµένο υλικό.
Ακόµη, στο γυµνάσιο διεξάγονται (άρθρο 1 και 2 του προεδρικού διατάγµατος
182/1984):
 Παραπεµπτικές εξετάσεις. Στην προκειµένη περίπτωση ο µαθητής
παραπέµπεται σε γραπτή και προφορική ή µόνο προφορική συµπληρωµατική
εξέταση το Σεπτέµβριο σε όσα µαθήµατα δεν πέτυχε βαθµό προαγωγής, όταν
υστερεί σε ένα (1) µέχρι και τέσσερα (4) µαθήµατα και δεν πληρούνται οι όροι
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
προεδρικού διατάγµατος 182/1984 (ΦΕΚ 60, τ.Α΄ 8-5-1984)
 Επαναληπτικές εξετάσεις. Στην κατηγορία αυτή εξετάσεων υποβάλλονται
µαθητές της Γ’ τάξης γυµνασίου για οποιαδήποτε περίπτωση δεν κρίθηκαν άξιοι
απόλυσης.
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Κατατακτήριες εξετάσεις. Στην κατηγορία αυτή εξετάσεων υποβάλλονται
µαθητές «κατ’ιδίαν διδαχθέντες ή στρατεύσιµοι». Η εξέταση, προαγωγική ή
απολυτήρια, διενεργείται για µεν τους «κατ’ιδίαν διδαχθέντες» γραπτά, για δε
τους στρατεύσιµους, προφορικά και γραπτά.
Σηµειώνεται ότι οι εξετάσεις αυτές, δηλαδή οι παραπεµπτικές, επαναληπτικές και
κατατακτήριες, διεξάγονται από εξεταστική επιτροπή που συγκροτείται και προοεδρεύεται
από το διευθυντή του σχολείου και αποτελείται από µέλη του διδακτικού προσωπικού του
σχολείου των ειδικοτήτων των µαθηµάτων στα οποία πρόκειται να εξετασθούν οι µαθητές.
Μελετώντας τη νοµοθεσία που αναφέρεται στις εξετάσεις των µαθητών του γενικού
λυκείου, (προεδρικό διάταγµα 60/2006 (ΦΕΚ 65,τ.Α’) παρατηρούµε ότι οι γραπτές
προαγωγικές εξετάσεις των δύο πρώτων τάξεων του γενικού λυκείου διενεργούνται µε την
ευθύνη του διευθυντή και των διδασκόντων του κάθε λυκείου.
Οι συγκεκριµένες εξετάσεις διενεργούνται ενώπιον ενός τουλάχιστον καθηγητήεπιτηρητή σε κάθε αίθουσα, ο οποίος µετά τη λήξη της εξέτασης παραλαµβάνει τα γραπτά
δοκίµια των µαθητών, τα υπογράφει και τα παραδίδει µε υπογραφή µέσα σε φάκελο στον
αρµόδιο για τη βαθµολόγησή τους καθηγητή.
Η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται από τον αρµόδιο καθηγητή, ο οποίος
οφείλει να καταθέσει τα γραπτά στο διευθυντή του λυκείου διορθωµένα και
βαθµολογηµένα µέσα σε πέντε ηµέρες από την ηµέρα εξέτασης κάθε µαθήµατος. Ο
διευθυντής του λυκείου µεριµνά για την καταχώριση της βαθµολογίας στα οικεία βιβλία.
Απεναντίας οι µαθητές της Γ’ τάξης γενικού λυκείου υποβάλλονται, σύµφωνα µε το
αριθµ. 60/206 (ΦΕΚ 65 τ.Α’) προεδρικό διάταγµα, σε δύο µορφές γραπτές απολυτήριων
εξετάσεων (α) σε εκείνη κατά την οποία οι µαθητές εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής
µονάδας και (β) σε εκείνη που εξετάζονται µε κοινά σε εθνικό επίπεδο θέµατα.
Τα γραπτά των προαγωγικών εξετάσεων στην Α΄ και τη Β΄ τάξη και των απολυτηρίων
εξετάσεων στη Γ΄ τάξη στα µαθήµατα που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας
διορθώνονται και βαθµολογούνται από τον καθηγητής, ο οποίος δίδαξε το αντίστοιχο
µάθηµα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους και σε περίπτωση απουσίας του από άλλον
καθηγητή της ίδιας ειδικότητας, ο οποίος ορίζεται από το διευθυντή του σχολείου. Αντίθετα
η βαθµολόγηση των γραπτών δοκιµίων των µαθηµάτων στα οποία εξετάζονται σε εθνικό
επίπεδο οι µαθητές της τελευταίας τάξης των γενικών λυκείων ηµερησίων και εσπερινών
σε βαθµολογικά κέντρα που συγκροτούνται µε απόφαση του υπουργού Εθνικής Παιδείας
και θρησκευµάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία µαθητές της Α΄ και τη Β΄ τάξης γενικών λυκείων
απουσιάζουν δικαιολογηµένα από την εξέταση µαθήµατος λόγω ασθενείας ή άλλου
αποχρώντος λόγου, µε αίτηση του κηδεµόνα ή των ιδίων, εφόσον είναι ενήλικοι, που
υποβάλλεται στο διευθυντή του λυκείου, εξετάζονται άλλη ηµέρα εντός της εξεταστικής
περιόδου του Ιουνίου, την οποία ορίζει µε απόφασή του ο σύλλογος των διδασκόντων.
Περαιτέρω οι µαθητές της Γ΄ τάξης οι οποίοι-λόγω ασθένειας ή σοβαρού κωλύµατος που
συνιστά ανωτέρα βία-δεν έλαβαν µέρος σε εξετάσεις του Ιουνίου ή διέκοψαν την εξέτασή
της έχουν τη δυνατότητα να εξετασθούν σε όσα µαθήµατα δεν εξετάσθηκαν σε
επαναληπτικές εξετάσεις, που διενεργούνται για το σκοπό αυτό, εντός µηνός από τη λήξη
των απολυτήριων εξετάσεων του Ιουνίου ως προς τα εξεταζόµενα σε εθνικό επίπεδο
µαθήµατα. Ως προς αυτά που εξετάζονται σε επίπεδο σχολικής µονάδας οι επαναληπτικές
εξετάσεις διενεργούνται µέχρι τέλος Ιουνίου.
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Τέλος, αξίζει να αναφέρουµε ότι: (α) οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (άρθρο
1 του ν.2817/2000) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα µε τις
δυνατότητες τους και αξιολογούνται µε βάση το ένα (1) από τα δύο (2) προβλεπόµενα είδη
εξέτασης και (β) η διαδικασία για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις µαθητών
εσπεριών γενικών λυκείων είναι ίδια µε εκείνη των ηµερησίων γενικών λυκείων.
2.10.5 Συµπερασµατική κατάληξη
Όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, µε την αξιολόγηση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση
στην ανάλυση της σχολικής πραγµατικότητας και στη συνολική αποτίµηση των
αποτελεσµάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου στοχεύει στη διασφάλιση, σε όλους τους µαθητές της πρωτοβάθµιας και
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της δυνατότητας έγκαιρης και ισότιµης πρόσβασης στην
εκπαιδευτική διαδικασία και γενικότερα την ισότητα ευκαιριών πρόσβασης, γεγονός που
συµβάλλει στον εκδηµοκρατισµό και την ποιοτική αναβάθµιση της εκπαίδευσης, αλλά
και της κοινωνίας, δεδοµένου ότι η ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητας του
µαθητή και η πρόσβαση στη γνώση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την
άµβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
Όσον αφορά την ελληνική πραγµατικότητα, παρατηρούµε ότι απουσιάζει σε µεγάλο
βαθµό η εµπειρία, η τεχνογνωσία και η κουλτούρα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
µε τρόπο συστηµατικό, έγκυρο και αξιόπιστο. Η ανυπαρξία συστηµατικής αξιολόγησης του
παρεχόµενου έργου της σχολικής µονάδας έγκειται στο γεγονός ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί
όσο και οι διευθυντές σχολικών µονάδων δεν αξιολογούν τα πεπραγµένα βάσει των
στόχων που τέθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς και ούτε ποιοι είναι οι στόχοι που
πρέπει να επιτευχθούν προκειµένου τα σχολεία τους να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσµα. Αντίθετα καταφεύγουν στην απαρίθµηση στατιστικών στοιχείων (π.χ. αριθµός
µαθητών κ.ά.) χωρίς να κάνουν κατανοητά αν αυτά που αναγράφουν στις εκθέσεις τους
συντέλεσαν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Ανακεφαλαιωτικά, η σχολική διεύθυνση δε διαθέτει ουσιαστικές αρµοδιότητες στην
άσκηση αξιολόγησης του παρεχόµενου έργου, ούτε έχει επιµορφωθεί για την άσκηση
αυτού του σηµαντικού ρόλου. Κατά συνέπεια, κρίνεται αναγκαία η αξιοκρατική επιλογή
διευθυντών και η επιµόρφωσή τους σε θέµατα σχετικά µε το έργο τους, όπως οργάνωση
και διοίκηση της σχολικής µονάδας και αξιολόγηση του παρεχόµενου έργου.
2.11 Η αξιολόγηση των µη έµψυχων συντελεστών της εκπαίδευσης
Μαζί µε το κυρίως εκπαιδευτικό έργο αξιολογούνται σε όλα τα επίπεδα και οι υπόλοιποι
συντελεστές της εκπαίδευσης µε βάση τη συµβολή τους στην προσπάθεια βελτίωσης του
εκπαιδευτικού έργου (ΥΠΕΠΘ, 1997). Οι κυριότεροι µη έµψυχοι συντελεστές της
εκπαίδευσης, είναι οι ακόλουθοι:
1. Οι δαπάνες
Αρµόδιος φορέας για την εκπαίδευση στη χώρα µας είναι το υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Η χρηµατοδότησή του γίνεται από δύο βασικές πηγές:
α) τον κρατικό προϋπολογισµό λειτουργικών δαπανών και
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β) τον προϋπολογισµό δηµοσίων επενδύσεων.
(Σε αυτές τις πηγές χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης εντάσσονται και εκείνες που
προέρχονται από τους προϋπολογισµούς του ΥΠΕ∆∆Α και της Νοµαρχιακής
Αυτοδιοίκησης (ΝΑ)).
Η κεντρική διοίκηση, παρέχει περίπου το 80% (Ψαχαρόπουλος 1999, Saiti 1998) των
εκπαιδευτικών δαπανών. Εποµένως, οι τελικές αποφάσεις για το πόσα χρήµατα θα
δαπανηθούν σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης σε τοπικό επίπεδο είναι υπόθεση της
κεντρικής διοίκησης.
Χρηµατοδότηση σχολείων
Είναι γνωστό ότι τα σχολεία της χώρας µας δεν καταρτίζουν προϋπολογισµούς. Αυτό
σηµαίνει πως το ελληνικό σχολείο στερείται της απαραίτητης οικονοµικής και διοικητικής
διαχείρισης, που διαθέτουν οι σχολικές µονάδες αναπτυγµένων χωρών της ∆ύσης (π.χ.
Αγγλία).
Συγκεκριµένα, τα σχολεία των δύο πρώτων βαθµίδων εκπαίδευσης χρηµατοδοτούνται
από τρεις διαφορετικούς φορείς του κράτους: το ΥΠΕΠΘ, το ΥΠΕ∆∆Α και τη ΝΑ.
Εγείρονται όµως αµφιβολίες (Σαΐτης 1998) αν, και κατά πόσο, το ισχύον σύστηµα
διαχείρισης των χρηµατο-οικονοµικών θεµάτων της εκπαίδευσης είναι αποτελεσµατικό.
(Σαΐτη, 2000)
Σύµφωνα µε τα παραπάνω εγείρεται το ερώτηµα κατά πόσο αποτελεσµατικός είναι ο
τρόπος µε τον οποίο χρηµατοδοτούνται σήµερα οι εκπαιδευτικού οργανισµοί της χώρας
µας.
Σύµφωνα µε σχετική εργασία (Σαΐτη 1999), έχει προκύψει ότι οι κρατικές πιστώσεις που
διατίθενται για την εκπαίδευση δεν επαρκούν για την εύρυθµη λειτουργία των σχολικών
µονάδων. Με βάση το ΑΕΠ κάθε χώρας της ΕΕ, η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση µε
3,10%. Είναι επίσης φανερό ότι υπολείπεται αρκετά της µέσης τιµής της ΕΕ, η οποία
υπερβαίνει το 5%, ενώ χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, που είναι
µέλη της ΕΕ, κατέχουν µεγάλο ποσοστό χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης.
Από τη σχετική βιβλιογραφία (Σαΐτης 1992, 1997, OECD 1997, Ψαχαρόπουλος 1999)
προκύπτει ότι ο σηµερινός τρόπος χρηµατοδότησης της δηµόσιας εκπαίδευσης είναι
γραφειοκρατικός και κατά συνέπεια αναποτελεσµατικός, κυρίως λόγω της ελλείψεως
κινήτρων. ∆ηλαδή, ενώ µπορεί να χρηµατοδοτεί ορισµένες υπηρεσίες, δεν µπορεί να
παράγει αποτελεσµατικά άλλες, όπως είναι οι συνθήκες στέγασης, λειτουργίας και
υλικοτεχνικής υποδοµής των σχολικών µονάδων (Ψαχαρόπουλος 1999). Και αυτό γιατί:
α) η υλοποίηση των σχετικών προϋπολογισµών απαιτεί αλλεπάλληλες εγκρίσειςαποφάσεις, ιδιαίτερα στα οικονοµικά υπουργεία και β) δεν είναι εφικτό µια κεντρική
υπηρεσία να χρηµατοδοτήσει και να ελέγχει όλες τις διαδικασίες στις βαθµίδες της
εκπαίδευσης. Βέβαια το ζητούµενο εδώ δεν είναι αν η πολιτεία διαθέτει αρκετά χρήµατα για
την εκπαίδευση αλλά αν στα πλαίσια της διοικητικής λειτουργίας τα σχολεία
χρηµατοδοτούνται σωστά και έγκαιρα για τις ανάγκες τους.
Συµπερασµατικά, η πολιτική χρηµατοδότησης της δηµόσιας εκπαίδευσης χρειάζεται
επαναπροσδιορισµό ως προς το ύψος των πιστώσεων και τον τρόπο υλοποίησης των
σχετικών προϋπολογισµών. Απαιτούνται περισσότερες δραστικές ενέργειες, απαραίτητες
για την ποιοτική αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και περισσότερα
χρήµατα και µεγαλύτερη ευελιξία στην κατανοµή των εκπαιδευτικών δαπανών. Αυτές είναι
µερικές από τις ενέργειες που θα συµβάλουν όχι µόνο στην αύξηση της αποδοτικότητας
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του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα αλλά και στην ανάπτυξη µιας «υγιούς» οικονοµίας. (Σαΐτη,
2000)
2. Οι σκοποί και οι στόχοι
Ο συγκεκριµένος συντελεστής διερευνά το βαθµό επίτευξης και υλοποίησης των
επιδιωκόµενων στόχων των εκπαιδευτικών οργανισµών (απόκλιση, ταύτιση, υπέρβαση).
(ΥΠΕΠΘ, 1997)
3. Η υλικοτεχνική υποδοµή
Με το συγκεκριµένο συντελεστή ελέγχεται:
α) Η καταλληλότητα και η πληρότητα των κτιριακών υποδοµών που διατίθενται για την
άσκηση του εκπαιδευτικού έργου (αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
εργαστηρίων, γηπέδων κ.λπ.).
β) Ο εξοπλισµός των εργαστηρίων,
γ) Ο εξοπλισµός σε εποπτικά µέσα. (ΥΠΕΠΘ, 1997)
4. Τα προγράµµατα σπουδών
Η αξιολόγηση των Αναλυτικών Προγραµµάτων (Α.Π.) ή Προγραµµάτων Σπουδών
(Π.Σ.), είναι ένας από τους βασικότερους συντελεστές αξιολόγησης ενός εκπαιδευτικού
συστήµατος, έστω και αν στη χώρας µας, ο συντελεστής αυτός είναι παραµεληµένος
(Κασσωτάκης, 2000, Φλουρής, 2006).
Ως αξιολόγηση του Π.Σ. νοείται «η διαδικασία αποτίµησης του βαθµού επίτευξης
των εκπαιδευτικών σκοπών και στόχων του προγράµµατος µέσω της διδασκαλίας».
(Tyler 1949: 105-106)
Λέγοντας αξιολόγηση Προγραµµάτων Σπουδών, εννοούµε τη συστηµατική
διαδικασία, που έχει στόχο να προσδιορίσει την επάρκεια, την αρτιότητα και την
αποτελεσµατικότητα (ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις στάσεις κτλ., που
αποκτούν οι µαθητές) των σχετικών προγραµµάτων, καθώς και το βαθµό ανταπόκρισης
τους στις ανάγκες της κοινωνίας και της συµβατότητας τους µε τη σύγχρονη εξέλιξη των
διαφόρων Επιστηµών (Φλουρής, 2006).
Κατά µία άποψη (Φλουρής, 2006) η διεξαγωγή της αξιολογικής διαδικασίας βασίζεται
στα παρακάτω στάδια:
α) Το προκαταρκτικό στάδιο, όπου παρέχεται µία γενική εκτίµηση του Π.Σ. και ολόκληρου
του εκπαιδευτικού συστήµατος, β) το στάδιο σχεδιασµού της αξιολόγησης του Π.Σ., όπου
δίνονται πληροφορίες σχετικά µε το «ποιος» «τι» και «πώς» αξιολογεί το Π.Σ., γ) το
στάδιο διεξαγωγής της αξιολόγησης και συλλογής δεδοµένων, κατά το οποίο
εφαρµόζονται τα κριτήρια συλλογής των δεδοµένων και αξιολόγησης του Π.Σ., δ) το
στάδιο της οργάνωσης και ανάλυσης των δεδοµένων, που αποβλέπει στην οργάνωση και
αποκωδικοποίηση όλων των στοιχείων, ε) το στάδιο της ερµηνείας και ανακοίνωσης
των δεδοµένων, όπου γίνεται ανάλυση και ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, και στ) το
στάδιο διαχείρισης των δεδοµένων και µεταξιολόγησης του Π.Σ., δηλαδή αξιοποίησης των
αποτελεσµάτων και επανεξέτασης της όλης διαδικασίας αξιολόγησης.
Στη χώρα µας σηµειώνεται έλλειψη αξιολόγησης των Π.Σ.. Θα µπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει νοµοθεσία που να καθιερώνει την αξιολόγηση του Π.Σ., µε
εξαίρεση το διαθεµατικό ενιαίο πλαίσιο προγραµµάτων σπουδών (∆.Ε.Π.-Π.Σ.), στο
οποίο προβλέπονται τρία στάδια αξιολόγησης: α. ο σχεδιασµός, β. η πιλοτική εφαρµογή
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του, και γ. η οριστικοποίησή του (ΦΕΚ 1366/18-10-2001), 18404 και ΦΕΚ 303 και
304/13-03-2003).
Μελετώντας τα Π.Σ. στη χώρα µας, διαπιστώνουµε ότι την περίοδο 1974-1981 είχαν
τη µορφή του παραδοσιακού προγράµµατος (διδακτέα ύλη, ωρολόγιο πρόγραµµα κτλ.),
και στις δύο βαθµίδες εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, το Π.Σ. της περιόδου 1983-1985 της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης παρουσιάζεται ως "βελτιωµένο διάγραµµα παραδοσιακού
προγράµµατος, χωρίς όµως να έχει απόλυτα τη µορφή του curriculum" (Φλουρής &
Ιβρίντελη, 2002). Τέλος, την περίοδο 1997-2005, το Π.Σ. αν και έχει τη µορφή του Ενιαίου
Πλαισίου Προγραµµάτων Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) και του ∆ιαθεµατικού Ενιαίου Πλαισίου
Προγραµµάτων Σπουδών (∆.Ε.-Π.Π.Σ.), εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται, ως προς
ορισµένα στοιχεία του, από τις αδυναµίες των Π.Σ. των προηγούµενων δεκαετιών,
παρ' όλο που έχει τη µορφή του curriculum. (Φλουρής, 2006)
Στην περίπτωση της Ελλάδας οι αποτιµήσεις των Π.Σ. δείχνουν ότι η έλλειψη
αξιολόγησης των Π.Σ. και γενικότερα του εκπαιδευτικού έργου όλα αυτά τα χρόνια είχε
ως αποτέλεσµα τη συντήρηση και αναπαραγωγή των δοµών του Π.Σ. αντί να
δηµιουργήσουν τις προϋποθέσεις για τη βελτίωση, την ανανέωση και τη ριζική αλλαγή
τους. (Φλουρής & Πασιάς, 2006)
5. Σχολικά βιβλία και υποστηρικτικό υλικό
Λέγοντας "σχολικά εγχειρίδια" εννοούµε το σύνολο των βιβλίων που έχουν ειδικά
συγγραφεί για να στηρίξουν τη διδασκαλία των µαθηµάτων του αναλυτικού
προγράµµατος και απευθύνονται είτε στους εκπαιδευτικούς, όπως το «βιβλίο
δασκάλου», είτε στους µαθητές. Από την άλλη πλευρά τα "διδακτικά εγχειρίδια"
θεωρούνται τα βιβλία και τα βιβλιοτετράδια ασκήσεων των µαθηµάτων που απευθύνονται
στους µαθητές (Καψάλης και Χαραλάµπους, 1995: 113, Ματσαγγούρας 2006)
Περαιτέρω, ο όρος "εκπαιδευτικό υλικό", συµπεριλαµβάνει, εκτός από τα διδακτικά και
σχολικά εγχειρίδια, και λεξικά, χάρτες άτλαντες, λογισµικά κ.ά..
Με δεδοµένο ότι τα παραπάνω στοιχεία επιτελούν πολλές και σηµαντικές
εκπαιδευτικές λειτουργίες, όπως (α) το γνωσιακό περιεχόµενο της διδασκαλίας, (β) τη
µορφή της διδασκαλίας, (γ) τη διαδικασία της µάθησης και (δ) την ιδεολογική
κοινωνικοποίηση (στάσεις, αξίες, ιδεολογία κτλ.) των µαθητών, η αξιολόγησή τους είναι
ανάγκη σηµαντική. (Johanne et al., 2002: 69, Ματσαγγούρας 2006)
2.12 Συµπερασµατική κατάληξη
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η χώρα µας στερείται ενός συστήµατος αξιολόγησης του
παρεχόµενου έργου της σχολικής µονάδας, το οποίο θα µπορούσε να συµβάλλει στη
βελτίωση του αποτελέσµατος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο διευθυντής δεν αξιολογεί
ουσιαστικά το παρεχόµενο έργο του σχολείου καθώς η έκθεση αξιολόγησης που
συµπληρώνεται από τους εκπαιδευτικούς πραγµατοποιείται τυπικά και ο διευθυντής δε
διαθέτει ουσιαστική εξουσία από τη νοµοθεσία, προκειµένου να αναλάβει πρωτοβουλίες
δράσης. (Αρκουδέα, 2006)
Περαιτέρω, παρατηρούµε ότι απουσιάζει σε µεγάλο βαθµό η εµπειρία, η τεχνογνωσία
και η κουλτούρα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου µε τρόπο συστηµατικό, έγκυρο και
αξιόπιστο. Η ανυπαρξία συστηµατικής αξιολόγησης του παρεχόµενου έργου της σχολικής
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µονάδας έγκειται στο γεγονός ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές σχολικών
µονάδων δεν αξιολογούν τα πεπραγµένα βάσει των στόχων που τέθηκαν στην αρχή της
σχολικής χρονιάς και ούτε ποιοι είναι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προκειµένου τα
σχολεία τους να εξασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Αντίθετα καταφεύγουν
στην απαρίθµηση στατιστικών στοιχείων (π.χ. αριθµός µαθητών κ.ά.) χωρίς να κάνουν
κατανοητά αν αυτά που αναγράφουν στις εκθέσεις τους συντέλεσαν στη βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια η απουσία συστηµατικής αξιολόγησης έχει ως
αποτέλεσµα να είναι πρακτικά ανέφικτη η άσκηση διοικητικού και παιδαγωγικού ελέγχου.
Σηµειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αξιολόγηση του έργου
της σχολικής µονάδας, αποτελεί η ύπαρξη ενός αντικειµενικού, αξιόπιστου συστήµατος
αξιολόγησης πλήρως εναρµονισµένου µε τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής
κοινωνίας καθώς και µε τις σύγχρονες επιστηµονικές εξελίξεις στο χώρο της αξιολόγησης.
Επίσης, το σύστηµα αξιολόγησης είναι αναγκαίο να γίνει αποδεκτό και να υποστηριχτεί
από τους εκπαιδευτικούς αλλά και να στηριχτεί από την πολιτεία µε την κατάλληλη
χρηµατοδότηση και υλικοτεχνική υποστήριξη.
Για την αποτελεσµατική αξιολόγηση του έργου της σχολικής µονάδας κρίνεται αναγκαίο
όλοι οι εµπλεκόµενες οµάδες να γνωρίζουν τι είναι αξιολόγηση, ποιος, τι και πώς
αξιολογεί, καθώς επίσης να ενηµερώνονται όλοι οι συµµετέχοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία για τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προκειµένου να υπάρχει
ανατροφοδότηση σε συνδυασµό µε την συστηµατική επιµόρφωση του διευθυντή και των
εκπαιδευτικών της σχολικής µονάδας.
Αν λάβουµε υπόψη µας ότι η αναπτυξιακή πορεία µιας χώρας εξαρτάται και από την
ποιότητα του εκπαιδευτικού της συστήµατος, εκτιµούµε ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστηµα πρέπει να απεγκλωβιστεί από την εσωστρέφεια, να γίνει πιο ανοιχτό σε νέες ιδέες
και να προσαρµοστεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.
2.13 Προτάσεις
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η αποτελεσµατική διοίκηση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα
στη βελτίωση του παρεχόµενου έργου, στην επίτευξη των γενικότερων σκοπών της
εκπαίδευσης, αλλά και αποτελεί επένδυση στην αναπτυξιακή πολιτική του κράτους.
Εποµένως, κρίνεται αναγκαία η εκχώρηση ουσιαστικής εξουσίας στον έλληνα
διευθυντή, προκειµένου να αναλάβει δηµιουργικές πρωτοβουλίες, η παροχή κινήτρων
(ηθικών και υλικών) ώστε η διευθυντική θέση να είναι θελκτική στους εκπαιδευτικούς
καθώς και η θέσπιση συστήµατος ανάπτυξης διευθυντικών στελεχών στην εκπαίδευση,
προκειµένου να είναι κατάλληλα καταρτισµένοι σε θέµατα σύγχρονου µάνατζµεντ. Κατά
συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη σταθερής πολιτικής και η θέσπιση ενός
νοµοθετικού πλαισίου µε αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντικών
στελεχών της εκπαίδευσης.
Συµπερασµατικά, η δηµιουργία ενός συστήµατος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου
είναι ανάγκη επιτακτική. Κι αυτό γιατί, όπως έχει ήδη αναφερθεί, µέσω της αξιολόγησης
λαµβάνονται οι απαραίτητες πληροφορίες, που βοηθούν την κεντρική διοίκηση στη λήψη
αποφάσεων σχετικά µε το έργο που επιτελείται στις εκπαιδευτικές µονάδες.
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Κεφάλαιο 3ο: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις
Ιστορικά οι πρώτες ιδέες για την ενοποίηση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε
σκοπό την ειρήνη στον ευρωπαϊκό χώρο, ήλθαν µετά το Β’ παγκόσµιο πόλεµο. Και αυτό
γιατί µετά τον πόλεµο αυτό:
¾ καθώς η ήπειρος έµεινε ερειπωµένη και κατεστραµµένη η ανασυγκρότησή της θα
επιτυγχάνονταν καλύτερα αν τα κράτη της ήταν ενωµένα,
¾ η συνθήκη της Γιάλτας χώρισε την Ευρώπη σε δυο σφαίρες επιρροής. Τα κράτη της
Ανατολικής Ευρώπης συσπειρώθηκαν γύρω από τη Σοβιετική Ένωση και
δηµιούργησαν την ΚΟΜΕΚΟΝ, άρα και η ∆υτική Ευρώπη έπρεπε να δηµιουργήσει κάτι
αντίστοιχο, και
¾ η µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη των Η.Π.Α. και του Καναδά και η οικονοµική πρόοδος
του τρίτου κόσµου µετά το πέρας της αποικιοκρατίας, δηµιούργησε ανταγωνισµό που
απαιτούσε ενδυνάµωση των κρατών της ∆υτικής Ευρώπης.
Αρχικά οι Spinelli και Monnet εµπνεύστηκαν το σχέδιο Schuman και δηµιούργησαν την
πρώτη Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Άνθρακα και του Χάλυβα την ΕΚΑΕΧ. Αυτοί είναι και οι
πρωτεργάτες των ιδεών που θα υλοποιούσαν τις διαδικασίες της κοινοτικής ολοκλήρωσης
που στηρίζονταν στο διάλογο και τη συµπληρωµατικότητα και είχε σαν βασικό της άξονα
τη µεταβίβαση τµηµάτων της κυριαρχίας από το εθνικό στο κοινοτικό επίπεδο.
Συνολικά η ευρωπαϊκή ένωση είναι αποτέλεσµα πολλών προσπαθειών. Αρχικά το 1951
υπογράφτηκε η ΕΚΑΕΧ, το 1955 δηµιουργήθηκε η Benelux, η τελωνειακή ένωση στην
οποία συµµετείχαν η Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. Τα τρία αυτά κράτη
επεξεργάστηκαν µια πρόταση για την ένωση και των υπολοίπων χωρών, την πρόταση
Spaak. Το 1957 δηµιουργείται η ΕΟΚ από την Ιταλία, τη Γερµανία και τις τρεις χώρες της
Benelux. Από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα η ΕΟΚ διευρύνθηκε διαδοχικά
αυξάνοντας τον αριθµό των µελών της. Μετά το τέλος του Ψυχρού πολέµου η διεύρυνσή
της επεκτάθηκε και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης έτσι ώστε σήµερα ως Ευρωπαϊκή
Ένωση να αποτελείται από 27 κράτη µέλη.
Σε ό,τι αφορά τον τοµέα της εκπαίδευσης το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβόνας
(23-24 Μαρτίου 2000), καθόρισε ως στρατηγικό στόχο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (στη
δεκαετία του 2000) «να γίνει η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης
ανά την υφήλιο», και κάλεσε τα κράτη µέλη να προχωρήσουν σε µεταρρυθµίσεις και στις
απαραίτητες προσαρµογές των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισής τους
προκειµένου να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις της οικονοµίας και της κοινωνίας της
γνώσης. Συγκεκριµένα βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών συστηµάτων του Προγράµµατος
2010 της ΕΕ αποτελούν η "δια βίου εκπαίδευση", η "ποιότητα", η "προσβασιµότητα" και
η "ποιότητα".
Στα συµπεράσµατα της Λισσαβόνας (2000), το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τόνισε ότι «κάθε
πολίτης πρέπει να εξοπλιστεί µε τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ζήσει και να εργαστεί
σε αυτήν τη νέα κοινωνία των πληροφοριών». Τόνισε επίσης, ότι «ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο
πρέπει να καθορίζει τις νέες βασικές δεξιότητες που θα παρέχει η διά βίου µάθηση»
(παρ.26.4). Επιπλέον αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επενδύσει περισσότερο
στην εκπαίδευση και τις δεξιότητες, να άρει τα εµπόδια και τα χάσµατα δεξιοτήτων και να
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ενθαρρύνει την κινητικότητα του εργατικού δυναµικού µέσα στις αναδυόµενες νέες ευρωπαϊκές
αγορές εργασίας» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001,σ. 10).
Συµπερασµατικά, το ενδιαφέρον για τα ξένα εκπαιδευτικά συστήµατα υπήρξε πάντοτε
έντονο. Στην παρούσα εργασία κρίναµε σκόπιµο να αναφερθούµε στην εκπαιδευτική
αξιολόγηση τριών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: της Ιταλίας, της Γερµανίας και της
∆ανίας. Τριών δηλαδή χωρών, οι οποίες γεωγραφικά τοποθετούνται αντίστοιχα στα νότια,
κεντρικά και βόρεια της Ευρώπης9.
3.2 Η περίπτωση της Ιταλίας

Γενική εποπτεία
Έργο του Υπουργού Παιδείας είναι να εποπτεύει το εκπαιδευτικό σύστηµα της
Ιταλίας. Συγκεκριµένα, οι επιθεωρητές υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας, ο οποίος έχει
την αρµοδιότητα να διορίζει τους Κεντρικούς και Περιφερειακούς Συντονιστές. (Eurydice,
CEDEFOP, 1995)
Τα καθήκοντα των επιθεωρητών είναι τα ακόλουθα: παρέχουν τεχνική βοήθεια σε
σχολεία που πραγµατοποιούν πειραµατικά προγράµµατα, προσφέρουν συµβουλευτικό
έργο σε σχολεία όσον αφορά τον προγραµµατισµό, την οργάνωση και τις ερευνητικές
δραστηριότητες, συνεργάζονται στη διατύπωση προτάσεων για την ανανέωση των
διδακτικών προγραµµάτων και των εξετάσεων, συµβάλλουν στη διασφάλιση της
εφαρµογής των υπουργικών οδηγιών και τη σωστή χρήση των ανθρώπινων και των
υλικών πόρων, και συνεργάζονται στην κατάρτιση προγραµµάτων επιµόρφωσης του
σχολικού προσωπικού. Στο τέλος, ο Κεντρικός Συντονιστής συντάσσει µία ετήσια
έκθεση πεπραγµένων. Συγκεκριµένα στις διάφορες βαθµίδες εκπαίδευσης:

Προσχολική Εκπαίδευση (Scuola dell’Infanzia)
Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας, σκοπός της αξιολόγησης είναι η
προσαρµογή των µεθόδων και του περιεχοµένου της εκπαίδευσης στις ικανότητες του
παιδιού. Το παιδί αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό σε όλη τη διάρκεια του έτους, ενώ
µια τελική αξιολόγηση των δεξιοτήτων του παιδιού διενεργείται πριν από την είσοδό του
στο δηµοτικό σχολείο. ∆ίνεται έµφαση στη µετάβαση των µαθητών από το νηπιαγωγείο
στο δηµοτικό σχολείο και γι’ αυτό το λόγο οργανώνονται ειδικά προγράµµατα
προετοιµασίας των µαθητών, καθώς και ενηµερωτικές συναντήσεις για τους γονείς.

Υποχρεωτική εκπαίδευση (scuola primaria)
Αντικείµενο αξιολόγησης είναι η πρόοδος και η ωριµότητα των µαθητών κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους µε βάση τη γραπτή και προφορική απόδοσή τους. Για το
λόγο αυτό, το σχολικό έτος διαιρείται σε τρίµηνες ή τετράµηνες περιόδους, όπου στο
τέλος κάθε περιόδου αποστέλλεται στους γονείς ένας έλεγχος (scheda). Στον έλεγχο η
βαθµολογία δεν εκφράζεται αριθµητικά, αλλά παρουσιάζεται η γενική ανάπτυξη και
διαµόρφωση της προσωπικότητας του µαθητή καθώς και η επίδοσή του στα µαθήµατα,
ενώ οι γονείς ενηµερώνονται από τους διδάσκοντες. Επιπρόσθετα, οι µαθητές
λαµβάνουν το απολυτήριο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης (Licenza elementare) και
9

Βασική πηγή για τη συγγραφή αυτής της ενότητας ήταν: www.eurydice.org, (Eurydice, CEDEFOP, 1995)
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εισάγονται στο γυµνάσιο (scuola media) ύστερα από εξετάσεις στο τέλος του πέµπτου
έτους, ενώ οι περιπτώσεις όπου ο µαθητής δεν προάγεται στην επόµενη τάξη είναι εξαιρετικά
σπάνιες. Στην περίπτωση που οι διδάσκοντες προτείνουν την επανάληψη µιας τάξης από ένα
µαθητή, οφείλουν να αιτιολογήσουν µε βάσιµα επιχειρήµατα την άποψη τους ενώπιον
του Σχολικού Συµβουλίου.

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση (scuola media)
Σύµφωνα µε το Νόµο του 1977, ο κάθε εκπαιδευτικός συµπληρώνει σε ένα
προσωπικό έλεγχο (scheda personate) στοιχεία που αναφέρονται στην πρόοδο µάθησης
και στο επίπεδο ωριµότητας κάθε µαθητή (π.χ. νοοτροπία, διαγωγή), και ενηµερώνει
τους γονείς για τις γραπτές αξιολογήσεις των παιδιών τους µέσω αλληλογραφίας.
Στο τέλος του τρίτου έτους, οι µαθητές εξετάζονται προκειµένου να αποκτήσουν το
απολυτήριο γυµνασίου και να προαχθούν στο λύκειο (Diploma di Licenza Media).
Συγκεκριµένα, οι εξετάσεις αυτές περιλαµβάνουν τρεις γραπτές δοκιµασίες (Ιταλικά,
µαθηµατικά και ξένη γλώσσα) καθώς και µια µικτή προφορική δοκιµασία. Ύστερα από
επιτυχή δοκιµασία, χορηγείται στους µαθητές ένα πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Εκπαίδευση κλασικού τύπου (Liceo classico)
Στα κλασσικά λύκεια, το σχολικό έτος διαιρείται σε τρίµηνες ή τετράµηνες περιόδους
ανάλογα µε την απόφαση του Συλλόγου ∆ιδασκόντων κάθε σχολείου. Στο τέλος κάθε
περιόδου το Συµβούλιο Τάξης αξιολογεί το µαθητή µε βάση τους βαθµούς που πήρε στα
προφορικά και στα γραπτά σε όλη τη διάρκεια του έτους, και στη συνέχεια ανακοινώνει
την τελική αξιολόγηση της επίδοσης και της προόδου κάθε µαθητή για ολόκληρο το έτος.
Οι µαθητές για να προαχθούν, οφείλουν να επιτύχουν ελάχιστο βαθµό 6 από 10 και 8 για
τη διαγωγή. Όσοι δεν επιτύχουν την απαραίτητη βαθµολογία µένουν µετεξεταστέοι και
ξαναδίνουν εξετάσεις τον Σεπτέµβριο για να προαχθούν στην επόµενη τάξη. (Ευρυδίκη,
CEDEFOP, 1995)
Στο τέλος του λυκείου, οι µαθητές υποβάλλονται σε απολυτήριες εξετάσεις για το
απολυτήριο του λυκείου (Maturita). Οι εξετάσεις αυτές ορίζονται από το Υπουργείο
Παιδείας και περιλαµβάνουν δυο γραπτές δοκιµασίες και µία προφορική δοκιµασία.

Καλλιτεχνικό λύκειο (LiceoAartistico)
Στόχος των καλλιτεχνικών λυκείων είναι να παρέχει στους µαθητές την απαραίτητη
εκπαίδευση στη γλυπτική, ζωγραφική, σκηνογραφία και αρχιτεκτονική. Η φοίτηση είναι
τετραετής και διακρίνεται σε δύο τοµείς: α) τη σπουδή των εικαστικών τεχνών και της
σκηνογραφίας, και β) την αρχιτεκτονική.
Προκειµένου να έχουν πρόσβαση στις πανεπιστηµιακές σχολές, οι µαθητές οφείλουν
να παρακολουθήσουν και το πέµπτο έτος και να αποκτήσουν το απολυτηρίου δίπλωµα
(Diploma di Maturita Artistica).

Σχολεία Τέχνης(Instituti d’Arte)
Στόχος των σχολείων τέχνης είναι να προετοιµάζουν τους µαθητές για παραδοσιακούς
τύπους εργασίας και παραγωγής σε βιοτεχνίες, που χρησιµοποιούν πρώτες ύλες. Οι
σπουδές είναι τριετείς και εξετάζονται γραπτώς για την απόκτηση διπλώµατος.

Τεχνική και επαγγελµατική εκπαίδευση
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Η αξιολόγηση των µαθητές των τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών ακολουθεί
την ίδια διαδικασία µε τα άλλα σχολεία της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Η διαδικασία αξιολόγησης στην τριτοβάθµια εκπαίδευσης είναι η ακόλουθη: οι
σπουδαστές υποβάλλονται σε εξετάσεις σε κάθε µάθηµα του προγράµµατος, για µερικά
µαθήµατα ετησίως, καθώς και σε πτυχιακές εξετάσεις. (Eurydice, CEDEFOP, 1995)
Η βαθµολόγηση των φοιτητών ανά έτος πραγµατοποιείται από µια εξεταστική
επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από τον καθηγητή του συγκεκριµένου µαθήµατος, από
ένα καθηγητή παρεµφερούς µαθήµατος και από ένα ειδικό του θέµατος. Κάθε µέλος της
επιτροπής δίνει ένα βαθµό από 0 - 10, ώστε ο ανώτατος δυνατός βαθµός να είναι 30. Η
βάση είναι 18. Οι σπουδαστές µπορούν να δώσουν εξετάσεις όποτε θέλουν και να
επανεξετασθούν σε οσεσδήποτε περαιτέρω εξεταστικές περιόδους, αν αποτύχουν.
Κατά συνέπεια η συνολική διάρκεια των σπουδών συνήθως παρατείνεται. Σύµφωνα µε το
νόµο υπάρχουν δύο εξεταστικού περίοδοι, µία αµέσως µετά το τέλος του ακαδηµαϊκού
έτους και άλλη πριν από την έναρξη του ακαδηµαϊκού έτους.
Προκειµένου να λάβουν το πτυχίο τους, οι σπουδαστές διεξαγάγουν έρευνα υπό την
επίβλεψη ενός καθηγητή, και συγγράφουν διπλωµατική εργασία, η οποία αξιολογείται από
µια ενδεκαµελή εξεταστική επιτροπή.
3.3 Η περίπτωση της Γερµανίας

Γενική εποπτεία
Προσχολική εκπαίδευση
Στα περισσότερα κρατίδια της Οµοσπονδιακής Γερµανίας η αξιολόγηση των
νηπιαγωγείων (Kindergarten) πραγµατοποιείται από τα Υπουργεία Κοινωνικών
Υπηρεσιών µε εξαίρεση µερικά κρατίδια, όπου η εποπτεία ασκείται από τα Υπουργεία
Παιδείας και Πολιτισµού. Συγκεκριµένα τα Kindergarten επιχορηγούνται από τα κρατίδια
και την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά παρόλα αυτά οι γονείς των παιδιών καλούνται να
πληρώσουν κάποιο ποσό ανάλογα µε τα εισοδήµατά τους. Κατά συνέπεια, η
προσχολική εκπαίδευση δεν είναι δωρεάν σε αντίθεση µε την υποχρεωτική και την
ανώτατη εκπαίδευση.

Υποχρεωτική εκπαίδευση
Σύµφωνα µε τους νόµους και τα συντάγµατα των κρατιδίων το σχολικό σύστηµα της
Γερµανίας αποτελεί αρµοδιότητα του κράτους. Συγκεκριµένα η αξιολόγηση των µαθητών
πραγµατοποιείται µε τη µορφή ελέγχου στη µέση και στο τέλος του έτους. Οι µαθητές
βαθµολογούνται µε βάση τις προφορικές και γραπτές εργασίες τους καθώς και µε τεστ.
Στα δύο πρώτα χρόνια του Grundschule οι µαθητές αξιολογούνται µε βάση µια έκθεση
στην οποία αναλύεται η πρόοδος του µαθητή και οι ικανότητες και οι αδυναµίες του σε
κάθε µάθηµα. Στο τέλος της δευτέρας τάξης, οι µαθητές παίρνουν ελέγχους µε βαθµούς
που τους δίνουν τη δυνατότητα να µετρήσουν τις επιδόσεις τους µε βάση το µέσο όρο της
τάξης. Στην τρίτη και την τετάρτη τάξη υπάρχει µία όλο και αυξανόµενη τάση προς την
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µάθηση µέσα από την αξιολόγηση και την απόδοση µε την µορφή έκθεσης. Συνήθως
όλα τα παιδιά προβιβάζονται αυτοµάτως από την πρώτη στη δευτέρα τάξη.
Όλοι οι µαθητές προάγονται αυτοµάτως από το πρώτο στο δεύτερο έτος του πρωτοβάθµιου
σχολείου. Όµως µετά το δεύτερο έτος, η προαγωγή από το ένα έτος στο επόµενο βασίζεται στις
επιδόσεις τους. (Ευρυδίκη, CEDEFOP, 1995)
Με την ολοκλήρωση του πρωτοβάθµιου σχολείου δε χορηγείται επίσηµο απολυτήριο στους
µαθητές, οι οποίοι συνεχίζουν τη φοίτηση τους µέχρι τη συµπλήρωση της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση
Η διαδικασία αξιολόγησης της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης είναι ίδια µε εκείνη της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Συγκεκριµένα, το ανώτερο επίπεδο του Gymnasium
τελειώνει µε την εξέταση του Abitur. Οι υποψήφιοι που επιτυγχάνουν στο Abitur µετά την
13η τάξη του σχολείου αποκτούν τον γενικό απολυτήριο τίτλο εισαγωγής στην ανώτατη
εκπαίδευση (allgemeine Hochschulreife). (Ευρυδίκη, CEDEFOP, 1995)

Επαγγελµατική εκπαίδευση
Τα κρατίδια είναι αρµόδια για την επαγγελµατική εκπαίδευση, ενώ η επαγγελµατική
κατάρτιση µέσα στις επιχειρήσεις αποτελεί αρµοδιότητα της οµοσπονδιακής κυβέρνησης.
(Ευριδίκη, CEDEFOP, 1995)

Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Οι φοιτητές προκειµένου να αποκτήσουν τα πιστοποιητικά παρακολούθησης
(Scheine) εξετάζονται µε γραπτές ή προφορικές εργασίες. Τα πιστοποιητικά αυτά
αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη συµµετοχή στις εξετάσεις και είναι η βάση
για την αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Οι
σπουδές στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα διαιρούνται γενικά στο πρώτο στάδιο,
το Grundstudium (4 εξάµηνα) που καταλήγει σε µία ενδιάµεση εξέταση και το δεύτερο
στάδιο, το Hauptstudium που τελειώνει µε την τελική πτυχιακή εξέταση.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο ακαδηµαϊκό πτυχίο, τις
κρατικές εξετάσεις και τις εκκλησιαστικές εξετάσεις. Η επιτυχής ολοκλήρωση των τελικών
εξετάσεων δίνει στον υποψήφιο τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για ένα συγκεκριµένο
επάγγελµα.
Επιπλέον, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι εξουσιοδοτηµένα από το νόµο να
διεξάγουν ακαδηµαϊκές εξετάσεις (Hochschulpriifungen). Εξεταστές των κρατικών
εξετάσεων είναι οι εκπρόσωποι των κρατικών εξεταστικών αρχών (Staatliche
Priifungsamter) και οι καθηγητές των φοιτητών.
3.4 Η περίπτωση της ∆ανίας

Γενική εποπτεία
Στη ∆ανία αρµόδιες για την εποπτεία των σχολείων είναι οι δηµοτικές αρχές. Όσον
αφορά την ιδιωτική εκπαίδευση, κάθε ιδιωτικό σχολείο διαθέτει από έναν υπεύθυνο
επιθεωρητή που έχει επιλεγεί από τους γονείς ή από το δήµο. Επιπλέον, µερικοί δήµοι
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διαθέτουν κέντρα παιδαγωγικής υποστήριξης που είναι στελεχωµένα µε τοπικούς
συµβούλους, βιβλιοθήκες ενώ οργανώνουν και τα µαθήµατα. Το Κράτος από την πλευρά
του έχει ένα όργανο συµβούλων µαθηµάτων. Συγκεκριµένα, υπάρχει από ένας
κρατικός σύµβουλος για κάθε µάθηµα που διδάσκεται στο Folkeskole και την ανώτερη
βαθµίδα των σχολείων Μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος σύµβουλος καλύπτει ολόκληρη τη
χώρα.

Υποχρεωτική εκπαίδευση
Όσον αφορά το σύστηµα αξιολόγησης στο Folkeskole, παρατηρούµε τα εξής: α) δεν
δίνονται βαθµοί από την 1η ως την 7η τάξη, αλλά οι γονείς ενηµερώνονται από τα
σχολεία για την πρόοδο των παιδιών τους, β) στην 8η, 9η και 10η, η βαθµολόγηση γίνεται
µε κλίµακα από 0 - 1 3 για την ετήσια εργασία στα µαθήµατα, γ) οι µαθητές περνούν τις
τάξεις αυτόµατα και δ) όλοι οι µαθητές, όταν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαµβάνουν
απολυτήριο που αναφέρει τα µαθήµατα που έχουν διδαχτεί, τους βαθµούς για την ετήσια
απόδοση τους καθώς και τα αποτελέσµατα των εξετάσεων.
Στη ∆ανία δεν υπάρχουν συνολικές απολυτήριες εξετάσεις. Οι µαθητές εξετάζονται
στη βάση ενός συγκεκριµένου µαθήµατος ενώ οι ίδιοι αποφασίζουν για το αν θα δώσουν
εξετάσεις και σε ποια µαθήµατα.
Η επανάληψη ενός έτους είναι πολύ σπάνια και γίνεται µόνο µε την άδεια των γονέων. Η
προαγωγή από τη µία τάξη στην άλλη γίνεται αυτόµατα.
Σχετικά µε τις Απολυτήριες Εξετάσεις του Folkeskole (Folkeskolens afgangsprove)
γίνονται σε 11 µαθήµατα, ενώ οι Προχωρηµένες Απολυτήριες Εξετάσεις (Folkeskolens
undvidede afgangsprove) σε 5 µαθήµατα και µετά το πέρας της 10ης τάξης.
Οι γραπτές εξετάσεις είναι ενιαίες, ενώ τα θέµατα επιλέγονται από το Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο και βαθµολογεί τα γραπτά. Αντίθετα οι προφορικές εξετάσεις
πραγµατοποιούνται από το δάσκαλο που έχει διδάξει το µάθηµα µε την παρουσία
δασκάλου από άλλο σχολείο. Αναφέρεται ότι το 95% των παιδιών ηλικίας 16 ετών
παίρνουν το Απολυτήριο.
'Όταν τελειώνουν το Folkeskole, οι µαθητές παίρνουν απολυτήριο στο οποίο αναφέρονται τα
µαθήµατα, ο γενικός βαθµός του έτους και τα αποτελέσµατα των εξετάσεων. ∆εν υπάρχει
ελάχιστος βαθµός (βάση) και η βαθµολόγηση κάθε µαθήµατος είναι χωριστή. Η εξέταση είναι
προαιρετική και οι µαθητές οι ίδιοι αποφασίζουν αν θέλουν να υποβληθούν σε αυτήν. Οι
γραπτές εξετάσεις οργανώνονται και βαθµολογούνται στο εθνικό επίπεδο, ενώ οι προφορικές
εξετάσεις οργανώνονται µεν στο εθνικό επίπεδο αλλά βαθµολογούνται τοπικά.
Οι γραπτές εξετάσεις είναι τυποποιηµένες και οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Ο
δάσκαλος κάθε µαθήµατος υποβάλλει τους µαθητές στις προφορικές εξετάσεις παρουσία ενός
δασκάλου από άλλο σχολείο.

Μετα-υποχρεωτική εκπαίδευση

Οι µαθητές προκειµένου να ολοκληρώσουν το Gymnasium είναι υποχρεωµένοι να
δώσουν εξετάσεις σε ειδική εξωτερική επιτροπή σε 10 µαθήµατα στο τέλος της χρονιάς, οι
εξετάσεις αυτές ονοµάζονται Studententereksamen. Συγκεκριµένα, ο κάθε µαθητής δίνει
εξετάσεις στα δανικά και σε όλα τα µαθήµατα ανώτατου επιπέδου στο τέλος της 3ης
τάξης και υποχρεωτικά στα αγγλικά (στη δέσµη γλώσσας) ή στα µαθηµατικά (δέσµη
θετικών επιστηµών) στο τέλος της 2ας τάξης. Υπάρχουν ακόµη 5 ή 6 προφορικές
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εξετάσεις ώστε να συµπληρωθούν οι εξετάσεις στα 10 µαθήµατα κατά τη διάρκεια των
τριών τάξεων του Gymnasium.
Επιπλέον, οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται από το Τµήµα Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και βαθµολογούνται από δύο εξωτερικούς εξεταστές που ορίζονται από το
Υπουργείο. Το Τµήµα Ανώτερης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αποφασίζει σε ποια
µαθήµατα θα εξεταστούν οι µαθητές προφορικά. Το Τµήµα καταρτίζει πλήρες ωρολόγιο
πρόγραµµα για κάθε σχολείο και ορίζει τους εξωτερικούς εξεταστές για κάθε
µάθηµα/τάξη. Η βαθµολόγηση γίνεται από τον καθηγητή του µαθήµατος και τον εξωτερικό
εξεταστή.
Οι µαθητές που περνούν επιτυχώς το Studentereksamen λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό
(Bevis for Studentereksamen), στο οποίο περιλαµβάνονται οι βαθµοί των εξετάσεων, οι
βαθµοί για την εργασία της χρονιάς καθώς και ο µέσος όρος των εξετάσεων. Εκτός από
τις εξετάσεις για το Studentereksamen, η πρόοδος των µαθητών αξιολογείται δύο φορές
στη διάρκεια του σχολικού έτους από τους καθηγητές και στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

Μετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευση (HF)
Προκειµένου να εξεταστούν οι µαθητές πρέπει να περάσουν όλα τα κοινά µαθήµατα
κορµού και κάποια από τα µαθήµατα επιλογής. Οι τελικές εξετάσεις γίνονται στο τέλος
των µαθηµάτων και αφορούν όλα τα µαθήµατα (εκτός από τις εικαστικές τέχνες, τη φυσική
αγωγή και τον αθλητισµό και την ωδική) µε εξεταστέα την ύλη κορµού.
Συγκεκριµένα οι εξετάσεις αυτές είναι γραπτές και προφορικές, ενώ οι µαθητές
πρέπει να κάνουν µια βασική εργασία σε µάθηµα που θα επιλέξουν, η οποία αξιολογείται
από τον καθηγητή και από έναν εξεταστή που ορίζεται ενώ ο βαθµός υπολογίζεται στην
συνολική βαθµολογία.
Επιπρόσθετα, οι µαθητές που επιτυγχάνουν λαµβάνουν ένα πιστοποιητικό (Bevis
for Hojere Forberedelseseksamen) όπου αναγράφονται οι βαθµοί στα µαθήµατα κορµού
και επιλογής, ο βαθµός της κύριας γραπτής εργασίας καθώς και ο µέσος όρος.

Βασική επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση
Οι καταρτιζόµενοι αξιολογούνται µε προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, ενώ τα θέµατα
των εξετάσεων δίνονται από την κεντρική διοίκηση. Επίσης, ένας άλλος τρόπος
αξιολόγησης είναι η συνεχής αξιολόγηση µέσα στην τάξη από τον καθηγητή. Η
αξιολόγηση και/ή οι εξετάσεις πραγµατοποιούνται µε τη λήξη της διδασκαλίας στη
σχολή, ενώ η σχολή παρέχει πιστοποιητικό σπουδών εφόσον οι µαθητές
ανταποκρίνονται µε επιτυχίες στις προϋποθέσεις που τίθενται. Επιπλέον ο
καταρτιζόµενος οφείλει να πραγµατοποιήσει πρακτική άσκηση σε εταιρία ενώ, η εταιρία
είναι υποχρεωµένη να του παρέχει πιστοποιητικό.

Επαγγελµατική εκπαίδευση µέσα στο σύστηµα της Ανώτερης Εκπαίδευσης
(ΗΤΧ και ΗΗΧ)
Κύριος στόχος των τεχνικών και εµπορικών σχολών είναι οι απόφοιτοί τους να
απασχοληθούν στον ιδιωτικό τοµέα. Γι’ αυτό το λόγο τα τµήµατα αυτά δίνουν στους
µαθητές πρόσβαση στην ανώτερη εκπαίδευση, στα πανεπιστήµια, στις ανώτερες
εµπορικές σχολές και στα τµήµατα µηχανικών. Στο τέλος του κύκλου δίνονται απολυτήριες
εξετάσεις, ενώ το Υπουργείο Παιδείας αποφασίζει κάθε χρόνο ποιες εξετάσεις θα
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γίνουν. Οι εξετάσεις αυτές γίνονται σε 10 µε 12 µαθήµατα, ενώ µπορεί να είναι γραπτές,
προφορικές, ή υπό τη µορφή εργασίας.

Τριτοβάθµια εκπαίδευση
Γενικά, οι φοιτητές αξιολογούνται βάσει εξετάσεων. Εφόσον οι εξετάσεις αυτές
διοργανώνονται από το ίδρυµα, τότε οι φοιτητές αξιολογούνται είτε από τον εξεταστή
µαζί µε έναν άλλο εξεταστή που ορίζεται από το ίδρυµα. Εάν οι εξετάσεις δε
διοργανώνονται αποκλειστικά από το ίδρυµα, τότε οι φοιτητές αξιολογούνται από τον
καθηγητή-εξεταστή και από έναν ή περισσότερους εξωτερικούς εξεταστές που ορίζονται
από το Υπουργείο Παιδείας.
Η βαθµολογία γίνεται στη βάση της κλίµακας από 0-13. (Το 10-13 είναι "άριστα", 7-9
"λίαν καλώς", το 6 "καλώς" και "0-5" «απορρίπτεται»).
3.5 Συγκριτική αποτίµηση Ελλάδος και χωρών της ΕΕ
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µελέτη ενός ξένου εκπαιδευτικού συστήµατος, στην
προκειµένη περίπτωση η περιγραφή του ιταλικού, γερµανικού και δανικού συστήµατος
εκπαιδευτικής αξιολόγησης, δεν µπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την ιστορία του, τον
πολιτισµό και γενικότερα τον τρόπο που η κοινωνία του είναι οργανωµένη, προκειµένου να
αντιληφθούµε τις αιτίες των διαφορών και των οµοιοτήτων που υπάρχουν στο δικό µας
εκπαιδευτικό σύστηµα.
Σύµφωνα µε τον Michael Sadler (1964: 307-314) «ένα εθνικό σύστηµα εκπαίδευσης
είναι ένα πράγµα ζωντανό, αποτέλεσµα ξεχασµένων αγώνων και δυσκολιών και
‘‘παρωχηµένων αντιπαραθέσεων’’. Η πρακτική αξία της µελέτης των λειτουργιών των
ξένων συστηµάτων εκπαίδευσης, η οποία επιχειρείται µε πνεύµα σωστό και ακαδηµαϊκή
ακρίβεια έγκειται στο ότι θα οδηγήσει στην εκ µέρους µας βελτίωση της ικανότητας να
µελετάµε και να κατανοούµε καλύτερα και το δικό µας». Κατά συνέπεια η κατανόηση και η
επιµέλεια µελέτης των ξένων εκπαιδευτικών συστηµάτων, µπορεί να µας βοηθήσει να
κατανοήσουµε καλύτερα το δικό µας εκπαιδευτικό σύστηµα, την πορεία εξέλιξής του,
καθώς και τα καίρια ζητήµατα που ενυπάρχουν σε αυτό και χρήζουν διερευνητικής
αντιµετώπισης. (Ματθαίου, 2002)
Η σύγκριση της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των παραπάνω χωρών, παρουσιάζει
ενδιαφέρον καθώς µέσω της συγκριτικής αποτίµησης των χαρακτηριστικών των δυο
εκπαιδευτικών συστηµάτων µπορούν να διαπιστωθούν όχι µόνο οι διαφορές τους αλλά και
διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων που µπορούν να συµβάλουν στη βελτίωση της
ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
Από τη συγκριτική µελέτη της εκπαιδευτικής αξιολόγησης της Ιταλίας, Γερµανίας,
∆ανίας και Ελλάδας παρατηρούµε ότι υφίσταται συνεχής αξιολόγηση της προόδου του
µαθητή κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
Όσον αφορά την πρωτοβάθµια εκπαίδευση διαπιστώνουµε ότι στην Ελλάδα, τη ∆ανία
και τη Γερµανία οι µαθητές προάγονται αυτοµάτως από τη µια τάξη στην επόµενη, ενώ
στην Ιταλία η επανάληψη µιας τάξης είναι η πρακτική που εφαρµόζεται (αιτιολογηµένη
και µε βάσιµα επιχειρήµατα).
Συγκεκριµένα στην Ιταλία, διαπιστώνουµε την ύπαρξη επιθεωρητών που εποπτεύουν
την εκπαίδευση, οι οποίοι υπάγονται στον Υπουργό Παιδείας και συντάσσουν µια ετήσια
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έκθεση πεπραγµένων. Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, προκειµένου οι µαθητές να
προαχθούν από το γυµνάσιο στο λύκειο, υποβάλλονται σε γραπτές και προφορικές
εξετάσεις και κατόπιν τους χορηγείται πιστοποιητικό ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής
εκπαίδευσης. Στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι φοιτητές δίνουν εξετάσεις ανά έτος, ενώ
για την απόκτηση του πτυχίου τους είναι απαραίτητη και η διεξαγωγή διπλωµατικής
εργασίας.
Όσον αφορά τη Γερµανία, η προσχολική εκπαίδευση είναι ευθύνη των Υπουργείων
Κοινωνικών Υπηρεσιών και δεν παρέχεται δωρεάν. Αντίθετα, η υποχρεωτική και
ανώτερη εκπαίδευση είναι δωρεάν για τους φοιτητές. Επιπλέον, η υποχρεωτική
εκπαίδευση είναι ευθύνη του κράτους. Οι µαθητές αξιολογούνται σε όλη τη διάρκεια της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά δεν τους χορηγείται κάποιο επίσηµο απολυτήριο. Στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση η απόδοση των φοιτητών αξιολογείται σε όλη τη διάρκεια των
σπουδών τους.
Συνοπτικά στη ∆ανία, την εποπτεία ασκούν οι δηµοτικές αρχές, ενώ το κράτος
διαθέτει ένα όργανο συµβούλων µαθηµάτων. Στην υποχρεωτική εκπαίδευση οι µαθητές
περνούν τις τάξεις αυτόµατα και όταν ολοκληρώσουν µε επιτυχία τις σπουδές τους
αποκτούν απολυτήριο. Για την ολοκλήρωση της µετα-υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι
µαθητές δίνουν εξετάσεις σε όλα τα µαθήµατα. Στη µετα-δευτεροβάθµια εκπαίδευσης
(HF) οι µαθητές υποβάλλονται σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις και λαµβάνουν
πιστοποιητικό ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Τέλος, στην τριτοβάθµια εκπαίδευση,
οι φοιτητές αξιολογούνται βάση εξετάσεων.
Πίνακας 1α: Αξιολόγηση
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Στην πορεία της πρωτοβάθµιας Κατά τη µετάβαση από την πρωτοβάθµια
εκπαίδευσης (για παρακολούθηση)
στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (για
προσανατολισµό, επιλογή ή απονοµή
πιστοποιητικού)
Βέλγιο

Επαρχιακό επίπεδο (απονοµή
πιστοποιητικού) προαιρετικά

∆ανία

Στο τέλος του Folkeskole, προαιρετικά

Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία µετά τη
µεταρρύθµιση
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία

Στην αρχή του 3ου έτους
Κάθε χρόνο, συµπληρώνει την
εσωτερική αξιολόγηση
Από το 1992, στα
µαθηµατικά και τα Ιταλικά
(πειραµατικά)
Στο τέλος της πρωτοβάθµιας, επιλογή
λ ό
Στο τέλος της πρωτοβάθµιας,
προσανατολισµός,
προαιρετικά

Λουξεµβούργο
Ολλανδία

Πίνακας 1β: Προαγωγή
Αυτόµατη

Χ, αλλά µόνο µία επανάληψη
τάξης στο πρωτοβάθµιο
επίπεδο, εκτός ειδικής
εξαίρεσης

Βέλγιο

∆ανία
Γερµανία
Ελλάδα

Επανάληψη δυνατή
κάθε χρόνο

Χ
Χ µη-προαγωγή δυνατή
µόνο µετά το 2ο έτος
Χ, εκτός εξαιρέσεων

Ισπανία µετά τη
µεταρρύθµιση
Γαλλία
Ιρλανδία

Επανάληψη
δυνατή στο
τέλος του

Μία φορά, µε µερικές
εξαιρέσεις
Παράταση
Χ

Ιταλία

Χ

Λουξεµβούργο

Χ
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Ολλανδία

Χ
Χ κατ' εξαίρεση από το
τέλος του 2ου έτους

Πορτογαλία

Χ

Πίνακας 1γ: Απονοµή πιστοποιητικού στο τέλος του πρωτοβάθµιου κύκλου

Βέλγιο
∆ανία

Γερµανία
Ελλάδα
Ισπανία µετά τη
Γαλλία
Ιρλανδία
Ιταλία
Λουξεµβούργο
Ολλανδία
Πορτογαλία

Τελικό
πιστοποιητικό
κατόπιν
εξετάσεων
Χ

Τελικό
πιστοποιητικό
χωρίς εξετάσεις

∆εν χορηγείται
πιστοποιητικό

Στο τέλος του
Folkeskoie
(προαιρετική
εξέταση)
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Στο τέλος της
«βασικής
εκπαίδευσης» (3ος
κύκλος)

Στο τέλος του Ιου
και του 2ου κύκλου

Πηγή: ΕΥΡΥ∆ΙΚΗ (το δίκτυο για την Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Συµπερασµατικά, η κεντρική εξουσία οφείλει να δει το ρόλο της παιδείας ως
αναπτυξιακή επένδυση (ανθρώπινη, κοινωνική και οικονοµική) και να αναλάβει όλα τα
απαραίτητα µέτρα προκειµένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόµενοι στόχοι της και να
βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόµενου έργου της.
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