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ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΤΟ ΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ 

[Andere die Welt: sie braucht es] 

Χρειάζονται πολλά, τον κόσμο για να αλλάξεις: 
Οργή και επίμονη. Γνώση κι αγανάκτηση. 
Γρηγόρη απόφαση, στόχαση βαθιά. 
Ψυχρή υπομονή, κι ατέλειωτη καρτερία. 
Κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. 
Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πως 
την πραγματικότητα ν' αλλάξουμε. 

Μηέρτολτ Μηρεχτ 

Από το θεατρικό έργο «Η απόφαση» -Die Massnahne-, 1930 
μτφ. Μ. Πλωρίτης, εκδ. Θεμέλιο 



ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Σε μια περίοδο κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων στην Ευρώπη 
και διεθνώς, η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν την αιχμή του 
δόρατος κάθε αλλαγής και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, καθόσον συμ
βάλλουν όχι μόνο στην τρέχουσα κοινωνική, πολιτική, οικονομική και 
πολιτιστική ανάπτυξη, αλλά και στη θεμελίωση του πνεύματος, της γνώ
σης και των δεξιοτήτων, προκειμένου οι νέοι να καταστούν ικανοί να 
αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα, την ταχύτητα των αλλαγών και την 
έλλειψη προβλεψιμότητας που χαρακτηρίζουν τον σημερινό κόσμο. 

Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαι
δευτικών συστημάτων αναδεικνύεται ως ένας από τους κυριότερους στρα
τηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη της καλού
νται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που θα αναπροσαρμό
σουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα κατά τρόπο που η ανθρωπιστική 
παιδεία, που αποτελεί προϋπόθεση για την ομαλή κοινωνική συμβίωση 
των ανθρώπων, να συνδυάζεται με την απόκτηση προσόντων και δεξιο
τήτων που απαιτεί η αγορά εργασίας. Προτεραιότητα σε όλα αυτά απο
τελεί η ισότιμη συμμετοχή όλων στην παιδεία και η καλλιέργεια των 
αρχών της βιώσιμης και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης. 

Ο ορισμός ωστόσο της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι δύσκολο 
εγχείρημα, διότι η έννοια της επηρεάζεται από τις εκάστοτε κοινωνικές, 
ιστορικές και πολιτικές συνθήκες. Η πλέον διαδεδομένη άποψη προσ
διορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση τη συμβολή της τελευ
ταίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μαθητών και την πρα
κτική της αποτελεσματικότητα. Η αποτίμηση της ποιότητας της εκπαί
δευσης, εξάλλου, είναι μια πολύπλοκη διαδικασία η οποία απαιτεί σαφή 
προσδιορισμό αρχών, διαδικασιών και κριτηρίων καθώς και ευρεία 
γνώση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, ώστε τα αποτελέσματα της 
αξιολογικής διαδικασίας να λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά. 

Με στόχο την αποτίμηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέ
χεται από το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας στα επίπεδα της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, και ειδικότερα το Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης, ανέ
λαβε στις αρχές του 2005 την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό και την 
υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος με θέμα την «Αξιολόγηση των 
Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης», που εντάχθηκε στο Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II και που ολοκληρώνε
ται με τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του στον παρόντα τόμο. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που αφενός βασίζεται στη θεωρητική 
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παραδοχή ότι η ποιότητα στην εκπαίδευση μπορεί να νοηθεί ως το απο
τέλεσμα της λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης ενός συνόλου παραμέ
τρων στοχαστικού χαρακτήρα, οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο για 
την οργάνωση, τη διοίκηση, τις εκπαιδευτικές λειτουργίες και την κοι
νωνική αποδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος, και αφετέρου υιοθετεί 
πρακτικές με ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά. Επίκεντρο του 
ερευνητικού ενδιαφέροντος είναι η σχολική μονάδα, η οποία θεωρείται 
το κύτταρο αναπαραγωγής και εξέλιξης των αρχών και των προδιαγρα
φών του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και η «αρένα» όπου οι 
διαδικασίες, οι στάσεις και οι συμπεριφορές εκδηλώνονται και αλληλε
πιδρούν, διαμορφώνοντας το γενικό κλίμα και υποδηλώνοντας το «ήθος» 
του σχολείου στο μικροεπίπεδο και τον χαρακτήρα του εκπαιδευτικού 
συστήματος στο μακροεπίπεδο. 

Η ερευνητική ομάδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου εργάσθηκε με 
συνέπεια σε όλες τις φάσεις του προγράμματος συνεπικουρούμενη από 
μια ομάδα εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών και μια δεύτερη 
ομάδα εξωτερικών εμπειρογνωμόνων - αξιολογητών (συνολικά 53 άτομα). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συστημική προσέγγιση στην αποτίμηση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης, που υιοθετήθηκε στην εν λόγω έρευνα, 
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην ελληνική εκπαίδευση και απέδωσε 
έγκυρα και χρήσιμα στοιχεία για τον τρόπο αποτίμησης των παραμέτρων 
και της συνέργειάς τους στη διαμόρφωση της ποιότητας του συστήματος. 
Τα στοιχεία αυτά θα συμβάλουν ουσιαστικά στην υιοθέτηση συγκεκριμέ
νων δεικτών και κατάλληλης μεθοδολογίας για τη συστηματική παρακο
λούθηση της προόδου που συντελείται στην ελληνική Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, μέσω παρατηρητηρίου, έργο του οποίου θα 
είναι η συνεχής παρακολούθηση και διαπίστωση της εκάστοτε πραγμα
τικότητας, με τελικό σκοπό την πρόταση βελτιωτικών παρεμβάσεων. 

Ως επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος θεωρώ χρέος μου να 
ευχαριστήσω από τη θέση αυτή τα μέλη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς, τους εξωτερικούς επιστημονικούς 
συνεργάτες και τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες - αξιολογητές, που 
πίστεψαν στον σκοπό της έρευνας και εργάστηκαν με ευαισθησία και 
κριτική σκέψη για την ευόδωση της, μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας και 
ελεύθερης ανταλλαγής απόψεων. 

Αθψα, Ιούλιος 2008 
Ο Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Δημήτριος Βλάχος 
Ομότιμος Καθηγητής του Α.Π.Θ. 
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Δημήτριος Βλάχος, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Χριστίνα Βέικου, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Α.Π.Θ., 
τ. Σύμβουλος του Π.Ι. 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση αντιπροσωπεύουν ένα κατ' εξοχήν μέσο 

για την κοινωνική και πολιτισμική συνοχή καθώς και ένα σπουδαίο οικο

νομικό πλεονέκτημα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του 

δυναμισμού της κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι να ενισχυθεί η ποιότητα 

των Προγραμμάτων Σπουδών και του διδακτικού υλικού, να ενισχυθούν οι 

πόροι και τα μέσα υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, να εμπλουτιστεί 

ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων, να βελτιωθεί η κατάρτιση των διδα

σκόντων και να αναπτυχθούν μοντέρνες, ανοιχτές και επικοινωνιακές διδα

κτικές πρακτικές, ώστε να εξασφαλίζεται η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων 

οι οποίες να ανταποκρίνονται στις εξελίξεις της κοινωνίας της γνώσης. 

Οι στρατηγικοί στόχοι στους οποίους επικεντρώνονται τα σύγχρονα 

συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι οι εξής: 

• η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας τους, 

• το άνοιγμα των εκπαιδευτικών συστημάτων στον κόσμο, 

• η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. 

Ο τελικός σκοπός είναι να βελτιωθούν τα εφόδια των εκπαιδευομένων 

σε ό,τι αφορά τις πολυδύναμες ικανότητες που πρέπει να διαθέτουν οι 

ενεργοί πολίτες του συγχρόνου κόσμου, ιδίως στο πλαίσιο των Νέων 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας. Η βελτίωση της 

ποιότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σημαίνει βελ

τίωση της εξισορρόπησης των κοινωνικών πόρων και αναγκών, πράγμα 

που θα δώσει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τη δυνατότητα να επιτελέσουν 

αποτελεσματικότερα τον μορφωτικό ρόλο τους, ο οποίος είναι περισσό

τερο σύνθετος και διαφοροποιημένος απ' ό,τι στο παρελθόν. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 

συστήματος δεν είναι απλώς ένα τοπικής εμβέλειας ζήτημα. Αντίθετα 

θεωρείται ως ένας από τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους μέσα 

στο διευρυμένο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένω-
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σης. Τα κράτη-μέλη καλούνται να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολι
τικές οι οποίες θα προσαρμόσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα στις 
ανάγκες μιας κοινής δυναμικής ανάπτυξης. Για την επίτευξη ενός τέτοι
ου σκοπού απαιτείται: 

1. η δημιουργία ευέλικτων εκπαιδευτικών δομών, οι οποίες να επιδέ
χονται συνεχείς αλλαγές, 

2. η καθιέρωση θεσμών και διαδικασιών συνεχούς ελέγχου και δια
σφάλισης της ποιότητας, και 

3. η αναμόρφωση, ο εκσυγχρονισμός και η αποκέντρωση του εκπαι
δευτικού συστήματος. 

Επιπλέον, μερικές από τις επείγουσες απαιτήσεις που καλείται να αντι
μετωπίσει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα σήμερα είναι η δημιουρ
γία ενός ανοιχτού και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο να 
είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των διαφόρων εκπαιδευομένων ομά
δων, ώστε να μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή 
των ίσων ευκαιριών, στην ενίσχυση της κινητικότητας, των ανταλλαγών 
και της συνεργασίας, στην ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργα
σίας και της έρευνας, στην ανάπτυξη της βιώσιμης κοινωνικής αλληλεπί
δρασης και της δημιουργικής συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, είναι ανάγκη να προσ
διορίσουμε εξ αρχής νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και τρό
πους με τους οποίους οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ενσωματώ
νονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, να αποκτώνται και να 
διατηρούνται σε όλη τη διάρκεια της ζωής των εκπαιδευομένων. 

Πρέπει επίσης να αυξηθεί η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και να 
εξασφαλισθεί παράλληλα η δίκαιη και ισότιμη κατανομή των διαθέσι
μων μέσων, ώστε να διευκολύνεται η γενική πρόσβαση στην εκπαίδευση 
και να βελτιώνεται η ποιότητα της προκειμένου να υπάρξει καλύτερη 
ανταπόκριση στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. 

Πρέπει, τέλος, να καταστεί ελκυστικότερη η μάθηση τόσο εντός όσο 
και εκτός των επίσημων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, να 
αναπτυχθούν ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές για όλους, να οικοδομη
θεί μια νέα νοοτροπία μάθησης και να ευαισθητοποιηθούν οι εκπαιδευ
όμενοι για τα κοινωνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα της μάθησης 
και της γνώσης, να προωθηθεί μέσω του όλου συστήματος εκπαίδευσης 
και κατάρτισης η αίσθηση της καινοτομίας, της δημιουργικότητας και 
της προσωπικής ολοκλήρωσης. 

Στην εποχή μας τα εκπαιδευτικά θέματα απαιτούν συνολικότερες και 
συνθετότερες προσεγγίσεις. Μέχρι τώρα ήταν σύνηθες να αλλάζουν πολΰ 
συχνά δομές, περιεχόμενα, μέσα, μέθοδοι και διαδικασίες χωρίς ένα 
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στοιχειώδες, έστω, σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της ποιότη
τας και της ανατροφοδότησης. Και όλες αυτές οι προσπάθειες γίνονταν 
χωρίς ποτέ να ελεγχθεί και να διερευνηθεί τι επέτυχε, τι απέτυχε και για 
ποιους λόγους. Όλες οι αλλαγές στόχευαν στην αναβάθμιση της παρε
χόμενης εκπαίδευσης, όμως ποτέ δεν τεκμηριώθηκε με ερευνητικά 
δεδομένα η ανάγκη λήψης των ενδεδειγμένων, κάθε φορά, μέτρων με 
βάση τα αποτελέσματα εμπεριστατωμένων μελετών και ερευνών που να 
είχαν συντελεσθεί στον κορμό της εκπαίδευσης, δηλαδή στον πραγματι
κό σχολικό χώρο. 

Ο ενδεδειγμένος και κοινά αποδεκτός τρόπος ελέγχου και αξιολόγη
σης της εκπαιδευτικής πραγματικότητας προϋποθέτει μεθοδική ποσοτι
κή και ποιοτική επιτόπια έρευνα στις πραγματικές συνθήκες της σχολι
κής ζωής, για να διαπιστώνονται οι συγκεκριμένες κάθε φορά ελλείψεις 
ή ανεπάρκειες αλλά και οι ενδεχόμενες επιτυχείς εφαρμογές, ώστε να 
αποφεύγονται οι επάλληλες απρόσφορες και πρόχειρες μεταβολές αλλά 
και, ταυτόχρονα, να παγιώνονται θεσμοί ή διαδικασίες που έχουν απο
βεί αποδοτικές και τελεσφόροι. 

Επομένως, για τη συνολική βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτι
κού συστήματος, θα πρέπει, αφοΰ οριστούν οι παράμετροι που την 
καθορίζουν, να προσδιοριστεί η αλληλεπίδραση τους, να αποτυπωθεί η 
παρούσα κατάσταση του συστήματος ως προς τις εν λόγω παραμέτρους 
και στη συνέχεια να αποφασιστούν οι απαιτούμενες για τη βελτίωση του 
παρεμβάσεις, οι οποίες θα πρέπει παράλληλα να συνοδεύονται από 
μηχανισμούς συστηματικής μέτρησης της προόδου που θα υλοποιείται 
στην πορεία των αλλαγών. 

Η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης απαιτεί τόσο την ποσοτι
κή (μέσω ερωτηματολογίων και στατιστικών αξιολογήσεων) έρευνα επι
σκόπησης και καταγραφής όσο και την ποιοτική (μέσω συμμετοχικής 
παρατήρησης και συνεντεύξεων) επιτόπια έρευνα σε βάθος. Η επεξερ
γασία των αποτελεσμάτων και η διατύπωση προτάσεων απαιτεί κατάλ
ληλο επιστημονικό επιτελείο που θα περιλαμβάνει όλες τις συναφείς με 
το αντικείμενο επιστημονικές ειδικότητες. Με τα δεδομένα αυτά ένα 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι σε θέση να εκτιμήσει τις δυνατότητες και τα 
πλεονεκτήματα, καθώς και τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματα, τις 
ευκαιρίες και τους κίνδυνους που παρουσιάζει η τρέχουσα λειτουργία 
του και να σχεδιάσει την ανάπτυξη του για το μέλλον. 

Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
ως ο κύριος θεσμικός φορέας της χώρας με αποστολή τη μελέτη, τον προ
γραμματισμό, τον συντονισμό και την εφαρμογή όλων των επιστημονι-
κών-παιδαγωγικών διαδικασιών που αποσκοπούν στη συνεχή βελτίωση 
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της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια 
ευρεία έρευνα για την αποτύπωση των κυρίων προβλημάτων που αντιμε
τωπίζει η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα 
σήμερα με απώτερο σκοπό τη λήψη των κατάλληλων βελτιωτικών μέτρων 
που θα αποβλέπουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού 
έργου και στον εμπλουτισμό των μεθόδων και των μέσων που υποστηρί
ζουν το έργο των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Έτσι, με οργανωτικό 
και εκτελεστικό φορέα το Τμήμα Ποιότητας του Παιδαγωγικού Ινστι
τούτου, άρχισε, στις αρχές του 2005, ένα ερευνητικό πρόγραμμα με αντι
κείμενο την «Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστή
ματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» σε όλη τη 
χώρα, το οποίο ολοκληρώνεται με την έκδοση αυτοΰ του τόμου, όπου και 
ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του. Η θεωρητική προσέγγιση της 
έννοια της ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ
ση βασίστηκε στη θέση ότι αυτή αποτελεί μία συνάρτηση πολλών μετα
βλητών (παραμέτρων ή παραγόντων), οι οποίες την χαρακτηρίζουν και οι 
οποίες θα πρέπει να καλύπτουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις θεσμι
κές προϋποθέσεις, που ορίζουν για την εκπαίδευση το Σύνταγμα και οι 
νόμοι, αλλά και τις αναγκαιότητες που υπαγορεύει η απαίτηση για ομαλή 
ένταξη των μαθητών στην κοινωνία και στην αγορά εργασίας. 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί φαίνονται οι παράμετροι ποιότητας 
του εκπαιδευτικού συστήματος, όπως έχουν οριστεί στο θεωρητικό 
μέρος της έρευνας, και περιλαμβάνουν το διοικητικό πλαίσιο, το παιδα
γωγικό πλαίσιο, την υλικοτεχνική υποδομή και τον μηχανισμό υποστή
ριξης και ανατροφοδότησης. Στο ίδιο διάγραμμα φαίνεται η εξάρτηση 
των παραμέτρων αυτών από τους οικονομικούς πόρους, την κοινωνική 
αποδοχή και τη συνοχή των παραμέτρων. Οι ευρύτεροι στόχοι της 
εκπαίδευσης τίθενται σε εθνικό επίπεδο, επηρεαζόμενοι από την χρονι
κή συγκυρία και τις γενικότερες διεθνείς τάσεις αλλά και από τους ιδι
αίτερους εθνικούς στόχους. Το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσα από κατάλ
ληλα διαμορφωμένες δομές, οφείλει να υλοποιεί τους εθνικούς στόχους. 
Στο πλαίσιο των διοικητικών δομών αναπτύσσεται η εκπαιδευτική πολι
τική και οι μηχανισμοί εφαρμογής της (νομοθεσία, υπηρεσίες, εκπαι
δευτικοί). Εκεί δημιουργείται με κατάλληλα κριτήρια ένταξης και εξέλι
ξης το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης. 

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών δομών ορίζονται τα Αναλυτικά Προ
γράμματα Σπουδών, οι διδακτικές μέθοδοι και παιδαγωγικές προσεγγί
σεις καθώς και το κατάλληλο διδακτικό υλικό. Παράλληλα ορίζεται το 
χρονικό πλαίσιο της υλοποίησης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, μέσω 
των Ωρολογίων Προγραμμάτων και αναπτύσσονται οι μέθοδοι αξιολό-
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παιδευτικών KUI των στελεχών 

αι. Συνεργασία υπηρεσιών 
α«. Νομικό καθεστώς 

β. Παιδαγωγικό πλαίσιο 
pi. Περιεχόμενο σπουδών 
p2. Καινοτόμα Προγράμματα 
pi. Μέθοδοι αξιολόγησης μίίθητή 

γ. Υλικοτεχνική υποδομή 
γι. Κτιριακές εγκαταστάσεις 
γ;. Εργαστήρια, Ι Ι/Υ, εποπτικό υλικό 
γ». Βιβλιοθήκες 

δ. Μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης 
δι. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και στελεχών 
62- Εκπαιδευτική έρευνα 
δι. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Α
ΠΟΔΟΧΗ 

1. Αντιλήψεις, 
προσδοκίες, βαθμός 
ικανοποίησης της 
εκιΐϋΐδπϊτικής 
κοινότητας 

2.KOLVu>VLKI] 

αλληλεπίδραση 

ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕ
ΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

Αλληλεπίδραση 
Συντονισμός 
Μηχανισμός 
παρακολούθησης 

γησης του μαθητή. Στο πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποδομής αναπτύσ
σονται και αναβαθμίζονται σι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, 
σι βιβλιοθήκες και το εποπτικό υλικό. 

Οι δομές δημιουργούνται, αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και 
εξελίσσονται με τη βοήθεια μηχανισμών υποστήριξης, ανατρσφσδότη-
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σης και μετεξέλιξης. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και των στελεχών, η εκπαιδευτική έρευνα και η αξιολό
γηση του εκπαιδευτικού έργου. Όλες οι παραπάνω δομές υποστηρίζο
νται από τους διατιθέμενους οικονομικούς πόρους, ενώ τον τελευταίο 
λόγο σε μια δημοκρατική κοινωνία έχει η κοινωνική αποδοχή ολόκλη
ρου του συστήματος. 

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι προαναφερθείσες παράμετροι δεν απο
τελούν αυτόνομους παράγοντες, αλλά διασυνδέονται και αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Γι' αυτό και η μελέτη της ποιότητας της εκπαίδευσης δεν 
μπορεί παρά να διατρέχει και να συνδυάζει όλες τις παραμέτρους του 
συστήματος, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους εξωτερικούς παράγοντες 
που τις επηρεάζουν. Στόχος επομένως της ερευνητικής προσπάθειας 
είναι όχι μόνον η αποτίμηση της κάθε παραμέτρου χωριστά στη συγκε
κριμένη χρονική συγκυρία, αλλά η δημιουργία ενός μηχανισμού εκτίμη
σης και ανάδειξης κυρίως του τρόπου αλληλεπίδρασης τους στη διαδι
κασία διαμόρφωσης της ποιότητας, με μακροπρόθεσμο στόχο την ανά
πτυξη δράσεων για τη συνεχή βελτίωση της. 

Ένα σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι το ότι επιχειρεί να εξετά
σει την κατάσταση της ποιότητας του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέσω μιας συμμετοχικής διαδικασίας η 
οποία επικεντρώνεται στη σχολική μονάδα και στηρίζεται στην αλληλε
πίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα. Η εκπαιδευτική πραγματικό
τητα σε κάθε σχολική μονάδα διαμορφώνεται όχι μόνον από το ευρύτε
ρο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και από το ιδιαίτερο πλαίσιο της σχολι
κής μονάδας, μέσω της δυναμικής που αναπτύσσεται σ' αυτήν. 

Η ερευνητική αυτή μέθοδος δοκιμάζεται για πρώτη φορά στην ελλη
νική εκπαίδευση και αναμένεται να δώσει ορισμένα έγκυρα αλλά και 
χρήσιμα στοιχεία ως προς τον τρόπο αποτίμησης των παραμέτρων ποι
ότητας και της συνέργειάς τους. Τα αποτελέσματα του ερευνητικού προ
γράμματος αναμένεται να συμβάλουν αποτελεσματικά στην υιοθέτηση 
δεικτών για την παρακολούθηση της προόδου που συντελείται στην 
ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην επισή
μανση των προβληματικών εφαρμογών, και, μέσω όλων αυτών, στην υιο
θέτηση μεθοδολογίας και στην οργάνωση παρατηρητηρίου για την αξιό
πιστη διαπίστωση της εκάστοτε πραγματικότητας, η οποία θα οδηγεί σε 
βελτιωτικές παρεμβάσεις. 

Πέρα όμως από την ευοίωνη προοπτική που προσφέρει η συγκεκρι
μένη έρευνα για μια πιο εμπεριστατωμένη παρέμβαση στην ποιότητα 
της ελληνικής εκπαίδευσης, το ουσιαστικό κέρδος που προκύπτει από το 
όλο έργο είναι η αντίληψη την οποία εδραιώνει, ότι δηλαδή ποιοτική 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

παρέμβαση δεν είναι να μεταβάλλουμε απλώς το περιεχόμενο των Προ
γραμμάτων Σπουδών. Το δύσκολο είναι να γνωρίζουμε ηώς, για ηοιους και 
πότε πρέπει να εφαρμοσθούν οι συγκεκριμένες αλλαγές και, ακόμη, πώς 
θα εντάξουμε τη γνώση μέσα στη ζωντανή κατάσταση που είναι η σχολι
κή τάξη - η σχολική τάξη ενταγμένη κι' αυτή μέσα στον ευρύτερο πολι
τισμό. 

Χρειαζόμαστε, βέβαια, πρότυπα και πόρους για να κάνουμε τα σχο
λεία μας να λειτουργήσουν σωστά και να επιλύσουν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν. Αλλά οι πόροι και τα πρότυπα δεν αποδίδουν από μόνα 
τους. Έχουμε ανάγκη από μια ασφαλέστερη αίσθηση για το τι θα διδά
ξουμε, σε ποιον και με ποιον τρόπο, ώστε να προχωρήσουμε στη διδα
σκαλία με τρόπο τέτοιο, που να κάνει τους διδασκόμενους περισσότερο 
αποτελεσματικούς, λιγότερο αλλοτριωμένους και καλυτέρους ανθρώ
πους· και, ακόμη, τι απαιτείται ώστε να επινοήσουμε και να εφαρμό
σουμε τέτοιες σχολικές πρακτικές και διαδικασίες που να ενεργοποιούν 
τους νέους και να τους καθιστούν ικανούς να χρησιμοποιούν αποτελε
σματικά τους πόρους και τις ευκαιρίες που διαθέτει το ευρύτερο πολιτι
σμικό σύστημα. 

Ο σκοπός είναι να βελτιώσουμε την ικανότητα των νέων ανθρώπων να 
ερμηνεύουν την πραγματικότητα, να κρίνουν και να αναθεωρούν τις 
ερμηνείες που δίνουν, να σκέφτονται τι, πως και γιατί σκέφτονται έτσι: 
οι μαθητές με τον τρόπο αυτό μπορούν να προχωρούν αναστοχαστικά 
εξετάζοντας ταυτόχρονα το τι σκέφτονται αλλά και το πώς σκέφτονται. 
Αυτό αποτελεί τεκμήριο της «μετα-γνώσης» και αυτό πρέπει να είναι το 
κΰριο συστατικό κάθε έγκυρης εκπαιδευτικής πρακτικής. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Η ενασχόληση με την ποιότητα και η εισαγωγή όρων σχετικών με το 

περιβάλλον της εκπαίδευσης σηματοδοτούν τον διενεργούμενο αναστο-

χασμό γΰρω από τις μεταρρυθμιστικές απόπειρες των τελευταίων δεκα

ετιών και την τάση επαναπροσδιορισμού των εκπαιδευτικών συστημά

των, με σκοπό αφενός την αποτελεσματικότητα τους και αφετέρου την 

προσαρμογή και εναρμόνιση τους με τις αυξανόμενες απαιτήσεις των 

συγχρόνων κοινωνιών. 

Η εντατικοποίηση του ενδιαφέροντος στον χώρο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής αντανακλά την επανάκαμψη της πίστης στην επίδραση και 

στη σημαντικότητα του σχολικού θεσμού στη ζωή των ατόμων, ως αυρια

νών πολιτών, τη βεβαιότητα περί του αναγκαίου της συρρίκνωσης των 

δαπανών για την παιδεία εξαιτίας των μεγάλων δαπανών των εκπαιδευ

τικών συστημάτων σε συνθήκες αποσταθεροποιημένης οικονομίας, 

λόγω των συνεχών «πετρελαϊκών κρίσεων», αλλά και της πίστης στην 

αποτελεσματικότητα των δυνάμεων της αγοράς, οι οποίες χρησιμοποι

ούν ιδιαίτερες στρατηγικές για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλής 

ποιότητας (McGaw, 1997). 

Επιπλέον, οι ραγδαίες και ριζοσπαστικές αλλαγές στο συγκείμενο 

περιβάλλον της εκπαίδευσης υπαγορεύουν, σε σχέση με το πρόσφατο 

παρελθόν, αναθεωρήσεις και επιβάλλουν πολΰ πιο συνολικές αλλά και 

συνθετότερες προσεγγίσεις στη διαχείριση των εκπαιδευτικών θεμάτων. 

Έννοιες που μέχρι πριν από λίγα χρόνια κυριαρχούσαν μόνο στην 

αγορά εργασίας, όπως είναι η «διασφάλιση της ποιότητας των προϊό-
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ντων και των υπηρεσιών», παρεισέφρησαν στον δημόσιο εκπαιδευτικό 
λόγο και συγκεντρώνουν πλέον το ενδιαφέρον και των ιθυνόντων του 
σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Στο κείμενο που ακολουθεί επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση 
της ποιότητας στην εκπαίδευση και σχολιάζονται οι διαφαινόμενες 
τάσεις και οι διατυπωμένες θέσεις της Ε.Ε., καθώς και οι συνακόλουθες 
στρατηγικές για την επίτευξη της. Η παρουσίαση, η περιγραφή και ο 
σχολιασμός των ευρωπαϊκών επιδιώξεων ακολουθούν μια χρονολογική 
σειρά η οποία καταγράφει τις εξελίξεις σε επίπεδο πολιτικής και απο
τυπώνει τη σταδιακή επικράτηση οικονομικών αντιλήψεων και κριτη
ρίων. Εν κατακλείδι, γίνεται σύντομη αναφορά στην κατάσταση σχετικά 
με το θέμα της ποιότητας της εκπαίδευσης στη χώρα μας και τονίζεται 
η ανάγκη αποσαφήνισης του όρου και του περιεχομένου του, καθώς και 
η ανάγκη εμπεριστατωμένης έρευνας. 

1. Η έννοια της ποιότητας στην εκπαίδευση 

Στις μεταπολεμικές δυτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα τη δεκαετία του '60, 
στον δημόσιο λόγο κυριαρχεί η συζήτηση περί εκδημοκρατισμού της 
εκπαίδευσης και ισότητας των ευκαιριών σε συνθήκες θεσμοθέτησης και 
ανάπτυξης του κράτους πρόνοιας. Την περίοδο αυτή, όπου το σχολείο 
θεωρείται ως ο «μεγάλος εξισωτής», εντείνεται και, σε μεγάλο βαθμό, 
πραγματώνεται ο εκδημοκρατισμός της εκπαίδευσης μέσω της μαζικο-
ποίησης της Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
της χρονικής επιμήκυνσης της υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Αργότερα, στις σύγχρονες παγκοσμιοποιημένες κοινωνίες ο σχολικός 
θεσμός υφίσταται επανεξέταση και αμφισβήτηση ως προς την αποτελε
σματικότητα του, σε συνθήκες συρρίκνωσης των δυνατοτήτων των κοι
νωνικών κρατών. Σε επίπεδο δημόσιου ενδιαφέροντος και συζητήσεων 
παρατηρείται πρόδηλα η μεταστροφή από τον λόγο περί εκδημοκρατι
σμού και ισότητας ευκαιριών, που κυριαρχούσε στο παρελθόν και ενέ
πνευσε ευρείας κλίμακας εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, στον λόγο περί 
ποιότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και απόδοσης λόγου στον 
καταναλωτή των μορφωτικών αγαθών. Τοιουτοτρόπως, τις τελευταίες 
δεκαετίες ο λόγος περί ποιότητας στην εκπαίδευση, και ο σχετικός προ
βληματισμός που τον ακολουθεί, ελκύουν το ενδιαφέρον των ερευνητών 
σε μια προσπάθεια επαναπροσδιορισμού και αναψηλάφησης της απο
τελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και της προσαρμογής 
τους στα όλο και πιο πολύπλοκα δεδομένα των συγχρόνων κοινωνιών. 

Ωστόσο, η έννοια της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι δύσκολο να 
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οριστεί λόγω των διαφορετικών απόψεων σχετικά με τους σκοπούς, τους 
στόχους, τις κοινωνικές και πολιτικές λειτουργίες της εκπαίδευσης (Δού
κας, 1999). Στη σχετική βιβλιογραφία έχει διατυπωθεί η άποψη ότι, 
καθώς η ποιότητα αποτελεί μια «βασικά αμφισβητούμενη έννοια», όπως 
η «τέχνη», η «θρησκεία» και η «δημοκρατία», θα πρέπει να εστιάζουμε 
την προσοχή μας όχι σε μια μάταιη αναζήτηση του εννοιολογικού προσ
διορισμού της (Gallie, 1956), αλλά, όπως υποδεικνύει ο Wittgenstein 
(1953, 1958), στις «χρήσεις της έννοιας» σε συγκεκριμένο συγκείμενο 
στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η επίκληση της. 

Οι ορισμοί για την ποιότητα στην εκπαίδευση, οι οποίοι κατά και
ρούς έχουν επιχειρηθεί, ποικίλλουν και σε ορισμένο βαθμό αντανακλούν 
διαφορετικές θεωρήσεις για το άτομο και την κοινωνία. Η πιο διαδεδο
μένη άποψη ορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης με βάση την ανθρω-
ποπλαστική της διάσταση και την αποτελεσματικότητα. Συμφωνά με 
την αντίληψη αυτή, η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως ποιοτική, όταν 
συμβάλλει στην πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, στην ηθική του 
ανάταση και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ακέ
ραιου χαρακτήρα. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή, χρησιμοποιώντας έννοι
ες με αφηρημένα χαρακτηριστικά, δεν υποβοηθά στην αποτίμηση του 
εκπαιδευτικού έργου, καθώς δύσκολα μπορεί να αποτελέσει το πρακτι
κό σύστημα αναφοράς που απαιτεί η ανάληψη δράσης στον χώρο του 
σχολείου (Ματθαίου, 2000). 

Μια δεύτερη προσπάθεια εννοιολογικής οριοθέτησης της, θέλει την 
ποιότητα της εκπαίδευσης να ορίζεται με βάση την ποιότητα του τελικού 
αποτελέσματος, όπως αυτή εκφράζεται με την κατάκτηση των άμεσα 
ορατών στόχων του σχολείου. Η άποψη αυτή θεμελιώνει την ποιότητα 
σε ένα κριτήριο ή μία δέσμη συναφών κριτηρίων, τα οποία είναι εύκολα 
μετρήσιμα. Ωστόσο η προσέγγιση αυτή υποβαθμίζει τον πολυσύνθετο 
ρόλο του σχολείου και εξισώνει την ποιότητα με την κατάκτηση των 
άμεσα ορατών στόχων του. Επίσης παρέχει ελάχιστες πληροφορίες για 
το ποιοι παράγοντες διαμόρφωσαν ή επηρέασαν το τελικό αποτέλεσμα. 

Ένας τρίτος ορισμός της ποιότητας εδράζεται σε αυτό που αποκα
λείται «ικανοποίηση των αναγκών-προσδοκιών του πελάτη-καταναλω-
τή», στην προκειμένη περίπτωση, των γονέων και της αγοράς εργασίας. 
Συμφωνά με την αντίληψη αυτή, ποιοτικό θεωρείται ό,τι ο αποδέκτης 
του εκπαιδευτικού αγαθού θεωρεί πως ικανοποιεί τις ανάγκες του. 
Όμως αυτή η προσέγγιση της ποιότητας στην εκπαίδευση, ενώ φαίνεται 
να ανταποκρίνεται στον δημοκρατικό πλουραλιστικό χαρακτήρα των 
συγχρόνων κοινωνιών, υποκρύπτει έντονα στοιχεία ατομικισμού, τα 
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οποία είναι αποκαλυπτικά της προέλευσης της εννοιολόγησης αυτής 
από τον κόσμο της αγοράς και των επιχειρήσεων (Ματθαίου, 2000, σ. 
35). 

Ανεξάρτητα από τις μεταξύ τους διαφορές, οι προαναφερθείσες προ
σπάθειες εννοιολογικής οριοθέτησης της ποιότητας της εκπαίδευσης 
υποδεικνύουν δυο βασικές διαπιστώσεις. Η πρώτη διαπίστωση αφορά 
στο γεγονός ότι οι διαφορές αυτές εκκινούν από διαφορετικές ιδεολογι
κές παραδοχές για τη γνώση, τον άνθρωπο στο κοινωνικό του πλαίσιο 
και την εκπαίδευση. Η ποιότητα εξαρτάται τελικά, όπως και η εκπαί
δευση, από τις αξίες που συμμερίζεται η εκάστοτε κοινωνία σε συγκε
κριμένη χρονική στιγμή και από την πολιτική διαπραγμάτευση των 
μελών της, που οδηγεί στην ολική ή μερική αναθεώρηση τους (Ματθαί
ου, 2000, ο. 42). Η δεύτερη διαπίστωση αφορά στην ελλειπτικότητα και 
των τριών εννοιολογικών οριοθετήσεων, καθώς καμία δεν αποτελεί μια 
πλήρη προσέγγιση, αφοΰ επικεντρώνεται σε ορισμένες μόνο πτυχές του 
εκπαιδευτικού έργου. 

Αν και στη σχετική διεθνή βιβλιογραφία διαπιστώνεται η έλλειψη 
απόλυτης συμφωνίας μεταξύ των ερευνητών ως προς το εννοιολογικό 
περιεχόμενο της ποιότητας της εκπαίδευσης, εντούτοις διαφαίνεται η 
αποδοχή μιας κοινής «γλώσσας» στο επίπεδο λόγου περί ποιότητας όταν 
γίνεται η επίκληση της έννοιας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής κοινότη
τας. Επίσης, διαπιστώνεται συμφωνία επί ορισμένων βασικών αξιών στη 
σχετική συζήτηση. Οι βασικές αυτές αξίες γίνονται αντιληπτές ως τα 
τυπικά χαρακτηριστικά του ποιοτικού και αποτελεσματικού σχολείου 
και αντιμετωπίζονται ως επιδιωκόμενες. Οι αξίες αυτές συμβάλλουν στη 
δόμηση και στον καθορισμό του προσανατολισμού και των στόχων της 
εκπαιδευτικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής πράξης (Δάρρα, 2002). 
Ορισμένες από αυτές τις βασικές αξίες, που αφορούν στα τυπικά χαρα
κτηριστικά του ποιοτικού σχολείου, είναι οι ακόλουθες: 

• Να προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση και δυνατότητα απόκτη
σης, άσκησης και εφαρμογής ενός συνόλου γνώσεων, δεξιοτήτων 
και συμπεριφορών, που θα τους προετοιμάσουν να ζήσουν στη 
σημερινή περίπλοκη κοινωνία. 

• Να ενδιαφέρεται και να προωθεί τις αξίες της αριστείας και των 
υψηλών επιδιώξεων. 

• Να είναι δημοκρατικό, δίκαιο και ισότιμο ως προς την αντιμετώ
πιση των μαθητών του. 

• Να αναπτύσσει και να ενδυναμώνει στους μαθητές το αίσθημα της 
προσωπικής τους αξιοσύνης. 
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• Να βοηθά τους μαθητές του να αναπτύσσουν την προσωπική τους 
αυτονομία και παράλληλα να τους αναδεικνύει την αξία της κοι
νωνικής προσφοράς. 

• Να προετοιμάζει τους μαθητές για την ενασχόληση τους με την 
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της κοινωνίας (Aspin & 
Chapman, 1997). 

Προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαί
δευσης αποτελεί η καταγραφή των στοιχείων που αφορούν στην ποιοτι
κή της διάσταση στη σημερινή πραγματικότητα. Σήμερα σε πολλές 
χώρες υπάρχουν και χρησιμοποιούνται ευρύτατα μέθοδοι και τεχνικές 
που δίνουν αξιόπιστα και χρήσιμα στοιχεία για την ποιότητα του εκπαι
δευτικού έργου. Οι πιο συνηθισμένες από τις μεθόδους αυτές στηρίζο
νται στη χρήση των αποκαλουμένων «δεικτών ποιότητας», με τη βοήθεια 
των οποίων επιχειρείται η «χαρτογράφηση» της ποιότητας της εκπαί
δευσης συνολικά ή των επιμέρους διαδικασιών της. 

Επίσης, για τον προσδιορισμό της ποιότητας, τη διασφάλιση και τη 
βελτίωση της χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές ή πρότυπα, η.χ. τα 
πρότυπα του ISO 9000 ή του BS57501. 

1.1. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην εκπαίδευση 

Στις μέρες μας, όλο και περισσότερο, γίνεται λόγος για την Ολική 
Ποιότητα, η οποία εν πολλοίς στηρίζεται στην προσέγγιση της ποιότη
τας που ορίζει τον «πελάτη ή (τον) καταναλωτή ως επίκεντρο» και χρη
σιμοποιεί ένα σύστημα κριτηρίων τα οποία αναφέρονται όχι μόνο στα 
εκπαιδευτικά αποτελέσματα αλλά και στις προϋποθέσεις, τα δεδομένα, 
τα μέσα, τις μεθόδους και τις διαδικασίες με τις οποίες οδηγείται κανείς 
σε αυτά. 

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.) αναγνωρίζει ότι, για να είναι 
ένας οργανισμός αληθινά αποδοτικός, κάθε τμήμα του πρέπει να έχει 
ομαλή συνεργασία με τα υπόλοιπα, επειδή κάθε άτομο και δραστηριό
τητα επηρεάζει και επηρεάζεται από άλλα. Η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. 
εδράζεται δηλαδή στην παραδοχή ότι στα συστήματα τα διάφορα τμή
ματα αλληλεπιδρούν. Συμφωνά με αυτήν την προσέγγιση, η ποιότητα 

1. To BS5750 και το ISO9000 είναι προδιαγραφές ποιότητας που έχουν υιοθετηθεί από 
οργανισμούς, εταιρείες, κρατικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, εμπορικά καταστήματα και 
νοσοκομεία. Αυτά τα πρότυπα τίθενται αντιστοίχως από το Βρετανικό Ίδρυμα Τυπο
ποίησης και από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης. «Πρότυπο» είναι ένα σύνολο προ
διαγραφών βάσει των οποίων πρέπει να συμμορφώνεται ένας οργανισμός για να λάβει 
πιστοποίηση από το αντίστοιχο ίδρυμα πιστοποίησης. 
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συνδέεται άμεσα με τα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν ή ωφελούνται 
από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρονται, δηλαδή τους 
«πελάτες». Ποιοι είναι όμως οι «πελάτες» της εκπαίδευσης συμφωνά με 
αυτήν την αντίληψη; 

Οι «πελάτες» της εκπαίδευσης μπορούν να κατηγοριοποιηθούν είτε 
ως «εσωτερικοί» είτε ως «εξωτερικοί». Στους πρώτους περιλαμβάνονται 
μαθητές και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων. Στους 
δεύτερους ανήκουν οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί φορείς, οι εργοδότες, η 
κυβέρνηση και η κοινότητα /κοινωνία γενικότερα. Καθένας από αυτούς 
έχει σημαντικές απαιτήσεις και προσδοκίες, οι οποίες πρέπει να λαμ
βάνονται υπόψη από τους ιθύνοντες της εκπαιδευτικής πολιτικής. Στην 
πραγματικότητα, κάθε αλληλεπίδραση εκπαιδευτικοΰ-μαθητή μέσα 
στην τάξη μπορεί να θεωρηθεί ως αλληλεπίδραση «προμηθευτή-πελά-
τη». Επίσης, η τάξη ως σύνολο αποτελούμενο από μαθητές και εκπαι
δευτικούς μπορεί να θεωρηθεί ως «προμηθευτής» που παράγει ένα προϊ
όν (γνώση), το οποίο στο μέλλον θα αξιολογηθεί από ποικιλία φορέων/ 
ατόμων. Η αντιμετώπιση της σχολικής τάξης ως ένα σύνολο εμπλεκόμε
νων μερών δίνει έμφαση στη συνεργασία και όχι στον ανταγωνισμό. 
Επίσης, θεωρεί ότι τα μαθησιακά επιτεύγματα και η ανάπτυξη των ατό
μων μεγιστοποιούνται, όταν δίνονται σε αυτά πραγματικά κίνητρα ως 
αποτέλεσμα επιλογών, συνεργασιών και ευκαιριών. 

Συμφωνά με την αντίληψη της Δ.Ο.Π., η αναγνώριση της διαφορετι
κότητας των μαθητών συμβάλλει στη βελτίωση τους, παράλληλα με τη 
βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Δηλαδή το μορφωτικό επίπε
δο κάθε παιδιού είναι αποδεκτό και η προσπάθεια στοχεύει στην περαι
τέρω βελτίωση του, χρησιμοποιώντας μορφές αξιολόγησης ως δείκτες 
των ιδιοτήτων των διαδικασιών του συστήματος και της αποτελεσματι
κότητας τους και όχι ως δείκτες αποτυχίας ή επιτυχίας των μαθητών. Η 
διαδικασία αυτή δεν υποβιβάζει την προσωπικότητα των μαθητών οΰτε 
τους κατατάσσει συμφωνά με τη βαθμολογία τους. Δημιουργεί αίσθημα 
ασφάλειας και ελευθερίας, που αποτελεί πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης 
της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, και επενδύει στις διαδικα
σίες συνεχούς βελτίωσης ως αποτέλεσμα συνεργασίας εκπαιδευτικών και 
μαθητών. 

Η ιδέα της Δ.Ο.Π εκκινεί από τη διαπίστωση του λεγόμενου «οικονο
μικού θαύματος» που συντελέστηκε στη μεταπολεμική Ιαπωνία, κατόπιν 
των προτεινόμενων μέτρων και οδηγιών από τον ειδήμονα της διαχείρι
σης ανθρώπινου δυναμικού Edward Deming (Blankstein, 1999, σ. 4). Η 
φιλοσοφία του νέου «παραδείγματος» του Deming εδράζεται στην παρα
δοχή ότι, καθώς τα άτομα αποτελούν την κινητήρια δύναμη για τη βελ-
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τίωσΐ] ενός συστήματος, το μάνατζμεντ είναι υπεύθυνο για κάθε αποτυ
χία η οποία συντελείται μέσα στο σύστημα αυτό. Αν και αρχικά η φιλο
σοφία του Deming για τη Δ.Ο.Π. εφαρμόστηκε στον χώρο των επιχει
ρήσεων, αργότερα έγινε αντιληπτό ότι μπορεί να υιοθετηθεί και εφαρ
μοστεί, για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, στη διοίκηση 
των σχολείων αλλά και των σχολικών τάξεων. 

1.2. Η διασφάλιση ποιότητας σχολικών συστημάτων κατά Deming 

Για τη διασφάλιση και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των σχολι
κών συστημάτων ο Deming πρότεινε 14 σημεία, τα οποία αποτελούν τις 
οδηγίες που πρέπει να υιοθετηθούν για τη διαχείριση της ποιότητας στα 
σχολικά συστήματα: 

• Συνέχεια και συνέπεια στην προσπάθεια βελτίωσης των μαθητών 
και της διδασκαλίας, με στόχο την παράγωγη αποφοίτων οι οποί
οι, διαθέτοντας τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες, θα 
δύνανται να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό της διεθνούς αγο
ράς. 

• Αποδοχή και υιοθέτηση της νέας φιλοσοφίας από τη διοίκηση και 
το εκπαιδευτικό προσωπικό-δυναμικό των σχολικών μονάδων. 

• Ανεξαρτητοποίηση από την καθιερωμένη χρήση των μεθόδων 
αξιολόγησης για την επίτευξη της ποιότητας και επαναπροσδιορι
σμός τους. Οι διαφορετικοί τρόποι αξιολόγησης θα πρέπει να χρη
σιμοποιούνται ως διαγνωστικά εργαλεία σε όλη τη διαδικασία της 
μάθησης. Η έννοια της ποιότητας θα πρέπει να καλλιεργείται 
στους μαθητές από νωρίς και σε οποιοδήποτε περιβάλλον (οικογε
νειακό, σχολικό κ.τ.λ.). 

• Ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι εκπαιδευτικοί των μεγαλυτέρων 
τάξεων πρέπει να συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των 
μικρότερων τάξεων, με στόχο να κατανοήσουν και να προσδιορί
σουν αυτά που περιμένουν στην τάξη τους. Ο σκοπός δεν είναι 
μόνο να αναπτύξουν στους μαθητές τις δεξιότητες που απαιτού
νται για να επιζήσουν απλώς στο μέλλον, αλλά να ελαχιστοποιή
σουν τις αποτυχίες και να μεγιστοποιήσουν στους μαθητές τη 
διάρκεια χρησιμοποίησης τους. 

• Συνεχής ανάπτυξη όλων των δραστηριοτήτων της τάξης, με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας και του έργου των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών, με παράλληλη ελάττωση της πιθανότητας αποτυ
χίας. Η ποιότητα ανταμείβει. Η εκπαίδευση θα βελτιωθεί, όταν 
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θα αναρωτηθούμε «πώς μπορούμε αυτό να το κάνουμε καλύτε
ρα;». 

• Καθιέρωση της πρακτικής της εκπαίδευσης στην εργασία με την 
οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους νέους εκπαι
δευτικούς, με σκοπό την εξοικείωση τους με συγκεκριμένη κουλ
τούρα και τις προσδοκίες του σχολείου. 

• Αποτελεσματική ηγεσία. Ο ρόλος της σχολικής ηγεσίας είναι 
αυτός του εκγυμναστή και του μέντορα. Ηγεσία σημαίνει υποστή
ριξη, βοήθεια, και όχι απειλές και τιμωρία. Η ηγεσία του σχολεί
ου πρέπει να συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, 
τους μαθητές και τα μέλη της κοινότητας. 

• Η σχολική τάξη δεν διοικείται με απειλές και φόβο. Ο εκπαιδευ
τικός πρέπει να συνεργάζεται πάντοτε με τους μαθητές με σκοπό 
τη μέγιστη απόδοση τους, σε ένα κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης 
και ελευθερίας. 

• Κατάργηση των εμποδίων επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών τμη
μάτων. Δάσκαλοι, καθηγητές, Διευθυντές, γονείς και μαθητές πρέ
πει να εργάζονται ομαδικά, ώστε να μπορούν να προβλέπουν τα 
προβλήματα και να δημιουργούν ένα αποτελεσματικό περιβάλλον 
μάθησης. 

• Κατάργηση των συνθημάτων και των στόχων που ζητούν νέα επί
πεδα απόδοσης των μαθητών χωρίς να παρέχουν καλύτερες μεθό
δους. 

• Κατάργηση ποσοτικών στόχων και προτύπων εργασίας για το 
εργατικό δυναμικό και το μάνατζμεντ, τα οποία δυσχεραίνουν την 
επίτευξη της ποιότητας. 

• Επιβράβευση του εργατικού δυναμικού. Οι μαθητές πρέπει να 
παρακινούνται εσωτερικά και να βελτιώνονται συνεχώς ώστε να 
αισθάνονται υπερήφανοι για την εργασία τους. 

• Ενθάρρυνση της συνεχούς εκπαίδευσης και αυτοβελτίωσης για 

κάθε εργαζόμενο. 

• Συμμετοχή όλων των ατόμων, η.χ. γονέων, μαθητών, καθηγητών, 
Διευθυντών για την υλοποίηση του περιεχομένου της νέας φιλοσο
φίας. 

Το μοντέλο της Δ.Ο.Π., το οποίο έχει ως βάση τη θεώρηση του 
Edward Deming για την ποιότητα, ελκύει συνεχώς το ενδιαφέρον του 
δημόσιου λόγου για τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων, καθώς η εφαρμογή του στον χώρο της εκπαίδευσης θεω-
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ρείτοα ως η βασική απάντηση στις προκλήσεις της νέας παγκόσμιας 
τάξης πραγμάτων. Το συγκεκριμένο μοντέλο συνάδει, και σε κάποιο 
βαθμό εκφράζει, με τους νέους προσανατολισμούς της εκπαίδευσης που 
αφορούν στη μετατόπιση της ευθύνης των εκπαιδευτικών αποτελεσμά
των από τη σφαίρα επιρροής της κρατικής εξουσίας στο επίπεδο της 
σχολικής μονάδας. Το εν λόγω μοντέλο τέμνεται ιστορικά με την τάση 
εισαγωγής ενός νέου μοντέλου οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευσης*, το 
οποίο, ενώ διατηρεί τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους, ταυτόχρονα 
παραχωρεί αυξημένη αυτονομία στις σχολικές μονάδες, με σκοπό τη 
μεγαλύτερη ευελιξία στην επίλυση των συγχρόνων εκπαιδευτικών προ
βλημάτων. 

Ο αναλυτής Μόλναρ, ο οποίος έγκαιρα διέβλεψε τον ρόλο που θα 
διαδραμάτιζαν στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής οι «δεξα
μενές σκέψης» και οι «γκουροΰ» της οικονομίας της αγοράς, σημειώνει 
εύστοχα: «Τα σχολεία είναι θεσμοί που έχουν οικοδομηθεί πάνω στις 
ιδέες της ποιοτικής δημοκρατίας, της κοινωνικής ευημερίας, της 
ανθρώπινης αλληλεγγύης και του αγώνα για την ανακάλυψη της αλήθει
ας και του νοήματος της ζωής» (Μόλναρ, 2000). 

Ο σκεπτικισμός που έχει εκφραστεί ως αντίποδας στις ελκυστικές 
«σειρήνες» της αγοράς εργασίας επαναφέρει στο προσκήνιο την άποψη 
ότι η παιδεία είναι ένα δημόσιο αγαθό, καθώς επίσης και την βεβαιότη
τα ότι οφείλουμε να ξαναδώσουμε στο σχολείο τη χαμένη του παιδαγω
γική και μορφωτική ταυτότητα. 

Είναι φανερό ότι οι αντιλήψεις και οι προσεγγίσεις στο θέμα της ποι
ότητας της εκπαίδευσης αντικατοπτρίζουν διαφορές οράματος και προ
οπτικής, καθώς και διαφορετικά σημεία εκκίνησης του σχετικού προ
βληματισμού. Ωστόσο καταδεικνύουν αφενός το ολοένα αυξανόμενο 
ενδιαφέρον της επιστημονικής πολιτικής και της εκπαιδευτικής κοινό
τητας για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών συστημάτων και την αναγκαι
ότητα προσαρμογής τους στα νέα κοινωνικά δεδομένα, και αφετέρου 
την επαναδιατΰπωση της πεποίθησης της σημαντικότητας της εκπαί
δευσης ως δημόσιου αγαθού στη ζωή των ατόμων. 

2. Πρόκειται για το μεταφορντικό μοντέλο παραγωγής ή δικτυακής οργάνωσης που αντι
κατέστησε το παραδοσιακό τεϊλοριστικό ή φορντικό μοντέλο (παραγωγή τυποποιημένων 
προϊόντων από μεγάλες εταιρείες, δομημένες με κάθετες ιεραρχίες και αυστηρή τεχνική 
διαίρεση της εργασίας) και στηρίζεται στην αποκέντρωση της επιχείρησης και στην 
παραχώρηση αυξημένης αυτονομίας σε κατά τόπους μικρές και ευέλικτες μονάδες, οι 
οποίες συχνά βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση ακόμη και μεταξύ τους. 
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2. Ευρωπαϊκές θέσεις και τάσεις για την ποιότητα στην 
εκπαίδευση 

Η συζήτηση για την ποιότητα στην εκπαίδευση είχε αρχίσει σε διε
θνείς οργανισμούς (Ο.Ο.Σ.Α., Διεθνής Τράπεζα, U.N.E.S.C.O.) αλλά και 
σε μεμονωμένα κράτη (η.χ. Η.Π.Α., Μ. Βρετανία, Γαλλία) πολΰ νωρίτε
ρα από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από τη δεκαετία του '70. Τα 
ερωτήματα τι είναι «καλό σχολείο» και «καλή εκπαίδευση», αν και γενι
κά, αντικατοπτρίζουν σε κάποιο βαθμό τους πρώτους προβληματισμούς 
σχετικά με την καταγραφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαί
δευσης. Ό π ω ς επισημαίνει ο Neave (1988), μελετητής της σύγχρονης 
ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, η εκπαίδευση καθίσταται λιγότερο τομέας 
της κοινωνικής πολιτικής και περισσότερο τομέας της οικονομικής πολι
τικής. Η παιδεία παρουσιάζεται συμβολικά ως το εθνικό εγχείρημα του 
μέλλοντος, και οι νέοι στόχοι της (παραγωγή δεξιοτήτων, κατάρτιση, 
αναβάθμιση σπουδών, ποιότητα, αποδοτικότητα, ανταγωνιστικότητα 
και λογοδοσία) δανείζονται την ορολογία από τη σφαίρα του χώρου της 
οικονομίας, είναι στην πραγματικότητα «τεχνικοί» και διατυπωμένοι σε 
ένα διαχειριστικό ορθολογικό πλαίσιο, το οποίο απορρέει από το βιο
μηχανικό παρά το κοινοτικό-συλλογικό μοντέλο οργάνωσης. Πολλοί 
μιλούν για μια «παγκόσμια παιδαγωγική επιστήμη» (Καζαμίας, 1995) 
που χρησιμοποιεί περισσότερο τη γλώσσα της οικονομίας παρά της κοι
νωνικής πολιτικής (Ρουσσάκης, 2002). Ή δ η από την αρχή της δεκαετίας 
του '90 τα ζητήματα αξιολόγησης και ποιότητας στην εκπαίδευση κατέ
χουν υψηλές θέσεις στην ατζέντα της Ε.Ε.: «η εξέλιξη αυτή συμπίπτει 
ή/και συνδέεται με την αλλαγή των αντιλήψεων για τον ρόλο του κράτους 
στην Ευρώπη, κΰρια χαρακτηριστικά της οποίας είναι η υποχώρηση του 
παρεμβατικού κράτους πρόνοιας και η ενίσχυση των νέο-φιλελεΰθερων 
αντιλήψεων περί μείωσης του μεγέθους και ενίσχυσης του διαχειριστι
κού/στρατηγικού ρόλου του κράτους σε ένα περιβάλλον ελεύθερης αγο
ράς» (Ρουσσάκης & Γίασιάς 2006). 

Σε αυτό το πλαίσιο ο λόγος περί «αποτελεσματικότητας», «ποιότητας 
και αξιολόγησης» στην εκπαίδευση, που είναι ήδη ισχυρός σε παγκό
σμιο επίπεδο, περνά και στην εκπαιδευτική συζήτηση στην Ευρώπη. 
Ταυτόχρονα ενισχύεται το ενδιαφέρον και η διεκδίκηση αυξημένου 
ρόλου και παρεμβατικότητας στα εκπαιδευτικά πράγματα από τα κοι
νοτικά θεσμικά όργανα (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Συμβούλιο της Ευρώπης 
και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας). Ως απά
ντηση στις προκλήσεις αυτές, και συμφωνά με τη θεώρηση του ανθρώ
πινου δυναμικού ως κυρίου πόρου της Ε.Ε., η εκπαίδευση, και κυρίως η 
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ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, 
προβάλλεται ως ο αποφασιστικός μοχλός ανάπτυξης. Ως εκ τούτου υπο
στηρίζεται η ανάγκη μεγιστοποίησης της αποδοτικότητας των εκπαι
δευτικών επενδύσεων. 

Η έκτακτη Συνοδός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισαβόνας 
σηματοδοτεί τη φάση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως 
στόχο «να γίνει η ανταγωνισηκότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά 
την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτε
ρες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» (European Council, 
2000). Η ποιότητα της εκπαίδευσης αποτελεί τον «καταλύτη» για την 
ανάπτυξη μιας συνολικότερης ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, 
που είναι στενά συνδεδεμένη με τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές 
αλλά ταυτόχρονα εκλαμβάνεται ως υπο-τομέας της ευρωπαϊκής οικονο
μικής πολιτικής (Ρουσσάκης & Πασιάς, 2006). Συμφωνά με τη Σύστα
ση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί ευρωπαϊκής 
συνεργασίας για την αξιολόγηση της ποιότητας στη σχολική εκπαίδευ
ση (2001), η εκπαίδευση υψηλού επιπέδου (quality-education) θεωρεί
ται σημαντική υπό το πρίσμα των πολιτικών για την αγορά εργασίας, 
για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και την αναγνώριση 
διπλωμάτων και διδακτικών ικανοτήτων. Παράλληλα, η ποιότητα της 
εκπαίδευσης συνδέεται με την έννοια της απόδοσης και συνεπώς με την 
αξιολόγηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η ποι
ότητα της εκπαίδευσης και η αξιολόγηση της να υπερβαίνουν πλέον τα 
σχολικά συστήματα και τα εθνικά σύνορα [COM (1999) 709C5-
0053/2000, 2000/0022 (COD)]. Η «Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού» που υιο
θετήθηκε για τη διασφάλιση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης σύγκλι
σης των κρατών-μελών με τους στόχους της Λισαβόνας προβλέπει τα 
ακόλουθα: 

• Καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών, συνδυασμένων με συγκε
κριμένα χρονοδιαγράμματα για τη βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθε
σμη και μακροπρόθεσμη επίτευξη των στόχων που τίθενται. 

• Προσαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών στις εθνικές και περι
φερειακές πολιτικές, με τον προσδιορισμό ειδικών στόχων και τη 
θέσπιση μέτρων που να λαμβάνουν υπόψη εθνικές και περιφερει
ακές ιδιαιτερότητες. 

• Καθορισμό διαρκώς βελτιούμενων ποσοτικών και ποιοτικών δει
κτών, καθώς και σημείων αναφοράς προσαρμοσμένων στις ανά
γκες των κρατών-μελών, ως μέσο σύγκρισης των βέλτιστων πρα
κτικών. 
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• Περιοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από 
ομότιμους, με τη μορφή αλληλοδιδακτικών διαδικασιών (peer 
reviews). 

Σε συνέχεια της Συνόδου της Λισαβόνας, και με στόχο τον αποτελε
σματικότερο διάλογο μεταξύ των κρατών-μελών για την ποιότητα της 
εκπαίδευσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission, 2000) 
υποβάλλει έκθεση η οποία παρουσιάζει δεκαέξι δείκτες ποιότητας της 
εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν σε τέσσερις ευρύτερες κατηγορίες ή άξο
νες: α) επιδόσεις, β) επιτυχία και μετάβαση, γ) παρακολούθηση της σχο
λικής εκπαίδευσης και δ) πόροι και δομές, όπως αποτυπώνονται και 
στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 1: Οι Δεκαέξι Δείκτες Ποιότητας 

Κατηγορία 

Επιδόσεις 

Επιτυχία και 

μετάβαση 

Παρακολούθηση της 

σχολικής εκπαίδευσης 

Πόροι και δομές 

Δείκτες 

1. Μαθηματικά 

2. Αναγνωστικές ικανότητες 

3. Θετικές Επιστήμες 

4. Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.) 

5. Ξένες Γλώσσες 

6. Ικανότητα του μανθάνειν 

7. Αγωγή του πολίτη 

8. Εγκατάλειψη του σχολείου 

9. Ολοκλήρωση του δεύτερου κύκλου της Β/θμιας 

Εκπαίδευσης 

10. Συμμετοχή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

11 .Αξιολόγηση και οργάνωση της σχολικής εκπαίδευσης 

12. Συμμετοχή των γονέων 

13. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτών 

14. Συμμετοχή στην Προσχολική Εκπαίδευση 

15. Αριθμός μαθητών ανά ηλεκτρονικό υπολογιστή 

16. Εκπαιδευτική δαπάνη ανά μαθητή 

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Στοκχόλμης (2001) εγκρίνεται η έκθε
ση του Συμβουλίου Παιδείας της Ε.Ε. για τους συγκεκριμένους μελλο-
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νπκοΰς στόχους των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, που απο
τελούν τον βασικό πυρήνα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών πολιτικών στα 
κράτη-μέλη. Η έκθεση αποτελείται από τρία μέρη: το πρώτο αφορά στις 
προκλήσεις που επηρεάζουν το διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο 
δεύτερο αναφέρονται αναλυτικά οι στόχοι του «Προγράμματος 2010» 
και στο τρίτο περιγράφεται ο μελλοντικός ρόλος της εκπαίδευσης και 
της κατάρτισης, καθώς και η συμβολή τους στην προώθηση των επιδιώ
ξεων της Λισαβόνας. 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010 περιλαμβάνει 3 στρατη
γικούς στόχους, οι οποίοι αναλύονται σε 13 επιμέρους συναφείς στόχους 
ως εξής: 

1. Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαί
δευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. 

- Βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκπαιδευτικών και 
εκπαιδευτών. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης. 
- Εξασφάλιση της πρόσβασης στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών για όλους. 

- Αύξηση της προσέλευσης στις επιστημονικές και τεχνολογικές 
σπουδές. 

- Βέλτιστη χρήση των πόρων. 

2. Διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση δια 
βίου. 

- Ανοικτό περιβάλλον μάθησης. 

- Ελκυστικότερη μάθηση. 
- Υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη, της ισότητας των ευκαι

ριών και της κοινωνικής συνοχής 
3. Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοικτά στην ευρύτερη κοινωνία και 

στον κόσμο 

- Ενίσχυση των δεσμών με τον κόσμο της εργασίας και της έρευνας. 
- Ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. 
- Βελτίωση της διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 

- Αύξηση της κινητικότητας και των ανταλλαγών. 
- Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. 
Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται οι τρεις στρατηγικοί στόχοι 

και οι συναφείς επιμέρους στρατηγικοί στόχοι, καθώς και οι δείκτες που 
έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μέτρηση της προ
όδου των στόχων. 
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Πίνακας 2: Στρατηγικός στόχος 1 - Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελε
σματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ε.Ε. 

Συναφής 

στρατηγικός στόχος 

1. Βελτίωση της 

εκπαίδευσης και 

της κατάρτισης 

των εκπαιδευτικών 

2- Ανάπτυξη δεξιοτήτων 

για την κοινωνία 

της γνώσης 

3. Εξασφάλιση της 

πρόσβασης όλων 

στις Τ.Π.Ε. 

Κεντρικά 

θέματα 

1. Προσδιορισμός των 

δεξιοτήτων εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευτών. 

2. Επαρκής υποστήριξη 

μέσω της αρχικής 

κατάρτισης και της 

συνεχούς επιμόρφωσης. 

3. Εξασφάλιση της επάρκειας 

εκπαιδευτών και έλεγχος 

των μακροπρόθεσμων 

αναγκών των κλάδων. 

4. Προσέλκυση επαγγελματιών 

για εργασία ως εκπαιδευτικοί 

και εκπαιδευτές. 

1. Ενσωμάτωση νέων και 

παραδοσιακών βασικών 

δεξιοτήτων στα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών. 

2. Εξάλειψη των διακρίσεων 

στη δυνατότητα απόκτησης 

δεξιοτήτων από όλα τα 

άτομα, ανεξάρτητα από 

κοινωνική ομάδα. 

3. Προώθηση της επίσημης 

επικύρωσης βασικών 

δεξιοτήτων. 

1. Παροχή επαρκούς 

εξοπλισμού και 

εκπαιδευτικού λογισμικού. 

2. Ενθάρρυνση της 

βέλτιστης χρήσης 

καινοτόμων τεχνικών 

διδασκαλίας και 

Δείκτες για τη 

μέτρηση προόδου 

1. Έλλειψη/ πλεόνασμα 

εκπαιδευτικών και 

εκπαιδευτών στην αγορά 

εργασίας. 

2. Εξέλιξη του αριθμού 

αιτούντων για προγράμ

ματα επιμόρφωσης. 

3. Ποσοστό εκπαιδευτικών 

και εκπαιδευτών που 

ακολουθούν συνεχή 

επαγγελματική 

επιμόρφωση. 

1. Ατομα που ολοκληρώνουν 

τη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση. 

2. Συνεχής επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών σε τομείς 

ανάγκης για νέες δεξιότητες. 

3. Επίπεδα βασικών γνώσεων 

και μεθοδολογίας για την 

απόκτηση γνώσεων. 

4. Ποσοστό επιμορφωθέντων 

ενηλίκων με εκπαίδευση 

κατώτερη του πρώτου 

κύκλου Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

1. Ποσοστό διδασκόντων 

που έχουν καταρτισθεί στη 

χρήση Τ.Π.Ε. στο σχολείο. 

2. Ποσοτό μαθητών και 

σπουδαστών που χρησιμο

ποιούν τις Τ.Π.Ε. στις 

σπουδές τους. 
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4. Αύξηση της 

προσέλευσης στις 

σπουδές θετικών 

επιστημών και 

στην Τεχνολογία 

5. Βέλτιστη χρήση 

των πόρων 

μάθησης που βασίζονται 

στις Τ.Π.Ε. 

1. Αύξηση χου ενδιαφέροντος 

για χα μαθηματικά, χις 

θετικές επιστήμες και την 

τεχνολογία από νεαρή ηλικία. 

2. Δημιουργία κινήτρων για τους 

νέους, ώστε να αυξηθεί το 

ποσοστό όσων επιλέγουν 

σπουδές στους τομείς των 

μαθηματικών, των θετικών 

επιστημών και της 

τεχνολογίας. 

3. Βελτίωση της ισόρροπης 

εκπροσώπησης ανδρών και 

γυναικών στις σπουδές των 

μαθηματικών, των θετικών 

επιστημών και της τεχνολογίας. 

4. Εξασφάλιση επαρκούς 

αριθμού ειδικευμένων 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν 

μαθήματα θετικών 

επιστημών και τεχνολογίας. 

1. Αύξηση της επένδυσης σε 

ανθρώπινο δυναμικό και 

δίκαιη κατανομή των 

διαθέσιμων μέσων. 

2. Υποστήριξη της ανάπτυξης 

συμβατών συστημάτων 

βεβαίωσης της ποιότητας, 

με σεβασμό στην 

ποικιλομορφία των συστη

μάτων σε όλη την Ευρώπη. 

3. Ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

των εταιρικών σχέσεων 

μεταξύ δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα. 

3. Ποσοστό μαθημάτων που 

χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε. 

στα ιδρύματα εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

1. Αύξηση του αριθμού 

εισαγομένων σε σπουδές 

μαθηματικών, θετικών 

επιστημών και 

τεχνολογίας. 

2. Αύξηση του αριθμού 

αποφοίτων από σχολές 

μαθηματικών, θετικών 

επιστημών και 

τεχνολογίας. 

3. Αύξηση του αριθμού 

θετικών επιστημόνων 

και μηχανικών, ανά φύλο. 

4. Αύξηση του αριθμού 

ειδικευμένων καθηγητών 

μαθηματικών, θετικών 

επιστημών και 

τεχνολογίας. 

1. Αύξηση των κατά κεφαλήν 

επενδύσεων σε ανθρώπινο 

δυναμικό. 
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Πίνακας 3: Στρατηγικός στόχος 2 - Διευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήματα 
εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Συναφής 

στρατηγικός στόχος 

1. Ανοικτό περιβάλλον 

μάθησης 

2- Ελκυστικότερη 

μάθηση 

Κεντρικά 

θέματα 

1. Διεύρυνση χης πρόσβασης σχη 

δια βίου μάθηση για όλο χο 

φάσμα χων διαθέσιμων 

δυναχοχήχων μάθησης. 

2. Προγράμμαχα και συνθήκες 

εκπαίδευσης και καχάρχισης 

προσαρμοσμένες σχις 

πραγμαχικές ανάγκες χων 

ενηλίκων. 

3. Εξασφάλιση χων δυναχοχήχων 

πρόσβασης όλων σχη μάθηση. 

4. Προώθηση ευέλικχων 

μαθησιακών διόδων για όλους. 

5. Προώθηση χων δικχυων μεχαξυ 

χων ιδρυμάχων εκπαίδευσης 

και καχάρχισης. 

1. Ενθάρρυνση χων νέων, ώσχε να 

παραμένουν σχην εκπαίδευση 

ή χην καχάρχιση μεχά χο χέλος 

χης υποχρεωχικής εκπαίδευσης 

και να διευκολυνονχαι οι ενή

λικες να συμμεχέχουν σχη μά

θηση σχη μεχέπειχα ζωή χους. 

2. Ανάπχυξη χρόπων για χην 

επίσημη αναγνώριση άχυπης 

μαθησιακής εμπειρίας. 

3. Εξεύρεση χρόπων για να 

καχασχεί η μάθηση 

ελκυσχικόχερη χόσο ενχός όσο 

και εκχός χων επίσημων 

συσχημάχων εκπαίδευσης 

και καχάρχισης. 

4. Προαγωγή χης νοοχροπίας 

για μάθηση και ευαισθηχο-

ποίηση ως προς χα κοινωνικά 

Δείκτες για τη 

μέτρηση προόδου 

1. Ποσοσχό χου πληθυσμού 

ηλικίας 25-64 εχών που 

συμμεχέχει σχην εκπαίδευση 

και χην καχάρχιση. 

1. Ποσοσχό χρόνου εργασίας που 

δαπανούν οι εργαζόμενοι για 

μάθηση, ανά ηλικιακή ομάδα. 

2. Συμμεχοχή σχην Τριχοβάθμια 

Εκπαίδευση. 

3. Ποσοσχό πληθυσμού ηλικίας 

18-24 εχών με χαμηλόχερη 

Δευχεροβάθμια Εκπαίδευση, 

που δεν φοιχουν σχην 

εκπαίδευση ή σχην 

επαγγελμαχική καχάρχιση. 
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3. Υποστήριξη της 

ενεργοποίησης 

του πολίτη, 

της ισότητας των 

ευκαιριών και της 

κοινωνικής συνοχής 

και οικονομικά 

πλεονεκτήματα της μάθησης. 

1. Προώθηση της αγωγής στις 

δημοκρατικές αξίες, έτσι ώστε 

να προετοιμάζουν τα άτομα 

για την ενεργό άσκηση της 

ιδιότητας του πολίτη. 

2. Επιδίωξη της παροχής ίσων 

ευκαιριών στους στόχους και 

στη λειτουργία της εκπαίδευσηι 

και της κατάρτισης. 

3. Εξασφάλιση δίκαιης 

πρόσβασης στην απόκτηση 

δεξιοτήτων και κινήτρων για 

συμμετοχή στη μάθηση για 

τους κοινωνικά ασθενέστερους. 

1. Ποσοστό του πληθυσμού 

ηλικίας 18-24 ετών με 

χαμηλότερη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση, που δεν φοιτούν 

στην εκπαίδευση ή στην 

επαγγελματική κατάρτιση. 

Πίνακας 4: Στρατηγικός στόχος 3 - Συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης ανοι
κτά στην ευρύτερη κοινωνία και στον κόσμο 

Συναφής 

στρατηγικός στόχος 

1. Ενίσχυση των δεσμών 

με τον κόσμο της 

εργασίας και της 

έρευνας 

2- Ανάπτυξη του 

επιχειρηματικού 

πνεύματος 

Κεντρικά 

θέματα 

1. Προώθηση της συνεργασίας 

μεταξύ συστημάτων εκπαίδευ

σης και κατάρτισης και της 

ευρύτερης κοινωνίας. 

2. θέσπιση εταιρικών σχέσεων 

μεταξύ όλων των τύπων ιδρυ

μάτων εκπαίδευσης και κατάρ

τισης, προς αμοιβαίο όφελος. 

3. Προαγωγή του ρόλου των 

αρμόδιων ενδιαφερομένων 

στην ανάπτυξη της κατάρτισης, 

συμπεριλαμβανομένης της 

αρχικής κατάρτισης και της 

μάθησης στον χώρο της 

εργασίας. 

1. Προώθηση της καινοτομίας 

και της δημιουργικότητας με 

στόχο την ανάπτυξη 

Δείκτες για τη 

μέτρηση προόδου 

1. Ποσοστό σπουδαστών και 

εκπαιδευομένων αρχικής 

κατάρτισης, οι οποίοι 

επωφελούνται από ρυθμίσεις 

εκπαίδευσης εναλλασσόμενης 

με εργασία. 

1. Ποσοστό αυτοαπασχολουμένων 

στους διάφορους τομείς της 

οικονομίας που βασίζεται στη 
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3. Βελτίωση της 

διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών 

4. Αύξηση της 

κινητικότητας και 

των ανταλλαγών 

5. Ενίσχυση της 

ευρωπαϊκής 

συνεργασίας 

επιχειρηματικού πνεύματος. 

2. Διευκόλυνση της απόκτησης 

δεξιοτήτων που χρειάζονται 

για τη σύσταση και τη 

διαχείριση μια επιχείρησης. 

1. Συνειδητοποίηση της σημασίας 

και ενθάρρυνση της εκμάθησης 

περισσότερων γλωσσών 

πέραν της μητρικής. 

2. Προώθηση της χρήσης 

αποτελεσματικών μεθόδων 

διδασκαλίας και κατάρτισης 

στην εκμάθηση γλωσσών. 

1. Μείωση των εμποδίων και 

διεύρυνση της πρόσβασης 

στην κινητικότητα. 

2. Παρακολούθηση ποσοτικών 

και ποιοτικών στοιχείων της 

κινητικότητας σε όλη την 

Ευρώπη. 

3. Διευκόλυνση της επικύρωσης 

και αναγνώρισης των ικανο

τήτων που αποκτώνται κατά 

τη διάρκεια των περιόδων 

κινητικότητας. 

4. Προαγωγή της παρουσίας, 

της ελκυστικότητας και της 

αναγνώρισης της ευρωπαϊκής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

σε όλο τον κόσμο. 

1. Ενίσχυση των διαδικασιών 

αναγνώρισης των τίτλων 

σπουδών. 

2. Επίτευξη περισσότερης 

συμβατότητας στη βεβαίωση 

της ποιότητας και την 

πιστοποίηση. 

γνώση. 

2. Ποσοστό ιδρυμάτων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που παρέχουν συμβουλές και 

οδηγίες για την ίδρυση 

επιχειρήσεων. 

1. Ποσοστό μαθητών και 

σπουδαστών που κατέχουν 

δυο ξένες γλώσσες. 

2. Ποσοστό καθηγητών ξένων 

γλωσσών που συμμετέχουν σε 

προγράμματα 

κινητικότητας. 

1. Ποσοστό σπουδαστών μιας 

χώρας που παρακολουθούν 

μέρος των σπουδών τους σε 

άλλη χώρα της Ε.Ε. ή σε 

τρίτη χώρα. 

2. Ποσοστό διδασκόντων, 

ερευνητών και επιστημόνων 

από άλλες χώρες της Ε.Ε. 

που απασχολούνται στα 

διάφορα εκπαιδευτικά 

επίπεδα. 

3. Αριθμός και κατανομή των 

σπουδαστών από την Ε.Ε. 

και από τις εκτός Ε.Ε. χώρες 

στην εκπαίδευση και στην 

κατάρτιση. 

1. Ποσοστό προπτυχιακών και 

μεταπτυχιακών σπουδαστών 

και ερευνητών που συνεχίζουν 

τις σπουδές τους σε άλλη χώρα 

της ΕΕ ή σε τρίτη χώρα. 

2. Ποσοστό αποφοίτων που 

λαμβάνουν κοινούς τίτλους 
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3. Πληροφόρηση για χις 

δυνατότητες και τις δομές 

εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

4. Προαγωγή της ευρωπαϊκής 

διάστασης της διδασκαλίας 

και της κατάρτισης. 

σπουδών στην Ευρώπη. 

3. Ποσοστό σπουδαστών στο 

ECTS ή στο Europass ή 

που λαμβάνουν 

συμπληρωματικό δίπλωμα 

ή πιστοποιητικό. 

Σε συνέχεια των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Στοκ
χόλμης και ως προϊόν συνεργασίας των αρμοδίων Υπουργών Παιδείας 
και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Council of E.U. & European 
Commission, 2002) κατατίθεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκε
λώνης το Λεπτομερές Πρόγραμμα για την εφαρμογή των συμπεφωνη
μένων στρατηγικών στόχων και των επιμέρους δεικτών. Σε αυτό παρου
σιάζονται κεντρικά ζητήματα για κάθε επιμέρους στόχο και προσδιορί
ζεται η οργάνωση των επακόλουθων ενεργειών (τι.χ. η περίοδος έναρξης, 
οι ενδεικτικοί δείκτες για τη μέτρηση της προόδου, καθώς και θέματα 
σχετικά με την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών και την αξιο
λόγηση από ομότιμους, κατά περίπτωση). Οι στρατηγικοί στόχοι και τα 
κεντρικά ζητήματα που αναφέρονται πιο πριν συμπληρώνονται από 
τους δείκτες μέτρησης για κάθε στρατηγικό και επιμέρους στόχο, όπως 
εμφαίνονται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 5: Επίπεδα Αναφοράς Μέσων Ευρωπαϊκών Επιδόσεων 

Επίπεδα α ν α φ ο ρ ά ς 

μέσων ευρωπαϊκών επιδόσεων 

1. Π ρ ό ω ρ η ε γ κ α τ ά λ ε ι ψ η του σχολείου. 

2. Απόφοιτοι Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν , 

Θετικών Επιστημών και 

Τεχνολογικών Σ π ο υ δ ώ ν . 

3. Ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η της ανώτερης 

β α θ μ ί δ α ς της Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ς 

Δείκτες μέτρησης 

Τ ο μέσο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό π ο σ ο σ τ ό των ατό

μων που εγκαταλε ίπουν π ρ ό ω ρ α το σχο

λείο ν α είναι κ α τ ώ τ ε ρ ο του 10%. 

Ν α με ιωθεί τουλάχιστον στο ήμισυ το 

ποσοστό της δ ι α φ ο ρ ά ς ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η ς 

των δύο φύλων σε ό,τι α φ ο ρ ά στους α π ο 

φοίτους των Μ α θ η μ α τ ι κ ώ ν , των Φυσικών 

Ε π ι σ τ η μ ώ ν και της Τεχνολογίας, κ α τ ά 

τέτοιο τ ρ ό π ο , ώστε ν α εξασφαλιστε ί 

α ύ ξ η σ η κ α τ ά 15% του συνολικού α ρ ι θ 

μού των αποφοίτων, σε σχέση με το 2000. 

Ο μέσος όρος των ατόμων ηλικίας 25-64 

ετών που έχουν ολοκληρώσει 
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Εκπαίδευσης. 

4. Βασικές δεξιότητες. 

5. Συμμετοχή στη δια βίου μάθηση. 

τουλάχιστον την ανώτερη βαθμίδα της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να φτά

σει ή και να υπερβεί το ποσοστό του 

80%. 

Να μειωθεί τουλάχιστον κατά 20%, σε 

σύγκριση με το 2000, το ποσοστό των 

ατόμων ηλικίας 15 ετών με χαμηλή επί

δοση στην αναγνωστική ικανότητα, στα 

Μαθηματικά και στις Θετικές Επιστή

μες. 

Να αυξηθεί σε ποσοστό 15% (και οπωσ

δήποτε σε καμιά χώρα το ποσοστό δεν 

πρέπει να είναι χαμηλότερο του 10%) η 

συμμετοχή του ενήλικου παραγωγικού 

πληθυσμού (25-64 ετών) στη δια βίου 

μάθηση. 

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει Ομάδες Εργασίας 
για τη μελέτη των επιμέρους στόχων και συγκροτεί ομάδα εμπειρογνω
μόνων για την ανάπτυξη κριτηρίων και δεικτών μέτρησης της προόδου 
των κρατών-μελών σε σχέση με τους επιμέρους στόχους. Οι Ομάδες 
Εργασίας που συγκροτήθηκαν είναι οι ακόλουθες: 

1. Εκπαίδευση και κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών 
Η ομάδα εργασίας (European Commission, 2003b & European 

Commission, 2004b) προτείνει το νέο προφίλ του εκπαιδευτικού, συμ
φωνά με το οποίο οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλλουν στην προ
ώθηση νέων μορφών και «προϊόντων» μάθησης, αναμορφώνοντας τη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία στην τάξη τους, συνεργαζόμενοι 
με άλλους κοινωνικούς εταίρους, ενσωματώνοντας τις Νέες Τεχνολογίες 
στη διδασκαλία και στην επαγγελματική τους πρακτική, και τέλος λει
τουργώντας ως επιστήμονες επαγγελματίες. 

Για την ανάπτυξη του νέου αυτοΰ προφίλ τονίζεται η ανάγκη προώ
θησης της δια βίου εκπαίδευσης καθώς και πολιτικών επαγγελματικής 
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, και η θεσμοθέτηση συστημάτων διασφά
λισης ποιότητας και πιστοποίησης. Η ομάδα εργασίας προτείνει μάλι
στα την προσπάθεια ανάπτυξης κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτή
των και προσόντων των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, με κυρίαρ
χα στοιχεία την ευρωπαϊκή διάσταση, την κινητικότητα και τη δια βίου 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ενώ τονίζεται η ανάγκη να 
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καθοριστούν δείκτες μέτρησης προόδου της επαγγελματικής ανάπτυξης 
των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Οι δείκτες αυτοί θα πρέπει να 
σχετίζονται με τα αποτελέσματα στους μαθητές, με την ποιότητα των 
στόχων του σχολείου και με τον τρόπο που επηρεάζουν τη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Ο 
καθορισμός των δεικτών θα πρέπει να διαμορφώνεται σε εθνικό επίπε
δο τόσο με τη συμμετοχή των φορέων που σχετίζονται με την ανάπτυξη 
της εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και από τη συμμετοχή των ίδιων των 
εκπαιδευτικών όλων των κατηγοριών. Τέλος, τονίζεται η σπουδαιότητα 
ανάπτυξης νέων μορφών συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων εκπαίδευ-
σης/κατάρτισης, εκπαιδευτικών και σχολείων, καθώς και η συμμετοχή 
της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας στη διαμόρφωση πολιτικών 
σχεδιασμού και αξιολόγησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

2. Βασικές δεξιότητες 
Η ομάδα εργασίας για τις «βασικές δεξιότητες» (Key Competences) 

συγκροτήθηκε το 2001 με κΰριο σκοπό να ορίσει τις νέες δεξιότητες και 
να περιγράψει τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωμα
τωθούν στα Προγράμματα Σπουδών ώστε να αποτελούν εφόδιο για όλη 
τη ζωή ενός ατόμου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις λιγότερο προνομι
ούχες ομάδες, όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, εκείνοι που εγκα
ταλείπουν πρόωρα το σχολείο, όπως και οι ενήλικοι μαθητές. Προτείνε
ται η αντικατάσταση του όρου «στοιχειώδεις ικανότητες» (basic skills) με 
τον όρο «βασικές δεξιότητες» (key competences), προσδιορίζοντας τη 
«δεξιότητα» ως μια ευρύτερη έννοια, η οποία συμπεριλαμβάνει ικανό
τητες (skills), γνώση (knowledge) και στάσεις (attitudes), σε αντίθεση με 
τον όρο «ικανότητα», ο οποίος περιγράφει μόνο «τι μπορεί να κάνει» 
κάποιος. Συνοπτικά, οι βασικές δεξιότητες περιγράφονται ως: «ένα 
μεταφερόμενο, πολΰ λειτουργικό σύνολο γνώσεων, ικανοτήτων και στά
σεων, τις οποίες όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται για προσωπική εξέλιξη, 
συμμετοχή στα κοινά και απασχόληση. Πρέπει να αναπτυχθούν εντός 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και αποτελούν τα θεμέλια για τη δια 
βίου μάθηση».(European Commission, 2002b). 

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνονται οκτώ δεξιότητες (European 
Commission, 2004c) που όλοι θα πρέπει να αποκτούν κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης τους, ως κοινό κριτήριο αναφοράς για τον εκπαιδευτι
κό σχεδιασμό των Προγραμμάτων Σπουδών των κρατών-μελών ως εξής: 
α) επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, β) επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, γ) 
αριθμητική και δεξιότητες στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και 
την τεχνολογία, δ) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, 
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ε) επιχειρηματικότητα, στ) διαπροσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες, ζ) 
μαθαίνω πώς να μαθαίνω, η) γενική πολιτισμική ανάπτυξη. 

3. Εκμάθηση ξένων γλωσσών 
Η βελτίωση της εκμάθησης γλωσσών στην Ε.Ε. θεωρείται βασικός 

παράγοντας που επηρεάζει ουσιαστικά σχεδόν όλους τους στόχους που 
έχουν καθοριστεί για τα εκπαιδευτικά συστήματα και τα συστήματα 
κατάρτισης. Η ομάδα εργασίας, μέσω του σχεδίου δράσης 2004-2006, 
προωθεί την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των υφιστάμενων Ευρω
παϊκών Προγραμμάτων (ιδιαίτερα των Socrates και Leonardo Da Vinci) 
και τη θεσμοθέτηση ενός πλαισίου για την ανάπτυξη κοινοτικής δράσης 
που θα ενισχύει και θα συμπληρώνει τη δράση των επί μέρους κρατών 
μελών. Παράλληλα, επεξεργάζεται την καθιέρωση του δείκτη γλωσσι
κής επάρκειας για την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που αφορούν στη 
χρήση μιας γλώσσας, και τις σχετικές δοκιμασίες (tests) για τους τελειό
φοιτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, η ομάδα εργασίας προτείνει τρεις δείκτες που αφορούν: 
στην ποιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, 
στις ευκαιρίες που παρέχονται ή στο ποσοστό αυτών που μαθαίνουν 
ξένες γλώσσες, και στην εκμάθηση γλωσσών σε πρώιμη νεαρή ηλικία, 
δίνοντας έμφαση στον βαθμό γλωσσικής επίγνωσης και της δημιουργίας 
κινήτρων για μάθηση ξένων γλωσσών. 

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθύνονται στις εθνι
κές αρχές των ευρωπαϊκών κρατών αποτελούν ταυτόχρονα τους άξονες 
παρακολούθησης προόδου κάθε κράτους μέλους και επικεντρώνονται: 
στην προώθηση της κεφαλαιώδους σημασίας της πολυγλωσσίας και της 
γλωσσικής ποικιλίας, στη διατύπωση σαφών στόχων για τη διδασκαλία 
των γλωσσών σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος, στη συνο
χή μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διδα
σκαλία της ξένης γλώσσας τόσο όσον αφορά στο περιεχόμενο όσο και 
στη μεθοδολογία, στη θέσπιση διαφανών συστημάτων πιστοποίησης 
βασισμένων στο κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διδασκαλία 
και την αξιολόγηση των γλωσσών (Common European Framework of 
Reference for Languages-C.E.F.), στην εισαγωγή, επέκταση ή εδραίωση 
συστημάτων συμβουλευτικής, επιμόρφωσης και πιστοποίησης των απαι
τουμένων προσόντων των εκπαιδευτικών, καθώς και αναγνώρισης της 
των προσόντων τους και προετοιμασίας κατάλληλου διδακτικού υλικού. 

4. Νέες Τεχνολογίες στψ εκπαίδευση και κατάρτιση 
Η ομάδα εργασίας για τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαίδευση 

(European Commission, 2003c European Commission, 2004d) υποστη-
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ρίζει ότι υπάρχει μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη υποδομών, ενώ 
παράλληλα τονίζει τη μεγάλη ετερογένεια στις πρακτικές και τις πολιτι
κές των κρατών μελών. Επισημαίνει τη δυσκολία ορισμού «καλών πρα
κτικών», εφόσον μια «καλή πρακτική» δεν μπορεί να μεταφερθεί απα
ραίτητα από το ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον στο άλλο. 

Η ομάδα εργασίας καταλήγει σε τέσσερις συστάσεις: (α) την ενσω
μάτωση των πολιτικών και στρατηγικών για τις Νέες Τεχνολογίες σε 
μακροπρόθεσμους εκπαιδευτικούς στόχους, (β) την εξασφάλιση νέων 
υποστηρικτικών υπηρεσιών που να εστιάζουν στην επιμόρφωση, υπο
στήριξη και εμπλοκή των εκπαιδευτικών και στην πιστοποίηση, (γ) την 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ενθάρρυνση τους για αλλαγή 
με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, και (δ) την ανάπτυξη 
εκπαιδευτικής και κοινωνικής έρευνας και δεικτών, τη διάχυση των 
αποτελεσμάτων καθώς και τη διερεύνηση ειδικών θεμάτων, όπως ειδι
κή αγωγή και μαθητές με χαμηλή επίδοση. Με βάση αυτές τις τέσσε
ρις υποδείξεις παρουσιάζονται συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικών 
που έχουν ακολουθήσει διαφορετικές χώρες και έτσι υποδεικνύονται 
μέθοδοι προώθησης και υλοποίησης των συγκεκριμένων υποδείξεων. 
Στη δεύτερη έκθεση προόδου (European Commission, 2004f), επιπλέ
ον, η ομάδα εργασίας εισηγείται το «άνοιγμα» των εργασιών της στην 
Τριτοβάθμια και Επαγγελματική Εκπαίδευση, προωθώντας έτσι τη 
σύνδεση έρευνας και εκπαίδευσης, και προτείνει τη διάχυση της εφαρ
μογής των Νέων Τεχνολογιών και στις άλλες ομάδες εργασίας, εφόσον 
οι Νέες Τεχνολογίες μπορούν να εφαρμοσθούν σε όλα τα επίπεδα της 
εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στη μέτρηση της προόδου των κρατών-μελών η ομάδα 
εργασίας (European Commission, 2004e) επισημαίνει ότι οι περισσότε
ροι από τους υπάρχοντες δείκτες για τη μέτρηση της προόδου των ευρω
παϊκών χωρών σχετικά με την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία είναι ποσοτικοί και μπορούν να βοηθήσουν 
στη δημιουργία υποδομής. Ωστόσο τονίζει την ανάγκη δημιουργίας 
νέων δεικτών που θα οδηγούσαν στην ανάπτυξη πολιτικών σε σχέση με 
την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη μάθηση. Τέτοιοι δείκτες 
αναφέρεται ενδεικτικά ότι θα μπορούσαν να εστιάζουν στην επιμόρφω
ση των εκπαιδευτικών, στον τρόπο αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών 
από τους μαθητές και στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη 
μάθηση. Παρ' όλα αυτά η ομάδα εργασίας τονίζει χαρακτηριστικά ότι 
«η εύρεση δεικτών κατάλληλων για τις απαιτήσεις των ειδικών στον 
τομέα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση με βάση τα υπάρχοντα 
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δεδομένα, φαίνεται ότι είναι δυσκολότερη από το να περάσει καμήλα 
από την τρΰπα της βελόνας». 

5. Μαθηματικά, Θετικές Επιστήμες και Τεχνολογία 
Στην πρώτη έκθεση προόδου (European Commission, 2003d) η 

ομάδα εργασίας τονίζει την ανάγκη όλοι οι πολίτες να κατανοούν βασι
κά Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία, ενώ προσδιορίζει 
την υποχρεωτική εκπαίδευση ως τον τομέα υψίστης προτεραιότητας, 
εφόσον αυτή κατέχει τον κεντρικό ρόλο στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Παράλληλα τονίζει ότι καμία μεμονωμένη πολιτική ή πρωτοβουλία δεν 
μπορεί να επιτύχει μακροχρόνια αν δεν αποτελεί μέρος μιας συστημι-
κής μεταρρύθμισης. 

Η ομάδα εργασίας καταλήγει σε πέντε υποδείξεις προς τους υπευθύ
νους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής. Πρώτον, υποστηρίζει ότι θα 
πρέπει οι μαθητές να προσεγγίζουν τα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επι
στήμες και την Τεχνολογία από τη μικρή ηλικία, ενώ αυτά τα αντικεί
μενα σπουδών θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά σε όλα τα επίπεδα της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Δεύτερον, θα πρέπει η διδασκαλία των θετι
κών επιστημών να ενσωματώσει πιο αποτελεσματικές και ελκυστικές 
διδακτικές μεθόδους, όπως σύνδεση με πραγματικές εμπειρίες, με την 
εργασία και την κοινωνία, καθώς και συνδυασμό διδασκαλίας στην τάξη 
και δραστηριότητες εκτός τάξης και Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τρί
τον, τονίζει την ανάγκη μετεξέλιξης του προφίλ του εκπαιδευτικού μέσω 
ευκαιριών για επικαιροποίηση της επιστημονικής γνώσης και της διδα
κτικής των επιστημών αυτών, καθώς και μέσω της βελτίωσης των διδα
κτικών υλικών και μέσων. Η αποτελεσματική αρχική και ενδοϋπηρεσια-
κή κατάρτιση, αλλά και η ανάπτυξη κινήτρων και ειδικών μέτρων για 
μακροπρόθεσμη εμπλοκή των εκπαιδευτικών θα συνέβαλε στην επίτευ
ξη του στόχου αυτοΰ. Τέταρτον, υποστηρίζει την ανάγκη προσέγγισης 
ειδικών ομάδων μαθητών (χαμηλής και υψηλής επίδοσης, εθνικές μειο
νότητες) καθώς και την ανάγκη ανάπτυξης μέτρων σχετικά με τη μείω
ση της διαφυλικής διαφοράς ως προς τη στάση των μαθητών/τριών ως 
προς τις θετικές επιστήμες. Οι διδακτικές μέθοδοι, τα παιδαγωγικά 
εργαλεία και οι διαδικασίες αξιολόγησης θα πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τα παραπάνω. Τέλος, τονίζεται η ανάγκη ανάπτυξης αποτελε
σματικής συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων (που θα έχουν και τη 
μεγαλύτερη ευθύνη), ερευνητικών κέντρων, γονέων αλλά και άλλων 
φορέων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας, την προ
ετοιμασία των μαθητών για την αγορά εργασίας και τη δημιουργία ενερ
γών πολιτών. 
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Στην τελευταία έκθεση της ομάδας εργασίας (European Commission, 
2004g) επιβεβαιώνονται οι προτάσεις που είχαν αναπτυχθεί έναν χρόνο 
πριν, ενώ επιπλέον έμφαση δίνεται στη σπουδαιότητα της ένταξης της 
Τεχνολογίας στα Προγράμματα Σπουδών ως ξεχωριστού αντικειμένου, 
καθώς και στην εκπαίδευση «δεύτερης ευκαιρίας». 

6. Βέλτιστη αξιοποίηση πόρων 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (E.U., 2003e) τονίζει ότι η δια βίου μάθηση 
απαιτεί νέους τύπους επενδύσεων και κατανομή πόρων που να καλύ
πτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης, τυπικής, άτυπης ή ανεπίσημης 
(formal, non-formal, informal). Η σχετική ανεπάρκεια σε κρατικούς 
πόρους καθιστά επιτακτική την ανάγκη αποτελεσματικότερης χρήσης 
των υπαρχόντων πόρων, καθώς και ευρύτερης συνεισφοράς από τον 
ιδιωτικό τομέα και τους κοινωνικούς εταίρους. 

Για την αξιολόγηση της αξιοποίησης των πόρων δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην αποδοτικότητα (efficiency) και στο αίσθημα δικαίου 
(equity) (European Commission, 2004h). To πρώτο αφορά στη σχέση 
ανάμεσα στις εισροές και στις εκροές των εκπαιδευτικών συστημάτων, 
ενώ το δεύτερο στην παροχή ίσων ευκαιριών των σπουδαστών στην επι
τυχία, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές ιδιαιτερότητες αλλά και απο
κλείοντας περιορισμούς που παρουσιάζονται από εξωγενείς παράγοντες 
(οικονομική κατάσταση ή η γεωγραφική θέση). 

Πολλές πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί από τα κράτη-μέλη τα τελευ
ταία τέσσερα χρόνια σε μια προσπάθεια να βελτιωθούν οι επενδύσεις 
στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση, που αφορούν κυρίως σε τρεις 
τομείς: θεσμικά μεταρρυθμιστικά μέτρα, τροποποίηση των κινήτρων 
και ιδιωτικές επενδύσεις. Αν και η αίσθηση είναι ότι αυτές οι πολιτικές 
ευνοούν τη μεγιστοποίηση της ποιότητας και της ποσότητας των ανθρώ
πινων πόρων, είναι πολΰ νωρίς να εκτιμηθεί η πραγματική αποδοτικό
τητα τους. Θεωρείται αναγκαίο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή να εφαρ
μόσουν πρακτικές συστηματικής αξιολόγησης, ώστε να διασφαλισθούν 
οι πολιτικές που ήδη εφαρμόζονται. Εξάλλου, η αξιολόγηση αυτή θα λει
τουργήσει ως μοχλός ενθάρρυνσης για τις διαδικασίες σχεδιασμού, τη 
λήψη αποφάσεων και την αλληλο- εκπαίδευση (peer-learning). 

7. Κινητικότητα των εκπαιδευτικών 
Το σχέδιο δράσης 2004-2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις 

δεξιότητες και την κινητικότητα, με μακροπρόθεσμο στόχο την καλύτε
ρη λειτουργία της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας, συστήνει τη λήψη 
συγκεκριμένων μέτρων που διευκολύνουν την επαγγελματική κινητικό
τητα, τη γεωγραφική κινητικότητα και την πληροφόρηση. Ο ποιοτικός 
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καταστατικός χάρτης για την κινητικότητα στην εκπαίδευση και την 
κατάρτιση (Quality Charter for Mobility) μπορεί να αποτελέσει το εργα
λείο για τον καλύτερο σχεδιασμό και την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστο
σύνης μεταξύ των κρατικών αρχών, των οργανισμών και όλων των 
εμπλεκόμενων μερών. Η προώθηση της κινητικότητας συνεπάγεται την 
εμπορευματοποίηση των πλεονεκτημάτων της, καθώς και την παροχή 
επαρκούς χρηματοοικονομικής στήριξης και καλοΰ οργανωτικού πλαι
σίου, συμπεριλαμβανομένης και της γλωσσικής και πολιτιστικής προε
τοιμασίας. Η συμμετοχή στα προγράμματα κινητικότητας πρέπει να 
είναι δυνατή και συστηματική για όλους και ιδιαίτερα για τις ομάδες-
στόχους που κινδυνεύουν από τον αποκλεισμό. 

Συμπερασματικά, η βελτίωση του πλαισίου για την κινητικότητα προ
ϋποθέτει τη σύνθεση των επιμέρους στόχων, την αναθεώρηση της νομο
θεσίας, τη χρηματοδότηση, την προετοιμασία και αναγνώριση της κινη
τικότητας, και τέλος την αΰξησή της με στόχο την εκμάθηση και τη διδα
σκαλία των ξένων γλωσσών. Θέτει συγχρόνως ως βασικές προτεραιότη
τες της κινητικότητας αφενός τη βελτίωση της ποιότητας και την ελκυ
στικότητα του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτή και 
αφετέρου την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. 

8. Ανοικτή εκπαίδευση: ελκυστική μάθηση, σύνδεση με την επαγγελματική ζωή 
και την κοινωνία 

Συμφωνά με την Έκθεση που παρουσίασε η σχετική ομάδα εργασίας 
το 2003, για να γίνει πιο ελκυστική η μάθηση και να ελαττωθούν τα ποσο
στά πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, απαιτείται η εφαρμογή εναλ
λακτικών παιδαγωγικών μεθόδων στην τυπική μορφή εκπαίδευσης, σε νέα 
εναλλακτικά περιβάλλοντα. Απαιτούνται νέες διδακτικές μέθοδοι και νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα, τα οποία να δίνουν έμφαση στις ανάγκες του 
μαθητή και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία με νέους πρωταγωνιστές/ομά-
δες στήριξης. Ως προτεραιότητες θεωρούνται από την ομάδα εργασίας η 
καλλιέργεια μιας νέας κουλτούρας μάθησης, η ευελιξία της τυπικής 
εκπαίδευσης και των Ινστιτούτων Κατάρτισης, η προώθηση της συνεργα
σίας μεταξύ των σχετικών φορέων στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και 
τα ιδρύματα κατάρτισης, και η αξιολόγηση της μάθησης, η οποία δεν θα 
πρέπει να λειτουργεί ως εργαλείο ελέγχου, το οποίο να περιορίζει τη 
μάθηση, αλλά ως εργαλείο αποτίμησης των αποτελεσμάτων της. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ομάδα εργασίας δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή στον σημαντικό ρόλο της μάθησης σε ανεπίσημα και άτυπα 
περιβάλλοντα μάθησης, δίνοντας έτσι έμφαση στη στήριξη της δια βίου 
μάθησης. 
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9. Ενεργοί πολίτες και κοινωνική συνοχή 
Η εν λόγω ομάδα εργασίας ξεκίνησε τις εργασίες της τον Ιανουάριο 

του 2003 με στόχο τη «διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαί
δευση και την κατάρτιση» και κυρίως μέσα από την επίτευξη των στό
χων που αφορούν στο «Περιβάλλον ανοιχτής μάθησης» και στην «Υπο
στήριξη της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, των ίσων ευκαιριών και της 
κοινωνικής συνοχής». Ως δείκτες προτάθηκαν το ποσοστό του πληθυ
σμού ηλικίας 25-64 ετών, που συμμετέχει στην εκπαίδευση και στην 
κατάρτιση, και το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών, που έχει 
ολοκληρώσει μόνο την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
δεν συμμετέχει καθόλου στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Η θεματική ανάλυση των παραπάνω στόχων είναι η ακόλουθη: 
• Η δημιουργία στρατηγικών ομάδων με συγκεκριμένο έργο και 

αποστολή καθώς και η δημιουργία δικτύων. 

• Η βελτίωση της καθοδήγησης και της συμβουλευτικής: ανοιχτό 
μοντέλο βασισμένο στην ποιότητα. 

• Η υπέρβαση των εμποδίων για την ελεύθερη πρόσβαση. 

• Η υπέρβαση των εμποδίων εντός της εκπαίδευσης και της κατάρ
τισης. 

• Αναλυτικά Προγράμματα για την κοινωνική συνοχή και την κατα
πολέμηση των αποκλεισμών. 

• Η δημιουργία ευκαιριών μάθησης στο χώρο εργασίας. 
• Οι δημοκρατικές αξίες, η συμμετοχή και η εκπαίδευση για τον 

ενεργό πολίτη. 

10. Πολιτικές και πρακτικές για τι\ δια βίου εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό προ
σανατολισμό 

Η παροχή προσανατολισμού μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να ανα
πτύξουν μια αποτελεσματική αυτοδιαχείριση της προσωπικής τους 
πορείας στη μάθηση και στη σταδιοδρομία και τα ιδρύματα εκπαίδευ
σης και κατάρτισης να βελτιώσουν την ποιότητα και την παροχή της 
εκπαίδευσης. Επίσης μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά στην οικονομική ανάπτυξη, στην 
αποτελεσματικότητα της αγοράς εργασίας και στην εργασιακή και γεω
γραφική κινητικότητα, και να παίξει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της 
κοινωνικής ένταξης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας των 
φΰλων και της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά. 

Στο ψήφισμα του Συμβουλίου (2004) επιβεβαιώνεται ως προτεραιό
τητα η ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία των κρατών-μελών στον τομέα 
προσανατολισμού, ώστε να επιτευχθεί η ανάπτυξη παροχής προσανατο-
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λισμοΰ υψηλής ποιότητας για όλους τους ευρωπαίους πολίτες, καθώς και 
η ανάπτυξη μηχανισμών εξασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών 
προσανατολισμού. Σημαντικό είναι ακόμα η παροχή προσανατολισμού 
να αντιμετωπίζεται ως ενιαίο τμήμα των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης και να ενισχυθούν οι δομές για την ανάπτυξη πολιτικής 
και συστημάτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για τον σκοπό 
αυτό τα κράτη μέλη καλούνται να εξετάσουν την υφιστάμενη παροχή 
προσανατολισμού στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της 
απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο και να παρακινήσουν τα πάσης φύσε
ως εκπαιδευτικά ιδρύματα (σχολεία, ιδρύματα συνεχιζόμενης και Τρι
τοβάθμιας Εκπαίδευσης) και τους φορείς κατάρτισης να προωθήσουν 
τεχνικές μαθησιακής αυτενέργειας και αυτόνομης μάθησης. 

11. Ανεπίσημες και άτυπες μορψές μάθησης 

Στο πλαίσιο της αρχής της δια βίου μάθησης, ο προσδιορισμός και η 
επικύρωση των ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης έχει ως στόχο 
να προβάλλεται και να αποτιμάται το πλήρες φάσμα των προσόντων και 
ικανοτήτων ενός ατόμου, ασχέτως του τόπου ή του τρόπου με τον οποίο 
αποκτήθηκαν. Το 2002 η δήλωση της Κοπεγχάγης και το ψήφισμα του 
Συμβουλίου αναγνωρίζουν ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 
κατάρτιση ενός συνόλου κοινών αρχών όσον αφορά στην επικύρωση των 
άτυπων και ανεπισήμων μορφών μάθησης, με στόχο τη διασφάλιση 
μεγαλύτερης συγκρισιμότητας και την ευρεία αποδοχή διάφορων προ
σεγγίσεων και συστημάτων στα κράτη-μέλη. Το 2004 τονίζεται ότι τα 
συστήματα και οι προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό και την επικύρω
ση των ανεπίσημων και άτυπων μορφών μάθησης θα πρέπει α) να είναι 
ζήτημα ατομικής βούλησης και να υπάρχει ίση πρόσβαση και δίκαιη 
μεταχείριση για όλους, β) να βασίζονται σε κατάλληλους μηχανισμούς 
διασφάλισης της ποιότητας, γ) να εξασφαλίζουν δικαιοσύνη, διαφάνεια, 
αξιοπιστία και νομιμότητα. 

Συμφωνά με την πλέον πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής [21.2.2007 COM (2007) 61 τελικό] υπάρχει ανάγκη προσδιορι
σμού ενός νέου πλαισίου το οποίο θα αντικατοπτρίζει απόλυτα τις πολι
τικές προτεραιότητες της στρατηγικής «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
2010». Προς την κατεύθυνση αυτή τονίζεται ιδιαίτερα ο καθοριστικός 
ρόλος των δεικτών και των επιπέδων αναφοράς στην εκτίμηση του βαθ
μού προόδου για την επίτευξη του κοινού επιδιωκόμενου σκοπού. Μέσω 
αυτών παρέχονται έγκυρα και συγκρίσιμα δεδομένα για όλους τους 
στρατηγικούς τομείς, αναδεικνύοντας έτσι τη συνεισφορά των κρατών-
μελών στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας. Προτείνεται στο μέλ-
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λον οι δείκτες και τα σημεία αναφοράς να διαρθρώνονται με βάση τους 
ακόλουθους οκτώ βασικούς τομείς πολιτικής: 

1. Περισσότερη ισότητα στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 
2. Προώθηση της αποδοτικότητας στην εκπαίδευση και στην κατάρ

τιση. 
3. Πραγμάτωση της διά βίου μάθησης. 

4. Βασικές ικανότητες των νέων. 
5. Εκσυγχρονισμός της σχολικής εκπαίδευσης. 
6. Εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(διαδικασία της Κοπεγχάγης). 

7. Εκσυγχρονισμός της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (διαδικασία της 
Μπολόνια). 

8. Απασχολησιμότητα. 

Επιπλέον η όλη προσπάθεια θα πλαισιωθεί από μια συνεπτυγμένη 
ομάδα 20 βασικών δεικτών και τομέων δεικτών (βλ. πίνακα 6), με την 
αξιοποίηση, όπως και προηγουμένως, πρόσθετων δεικτών περιεχομέ
νου, όπου χρειάζεται. Αυτό σημαίνει ότι στο μέλλον οι βασικοί δείκτες 
θα λειτουργούν σε υψηλότερο επίπεδο γενίκευσης απ' ό,τι παλαιότερα. 
Ωστόσο με τη χρήση των δεικτών περιεχομένου, όπου χρειάζεται, δεν θα 
υπάρξει αισθητή απώλεια λεπτομερειών στην αξιολόγηση της προόδου 
συγκριτικά με το υπάρχον πλαίσιο. 

Πίνακας 6: 20 βασικοί δείκτες για την παρακολούθηση της προόδου όσον 
αψορά στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας για την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση 

1) Συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση. 

2) Εκπαίδευση ειδικών αναγκών. 

3) Άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. 

4) Γραμματισμός στην ανάγνωση, στα Μαθηματικά και στις Φυσικές Επιστήμες. 

5) Γλωσσικές δεξιότητες. 

6) Δεξιότητες Τ.Π.Ε. 

7) Ικανότητα του πολίτη. 

8) Δεξιότητες μεθοδολογίας της μάθησης. 

9) Ποσοστά ολοκλήρωσης της ανώτερης βαθμίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ

σης από τους νέους. 

10) Διαχείριση σχολείου. 

11) Σχολεία ως πολυλειτουργικά τοπικά κέντρα μάθησης. 

12) Επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. 
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is: 
ΐ4; 

15 

16 

ι?: 
is; 
19 

20 

Διαστρωμάτωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Διακρατική κινητικότητα σπουδαστών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συμμετοχή των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. 

Δεξιότητες ενηλίκων. 

Μορφωτικό επίπεδο του πληθυσμού. 

Επενδύσεις για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Αποδόσεις των επενδύσεων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση. 

Οι βασικοί δείκτες αλληλοσχετίζονται, συμπληρώνονται και συναρ
τώνται με επιμέρους και συνθέτους δείκτες, στην προσπάθεια να απο
τυπωθεί με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια η πραγματικότητα 
και να υπάρξει πλαίσιο σύγκλισης και συγκρισιμότητας των ποσοτι
κών και ποιοτικών στοιχείων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστη
μάτων. Η προσπάθεια καθορισμού δεικτών από τις ομάδες εργασίας, 
ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς, βρίσκεται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της 
οποίας και τα πέντε ευρωπαϊκά σημεία αναφοράς για το 2010 που 
εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο θα εξακολουθήσουν να αποτελούν 
ουσιαστικά εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου. Επομέ
νως, το συνεκτικό πλαίσιο δεικτών δεν έχει ακόμα (2007) καθοριστεί 
πλήρως. 

3. Η αναγκαιότητα της διερεύνησης της ποιότητας στο 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Ό π ω ς διαφάνηκε από τα προαναφερθέντα, η διασφάλιση της ποιό
τητας των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι κεντρικό ζήτη
μα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνά με το άρθρο 149 της Συνθήκης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης υπεύθυνη είναι η πολιτική ηγεσία κάθε κράτους-μέλους, ενώ η 
Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέ
δου. Ως εκ τούτου η Ελλάδα, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρω
παϊκής Ένωσης, έχει θέσει ως πολιτική προτεραιότητα και στρατηγικό 
στόχο την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Το ΥΠ.Ε.Π.Θ., ανταποκρινόμενο στις προκλήσεις, δήλωσε επίσημα 
την πρόθεση να εκσυγχρονίσει την ελληνική εκπαίδευση, όσον αφορά 
στους στόχους, στο περιεχόμενο αλλά και στη διοίκηση. Στα μέσα της 
δεκαετίας του '90, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση» που υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή 
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Επιτροπή στις 29 Απριλίου 1994 για χρηματοδότηση (ΥΠ.Ε.Π.Θ. 1994), 
καθορίζει τρεις βασικούς στόχους εκπαιδευτικής πολιτικής ως εξής: 

α) Αποκατάσταση ουσιαστικής σύνδεσης και αποτελεσματικού συντο
νισμού μεταξύ όλων των επιμέρους βαθμίδων και λειτουργιών του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

β) Διασφάλιση του ενιαίου χαρακτήρα του σχεδιασμού και του προ
γραμματισμού του εκπαιδευτικού συστήματος σε σταθερή και ουσιαστι
κή σύνδεση με το παραγωγικό και κοινωνικό περιβάλλον. 

γ) Αναβάθμιση της ποιότητας και του Περιεχομένου Σπουδών σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, έτσι 
όπως παρουσιάστηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ., έχουν ως εξής: 

Πρώτον, η πολιτική για παροχή ίσων ευκαιριών παρέμεινε η κυρίαρ
χη αρχή της εκπαιδευτικής πολιτικής, που εξασφαλίζεται από τη δωρε
άν παιδεία, την υποχρεωτική εννεαετή γενική εκπαίδευση για όλους 
τους Έλληνες μαθητές και τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, προ
κειμένου όλοι να προχωρήσουν στη μεταϋποχρεωτική Δευτεροβάθμια 
και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η γενική υποχρεωτική εκπαίδευση 
(Δημοτικό - Γυμνάσιο) θεωρείται ως ένα επίπεδο εκπαίδευσης, ενώ η 
διάκριση μεταξύ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αναφέρεται μόνον 
ως διοικητική. 

Δεύτερον, το παιδαγωγικό ιδεώδες που προτείνεται για τα επόμενα 
χρόνια είναι ο «κοινωνικός ανθρωπισμός», ο οποίος τοποθετεί τον 
άνθρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντος, επιδιώκοντας την ατομική ολο
κλήρωση του με σεβασμό της ατομικότητας και της μοναδικότητας, την 
κοινωνική και γνωστική του ολοκλήρωση και την καλλιέργεια εθνικής 
αυτογνωσίας. Υπογραμμίζεται η σημασία της ένταξης των Νέων Τεχνο
λογιών στην εκπαίδευση, η καλλιέργεια ευρωπαϊκής συνείδησης, η επι
κοινωνία με τη διεθνή κοινωνία μέσω της εκμάθησης ξένων γλωσσών, η 
σύνδεση του σχολείου με τη ζωή και την εργασία, και η αξιοποίηση των 
ειδικών ενδιαφερόντων και ταλέντων των μαθητών. 

Τρίτον, προτείνεται η δημιουργία ενός πλαισίου εκπαίδευσης που θα 
περνά από την επιβολή μοντέλων στη δημιουργία συνθηκών γόνιμου 
προβληματισμού δίνοντας έμφαση στην αποκέντρωση του εκπαιδευτι
κού συστήματος, στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και στην προσαρμογή του στη νέα κοινωνική και οικονο
μική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται το επιχείρημα για 
ανάγκη ευρύτερης συμμετοχής της εκπαιδευτικής κοινότητας στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο και επίπεδο σχο-
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λικής μονάδας. Το υπάρχον σύστημα διοίκησης χαρακτηρίζεται ως ιδι
αίτερα γραφειοκρατικό και τονίζεται η ανάγκη πιο εύκαμπτης διαχείρι
σης των εκπαιδευτικών ζητημάτων έτσι, ώστε να επιτρέπουν περισσότε
ρη συμμέτοχη από το τοπικό επίπεδο και τη σχολική μονάδα. Για πρώτη 
φορά αναφέρεται η ανάγκη παρέμβασης των τοπικών Διευθύνσεων και 
Γραφείων Εκπαίδευσης καθώς και των σχολείων στο Αναλυτικό Πρό
γραμμα Σπουδών. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι επικεφαλής των Γραφείων 
και των Διευθύνσεων της Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές των σχολείων 
αναμένεται να έχουν έναν σημαντικότερο ρόλο στις αποφάσεις για το 
Πρόγραμμα Σπουδών, τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή τις 
πρωτοβουλίες για την παιδαγωγική καινοτομία, με την προϋπόθεση ότι 
έχει προβλεφθεί αξιολόγηση της εφαρμογής αυτών των πρωτοβουλιών. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης ανα
γνωρίζεται η ανάγκη αύξησης των δαπανών για την παιδεία, κάλυψης 
των διδακτικών αναγκών σε διδακτικό προσωπικό, ενίσχυσης της επι
μόρφωσης εκπαιδευτικών και στελεχών και βελτίωσης των αμοιβών των 
εκπαιδευτικών, καθώς και βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων και 
της υλικοτεχνικής υποδομής, βελτίωσης των Α.Π.Σ., των σχολικών 
βιβλίων και των παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Αναγνωρίζεται επίσης η 
ανάγκη ανάπτυξης ενός «ανοικτού» -αντί «κλειστού» Προγράμματος 
Σπουδών- που θα επιτρέπει την αυτονομία, την πρωτοβουλία, τη δημι
ουργικότητα και την αυτενέργεια μαθητών και εκπαιδευτικών, καθώς 
και η ανάγκη ανάπτυξης του «πολλαπλού βιβλίου», των σχολικών βιβλιο
θηκών και των δικτύων πληροφοριών. Παράλληλα, αναγνωρίζεται η 
ανάγκη αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτικού μέσω της επαγγελματικής 
ανέλιξης του και τονίζεται η ανάγκη για την κατάρτιση εκπαιδευτικών 
και τη βελτίωση της συνεχούς επιμόρφωσης, ειδικά στα εκπαιδευτικά, 
παιδαγωγικά και ψυχολογικά ζητήματα. 

Τέλος, όσον αφορά στην προσαρμογή του εκπαιδευτικού μας συστήμα
τος στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα αναγνωρίζεται η ανά
γκη σύνδεσης της σχολικής ζωής με την καθημερινή ζωή, τις επιστημονι-
κο-τεχνολογικές εξελίξεις και την παραγωγή, καθώς και η ανάγκη ενίσχυ
σης διακρατικών σχέσεων με τα κράτη- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ωστόσο, από τη μελέτη της ελληνικής εκπαιδευτικής νομοθεσίας δια
πιστώνεται ότι απουσιάζει από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο η οριοθέ
τηση της έννοιας της ποιότητας καθαυτήν στην εκπαίδευση. Ό τ α ν και 
όπου συναντάται ο όρος, συνήθως συνδέεται με την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου. Ειδικότερα, ο Νόμος 2525/1997 ορίζει ότι ως 
«αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
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μιας Εκπαίδευσης νοείται η διαδικασία αποτίμησης της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης και του βαθμού υλοποίησης των σκοπών και 

των στόχων της, όπως αυτοί καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία» 

(άρθρο 8, παρ. 1). Αντίστοιχα, ο Νόμος 2986/2002 ορίζει ότι «σκοπός 

της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η βελτίωση και η ποιο

τική αναβάθμιση όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας» 

(άρθρο 4, παρ. 1). 

Αν και οι δυο έννοιες, ποιότητα και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 

έργου, συνδέονται, δεν υπάρχει σαφής διατύπωση επίσημων θέσεων για 

την αποτίμηση της ποιότητας ή τη βελτίωση της μέσα από διαδικασίες 

συνολικής αξιολόγησης. Αυτή η ασάφεια και η σύγχυση έχουν ως απο

τέλεσμα η ποιότητα να ταυτίζεται με την αξιολόγηση ή να θεωρείται 

αποτέλεσμα αυτής. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας άρθρωσης ενός λόγου για την ποιότη

τα στην εκπαίδευση εντάσσεται και η παρούσα μελέτη του Τμήματος 

Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. 
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Η Μεθοδολογία της 
Έρευνας πεδίου 

Η μελέτη του Τμήματος Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγι
κού Ινστιτούτου έχει ως στόχο την Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστι
κών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Κατ' αρχάς 
επιχειρήθηκε ο καθορισμός των παραμέτρων που επηρεάζουν την ποιό
τητα του συστήματος, οι οποίες παρουσιάστηκαν με βάση βιβλιογραφική 
ανασκόπηση και έρευνα αρχείου, αλλά και τις σύγχρονες διεθνείς και 
ευρωπαϊκές τάσεις για κάθε παράμετρο, ενώ παράλληλα πραγματοποιή
θηκε μια πρώτη προσέγγιση της υπάρχουσας κατάστασης στο ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η προκαταρκτική αυτή μελέτη ανέδειξε την ανά
γκη συλλογής πρόσθετων δεδομένων από πρωτογενή έρευνα. 

1. Στόχοι της έρευνας 

Στόχος της πρωτογενούς έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Όσον αφορά στο διοικητικό πλαίσιο, διερευνώνται οι δίαυλοι επικοι
νωνίας που αναπτύσσονται μεταξύ των διάφορων επιπέδων διοίκησης 
και μεταξύ διοικητικών και επιστημονικών υπευθύνων, η φορά επικοι
νωνίας καθώς και ο ρόλος των διοικητικών και επιστημονικών υπευθύ
νων στην καθοδήγηση των εκπαιδευτικών αλλά και στην εν γένει λει
τουργία του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Όσον αφορά στο παιδαγωγικό πλαίσιο, διερευνάται η συμφωνία ή 
ασυμφωνία Αναλυτικών Προγραμμάτων, βιβλίων και Ωρολογίων Προ
γραμμάτων, ιδιαίτερα δε ο τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη συμ
φωνία ή ασυμφωνία εκδηλώνεται στην καθημερινή πρακτική της σχολι
κής μονάδας. Επιπλέον, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο εντάσσονται 
τα Καινοτόμα Προγράμματα και οι δραστηριότητες στη σχολική μονά
δα και πώς η εφαρμογή τους επηρεάζει την καθημερινή πρακτική των 
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άλλων παραδοσιακών μαθημάτων. Τέλος, διερευνάται ο ρόλος του εκ
παιδευτικού κατά την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος και 
πώς αυτός επηρεάζεται από τις υπάρχουσες παιδαγωγικές δομές (Ανα
λυτικά και Ωρολόγια Προγράμματα, διδακτικά βιβλία, εκπαιδευτικό 
υλικό, αξιολόγηση). 

Επιπλέον, η έρευνα μελετά την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής 
μονάδας (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, αίθουσες 
εκδηλώσεων, αθλητικές εγκαταστάσεις), το είδος, την επάρκεια και τον 
βαθμό αξιοποίησης των εποπτικών μέσων (υποδομές Νέων Τεχνολο
γιών, εκπαιδευτικά λογισμικά, εποπτικά μέσα, βιβλία κ.λπ.). 

Όσον αφορά στη μελέτη των μηχανισμών υποστήριξης και ανατροφοδό
τησης, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι σχεδιαστές της εκπαιδευτι
κής πολιτικής λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τους στόχους της εκπαί
δευσης και τις διαδικασίες της, καθώς επίσης και οι προϋποθέσεις υλο
ποίησης τους. Επίσης, διερευνάται ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτι
κοί αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως επαγγελματίες και πώς οι αντιλή
ψεις αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς στόχους που 
έχουν τεθεί αλλά και τις διαδικασίες της επαγγελματικής τους ανέλιξης. 

Επιπλέον, η έρευνα εξετάζει τον τρόπο κατανομής των οικονομικών πόρων 
στους διαφορετικούς τομείς (υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινοι 
πόροι) καθώς και τη διαδικασία απορρόφησης και αξιοποίησης τους. 

Επιπροσθέτως, διερευνάται ο βαθμός συναίνεσης, η κοινωνική απο
δοχή του εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ, τέλος, μελετάται ο τρόπος 
αλληλεπίδρασης των παραμέτρων και η συνεργεία τους. 

Υπολογίζεται ότι η διερεύνηση των παραμέτρων ποιότητας μέσω των 
παραπάνω ερωτημάτων θα αναδείξει αφενός τον τρόπο με τον οποίο 
επηρεάζεται η δυναμική του εκπαιδευτικού συστήματος στο σΰνολό του 
και αφετέρου θα προβάλει τις απαιτούμενες παρεμβάσεις, με στόχο τη 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας του. 

2. Οι βασικές παραδοχές της έρευνας 

Η μεθοδολογία της πρωτογενούς έρευνας διαμορφώθηκε με βάση τις 
παρακάτω παραδοχές. 

Πρώτον, οι παράμετροι ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος 
δεν λειτουργούν και δεν επηρεάζουν το εκπαιδευτικό σύστημα αυτόνο
μα αλλά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αναπτύσσοντας με τη συσχέτιση 
αυτή ένα δυναμικό σύστημα το οποίο διαμορφώνει την ποιότητα της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Με βάση αυτήν την παραδοχή, η έρευνα δεν 
μελετά σε βάθος μία ή και περισσότερες παραμέτρους ξεχωριστά, αλλά 
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όλες τις παραμέτρους και τη σχέση τους, έτσι όπως αποτυπώνονται στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μια τέτοια λοιπόν έρευνα επιμένει και 

εστιάζει στη λειτουργία και αλληλεπίδραση όλων των παραμέτρων, ανα

γνωρίζοντας τον περιορισμό που αυτό το εΰρος δημιουργεί στην ενδελε

χή μελέτη του κάθε παράγοντα ξεχωριστά και σε βάθος. 

Επιπλέον, το δυναμικό σύστημα που διαμορφώνεται με την αλληλε

πίδραση των παραγόντων επηρεάζεται και επαναπροσδιορίζεται από το 

συγκεκριμένο πλαίσιο της κάθε σχολικής μονάδας, ενώ οι απόψεις των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Κατά 

συνέπεια, η έρευνα μελετά την ποιότητα της εκπαίδευσης και τις παρα

μέτρους που την επηρεάζουν στο συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο ανα

πτύσσεται, δηλαδή στη σχολική μονάδα, η οποία αντιμετωπίζεται ως 

σύστημα. Η έρευνα των απόψεων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 

διαδικασία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της μελέτης. Πρέπει να σημειω

θεί ότι ως εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν θεωρούνται 

μόνο τα μέλη της σχολικής μονάδας (εκπαιδευτικοί, μαθητές) αλλά και 

τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής και τοπικής κοινότητας (γονείς, 

Στελέχη της Εκπαίδευσης), εφόσον κι αυτά με τη σειρά τους επηρεάζουν 

την ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Τέλος, η σχολική μονάδα αλληλεπιδρά και επηρεάζεται από την 

ευρύτερη εκπαιδευτική και τοπική κοινότητα αλλά επηρεάζεται και από 

το πλαίσιο που διαμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι 

παραπάνω αυτές σχέσεις μπορούν απλά (εφόσον δεν αποδίδουν τη 

δυναμική και την πολυπλοκότητα της αλληλεπίδρασης) να παρουσια

στούν στο παρακάτω διάγραμμα. 

Τοπική \ Εκπαιδευτικό 
κοινότητα ) σύστημα 
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3. Το δείγμα της έρευνας 

Συμφωνά με τις παραπάνω παραδοχές η έρευνα πεδίου εστιάζει στη 
σχολική μονάδα ως δυναμικό σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται από τα 
χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας και τη δυναμική των μελών της, 
και επηρεάζεται από την αλληλεπίδραση του με τα μέλη της ευρύτερης 
εκπαιδευτικής κοινότητας και το πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήμα
τος. Κατά συνέπεια, το δείγμα της μελέτης αποτελείται από αντιπροσω
πευτικό δείγμα σχολικών μονάδων ως προς τον τΰπο του σχολείου (Δη
μοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε., βλ. πίνακα 1), τη γεωγρα
φική/ περιφερειακή εκπροσώπηση (πίνακας 2), τον βαθμό αστικότητας 
(αστικές περιοχές, ημιαστικές, αγροτικές, νησιωτικές), την οργανικότη-
τα του σχολείου (τι.χ. ολιγοθέσια, εξαθέσια) και το ωράριο λειτουργίας 
του (πρωϊ-απόγευμα). 

Η επιλογή αυτή, ωστόσο, των σχολικών μονάδων προσφέρει δεδομέ
να τα οποία καλύπτουν διαφορετικά επαγγελματικά προφίλ εκπαιδευτι
κών (αντιπροσωπευτικά των χρόνων υπηρεσίας, των επιμορφώσεων, της 
συμμετοχής σε καινοτομίες κ.ά.) 

Πίνακας 1: Κατανομή σχολείων και δείγματος ανά τύπο σχολείου 

Δημοτικά 

Γυμνάσια 

Ενιαία λύκεια 

Τ.Ε.Ε. 

ΣΧΟΛΕΙΑ % 

6 0 % 

2 1 % 

14% 

5% 

ΔΕΙΓΜΑ 

60 

21 

14 

5 

Πίνακας 2: Κατανομή σχολείων και δείγματος ανά γεωγραφική! περιφερειακή 

εκπροσώπηση 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & 

ΘΡΑΚΗ 

ΑΤΤΙΚΗ 
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ΣΥΝΟΛΟ 

$ 

< 
Ο 
χ 

5% 

22% 

3% 

< 

Ξ 
< 

5 

22 

3 

Δημοτικά 

$ 

< 
Ο 
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5% 

18% 

3% 

< 

Ξ 
< 

3 

11 

2 

Γυμνάσια 

$ 

< 
Ο 
χ 

6% 

24% 

3% 

< 

Ξ 
< 

1 

5 

1 

Ενιαία 

Λύκεια 

$ 

< 
Ο 
χ 

4% 

31% 

3% 

< 

Ξ 
< 

1 

5 

0 

Τ.Ε.Ε. 

$ 

< 
Ο 
χ 

5% 

26% 

4% 

< 

Ξ 
< 

0 

1 

0 
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΗΠΕΙΡΟΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΡΗΤΗ 

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 
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6% 

4% 

6% 

7% 

2 

1 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

8% 

3% 

4% 
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Η έρευνα σε κάθε σχολική μονάδα του δείγματος απευθύνθηκε σε 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας, δηλαδή εκπαιδευτικούς, μαθητές 
και το διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας. Ωστόσο, συμφωνά με τις 
βασικές παραδοχές της έρευνας, που αναφέρθηκαν παραπάνω, η εκπαι
δευτική κοινότητα αποτελείται όχι μόνο από τα μέλη της σχολικής κοι
νότητας αλλά και από τα μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας, 
δηλαδή τους γονείς, τα στελέχη της εκπαίδευσης, τους Διευθυντές και 
Προϊσταμένους Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης, Σχολικούς Συμβούλους και Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτή
των που συνδέονται με τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες του δείγμα
τος. 

4. Ερευνητικά εργαλεία 

Η έρευνα περιλαμβάνει τη συλλογή ποσοτικών και ποιοτικών στοι
χείων. Για μεγαλύτερη αξιοπιστία της έρευνας χρησιμοποιείται η μορφή 
της τριγωνοποίησης των ποικίλων πηγών δεδομένων (Lincoln-Cuba, 
1995, Denzin, 1989). Τα δεδομένα αναλύονται μέσω συγκρίσεων και με 
την ανάπτυξη περιγραφικών κατηγοριών. Ακολουθείται η επαγωγική 
μεθοδολογία της διαπίστωσης των κανονικοτήτων στα δεδομένα, διαδι
κασία που οδηγεί στην περιγραφή και, στη συνέχεια, στην ερμηνεία 
τους (Krathwohl, 1993). Επιδίωξη είναι η αναζήτηση μερικών παρα
δειγμάτων ποιοτικών χαρακτηριστικών των σχολείων, τα οποία στηρίζο
νται σε εμπειρικά στοιχεία (Glaser-Strauss, 1987). 

Για την περαιτέρω εμβάθυνση στη διερεύνηση των παραγόντων της 
ποιότητας της εκπαίδευσης κρίνεται αναγκαία η διερευνητική μελέτη 
περίπτωσης (Yin, 1994) μικρού αριθμού σχολικών μονάδων. Ειδικότε
ρα, η έρευνα αποτελείται από τα ακόλουθα δυο διακριτά μέρη. 
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4.1. Ποσοτική έρευνα 

Στην ποσοτική έρευνα συμμετείχαν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινό
τητας των εκατό επιλεγμένων σχολικών μονάδων. Για τη συλλογή των 
στοιχείων διαμορφώθηκαν από την ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου ερωτηματολόγια, τα οποία και διανεμήθηκαν στα μέλη της 
σχολικής μονάδας (Διευθυντής σχολικής μονάδας, εκπαιδευτικοί, μαθη
τές, γονείς), καθώς και στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συν
δέονται με τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες (Διευθυντές και Προϊ
στάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Σχολικοί Σύμβουλοι και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων). Τα ερω
τηματολόγια επιχειρούν κυρίως μια περιγραφική ταξινόμηση των τάσε
ων των συμμετεχόντων σχετικά με τους παράγοντες της εκπαίδευσης 
και, κατά συνέπεια, περιλαμβάνουν κυρίως ερωτήσεις κλειστού τΰπου 
σχετικά με τους παράγοντες της ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Η λειτουργικότητα των ερωτηματολογίων δοκιμάστηκε μέσω πιλοτικής 
εφαρμογής. Στόχος της πιλοτικής εφαρμογής ήταν να αντληθούν εμπειρίες 
και συμπεράσματα που θα βοηθούσαν στην αποτελεσματικότερη εφαρμο
γή της κυρίως έρευνας. Με άλλα λόγια, δεν αποσκοπούσε στην αποτίμηση 
των τάσεων αλλά στη διαπίστωση της λειτουργικότητας της ερευνητικής 
πρότασης και των εργαλείων της έρευνας. Ειδικότερα, η πιλοτική εφαρμο
γή επεδίωξε να διαπιστώσει αν τα εργαλεία της έρευνας χαρακτηρίζονταν 
από πρακτικότητα και οικονομία, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Επίσης, στό
χος ήταν να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας ως προς 
την εφαρμογή της σε συγκεκριμένες κατηγορίες συμμετεχόντων. 

Για τη διενέργεια της πιλοτικής έρευνας διανεμήθηκαν ερωτηματο
λόγια που είχαν σχεδιαστεί από την ομάδα εργασίας του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου για τους Διευθυντές και Προϊσταμένους Γραφείων Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικούς Συμβούλους και 
Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, Διευθυντές σχολικής μονάδας, 
εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. 

Η πιλοτική εφαρμογή έγινε σε δέκα σχολικές μονάδες (τέσσερα 
Δημοτικά σχολεία, δυο Γυμνάσια, δυο Γενικά Λύκεια, και δυο Τεχνικά 
Λύκεια). Τα μέλη των ομάδων εργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
επισκέφθηκαν τις επιλεγμένες σχολικές μονάδες και μοίρασαν τα ερω
τηματολόγια στον Διευθυντή, στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονά
δας, σε μαθητές ενός τμήματος, καθώς και στους γονείς των μαθητών. 
Επιπλέον, μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε Διευθυντές και Προϊσταμέ
νους Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχο
λικούς Συμβούλους και Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων. 
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Τα μέλη των ομάδων εργασίας συνέλεξαν τα συμπληρωμένα ερωτη
ματολόγια καθώς επίσης και τα σχόλια των συμμετεχόντων για τη λει
τουργικότητα των εργαλείων. Η πιλοτική εφαρμογή προσέφερε χρήσι
μες πληροφορίες για την αναμόρφωση των ερευνητικών εργαλείων. 

4.2. Ποιοτική έρευνα 

Στόχος της ποιοτικής έρευνας ήταν η περαιτέρω εμβάθυνση και, 
κυρίως, η ερμηνεία των ποσοτικών δεδομένων σχετικά με τους παράγο
ντες της ποιότητας της εκπαίδευσης. Επιπλέον, στόχος της ποιοτικής 
έρευνας ήταν η σε βάθος μελέτη του τρόπου με τον οποίο αλληλεπι
δρούν οι παράγοντες μεταξύ τους και, κατά συνέπεια, η συνοχή των 
παραμέτρων. 

Η ποιοτική έρευνα διενεργήθηκε σε δέκα σχολικές μονάδες, οι οποί
ες επιλέχθηκαν με κριτήρια όπως ο βαθμός αστικότητας (αστικές περιο
χές, ημιαστικές, αγροτικές, νησιωτικές), τα κοινωνικο-οικονομικά περι
βάλλοντα, η γεωγραφική/ περιφερειακή εκπροσώπηση και οι τΰποι σχο
λείων (Δημοτικά, Γυμνάσια, Ενιαία Λύκεια και Τ.Ε.Ε.). Τα δέκα σχολεία 
που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα αποτελούν μέρος των εκατό σχο
λείων που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα. 

Η ποιοτική έρευνα περιελάμβανε διενέργεια ημιδομημένων συνε
ντεύξεων με τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που συνδέονται με 
τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. Πέραν των συνεντεύξεων πραγμα
τοποιήθηκε και επιτόπια παρατήρηση, με στόχο την επιπλέον συλλογή 
πληροφορίας στις σχολικές μονάδες. 

4.2.α. Ημιδομημένες συνεντεύξεις 

Σε καθεμιά από τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με τα μέλη της σχο
λικής κοινότητας, και συγκεκριμένα με τους Διευθυντές, με πέντε εκπαι
δευτικούς, πέντε μαθητές και πέντε γονείς, αλλά και με μέλη της ευρύ
τερης εκπαιδευτικής κοινότητας, τους Διευθυντές και Προϊσταμένους 
Γραφείων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τους Σχολι
κούς Συμβούλους και τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων που 
συνδέονταν με τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες. 

Επιπλέον, και σε επίπεδο επικράτειας διενεργήθηκαν συνεντεύξεις 
με τέσσερα (4) Στελέχη Νομαρχιακών και Δημοτικών Επιτροπών Παι
δείας από δυο διαφορετικούς νομούς (2 και 2 αντίστοιχα), δυο υπευθύ
νους Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων, δυο υπευθύνους ΚΕ.ΣΥ.Π., δυο 
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υπευθύνους Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, δυο Διευθυντές 

Π.Ε.Κ. (1 Αθήνα, 1 περιφέρεια). 

Οι συνεντεύξεις ήταν ημιδομημένες και ακολουθούσαν τους θεματι

κούς άξονες της μελέτης: διοικητικό πλαίσιο, παιδαγωγικό πλαίσιο, υλι

κοτεχνική υποδομή, επιμόρφωση, εκπαιδευτική έρευνα, αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου, οικονομικοί πόροι και κοινωνική αποδοχή. 

4.2.β. Παρατήρηση 

Εκτός από τις συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκε, σε κάθε σχολική 

μονάδα που συμμετείχε στην ποιοτική έρευνα, παρατήρηση που αφο

ρούσε στη δομή και στις λειτουργίες της. 

Τα δεδομένα της παρατήρησης καταγράφηκαν σε ειδικά διαμορφω

μένα ημερολόγια. Πέραν των ημερολογίων χρησιμοποιήθηκαν και 

άλλες μέθοδοι καταγραφής, όπως η.χ. βιντεοσκόπηση, φωτογράφηση, 

συλλογή αρχειακού υλικού. Η παρατήρηση και η συλλογή των δεδομέ

νων αφορούσε στους θεματικούς άξονες της μελέτης, έτσι όπως αυτοί 

αναφέρθηκαν παραπάνω. 
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Το Διοικητικό Πλαίσιο της πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε τοπικό 
επίπεδο: θεωρητική θεμελίωση και εμπειρικά 
δεδομένα 

Αλεξάνδρα Χ. Κουλουμπαρίτση, Παιδαγωγός, Σύμβουλος του Π.Ι. (Συντονίστρια) 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η διοίκηση συνιστά νευραλγικό τομέα για κάθε οργανισμό και 

σύστημα, διότι καθορίζει την οργάνωση και παρέχει τον απαιτούμενο 

μηχανισμό, για να κινηθεί και να επιτελέσει ο οργανισμός τον προορι

σμό του. 

Ανάλογα με τη δομή του και τα περιθώρια που παρέχονται για λήψη 

αποφάσεων και άσκηση εξουσίας, το διοικητικό πλαίσιο μπορεί να 

χαρακτηρισθεί συγκεντρωτικό ή αποκεντρωτικό, δυναμικό ή γραφειο

κρατικό. 

Η διοίκηση της εκπαίδευσης στη χώρα μας ασκείται συγκεντρωτι

κά. Οι αποφάσεις λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο από την ηγεσία του 

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία 

διοχετεύονται για υλοποίηση σε περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπι

κό επίπεδο μέσω των οργάνων της διοίκησης, δηλαδή υιοθετείται η 

πυραμιδοειδής διάταξη της διοίκησης. Στο παρόν κεφάλαιο μελετά

με τη διοίκηση σε τοπικό επίπεδο και εστιάζουμε κυρίως στον ρόλο 

του Προϊσταμένου Γραφείου, του Σχολικού Συμβούλου και του Διευ

θυντή σχολικής μονάδας, διότι έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι η 

άσκηση διοίκησης σε αυτό το επίπεδο ασκεί καταλυτική επιρροή στο 

οργανωσιακό κλίμα της σχολικής μονάδας και, κατ' επέκταση, προ

διαγράφει τη σχολική αποτελεσματικότητα (Teddlie & Reynolds, 

2001). 
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1. Δ ι ο ί κ η σ η σε τ ο π ι κ ό ε π ί π ε δ ο : θ ε ω ρ η τ ι κ ή θ ε μ ε λ ί ω σ η 

1.1. Προϊστάμενος 

Συμφωνά με το Φ.Ε.Κ. 1340/2002 ανάμεσα στα κΰρια καθήκοντα των 
διοικητικών προϊσταμένων (Γραφείου ή Διεύθυνσης) είναι να: 

• Προΐστανται υπαλλήλων - διοικητικών και εκπαιδευτικών. 
• Εφαρμόζουν εκπαιδευτική πολιτική του κεντρικού φορέα. 
• Συνεργάζονται με προϊσταμένους και υφισταμένους και με την 

Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών 
μονάδων. 

1.2. Σχολικός Σύμβουλος 

Συμφωνά πάντα με το Φ.Ε.Κ. 1340/2002 έργο του Σχολικού Συμβούλου 
είναι η υποστήριξη και η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού κατά την άσκηση 
του παιδαγωγικού του έργου. Το έργο αυτό είναι σύνθετο και πολυεπίπεδο, 
διότι ο Σχολικός Σύμβουλος δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση κάθε 
εκπαιδευτικού, αλλά ασχολείται με όλα τα θέματα που σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα της σχολικής μονάδας. Τέτοια θέματα είναι οι σχέσεις 
των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς, η εισαγωγή καινοτομιών 
και η αναγνώριση και η αξιοποίηση των καλών διδακτικών πρακτικών. 
Συνοψίζοντας, το έργο του Σχολικού Συμβούλου εμπεριέχει τα εξής: 

• Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την εκπαιδευτική πολι
τική και υποστηρίζει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών καινοτο
μιών που εισάγονται στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να γίνεται κατα
νοητό το περιεχόμενο και η φιλοσοφία τους για την αποτελεσμα
τικότερη εφαρμογή τους. Επίσης, αποτυπώνει την εκπαιδευτική 
πραγματικότητα, επισημαίνει τις αδυναμίες της εφαρμογής και 
προτείνει λύσεις. Ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων, πιο αποτελε
σματικών μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση συγχρόνων 
μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

• Ως προγραμματιστής του εκπαιδευτικού έργου στην περιοχή ευθύ
νης του προτείνει τρόπους εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπου
δών για τα μαθήματα της ειδικότητας του ή φροντίζει για την εφαρ
μογή του προτεινόμενου από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προγραμ
ματισμού. Συγχρόνως, ως συντονιστής, συμμετέχει στον προγραμ
ματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία ευθύνης του, ενθαρ
ρύνει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς και συνεργάζεται μαζί 
τους για την εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

• Ως επιμορφωτής των εκπαιδευτικών αναλαμβάνει ο ίδιος πρώτο-
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βουλίες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του κλάδου του στην 
περιοχή ευθύνης του. Επίσης, συμμετέχει στα επιμορφωτικά προ
γράμματα των σχολών επιμόρφωσης, καθώς και του αντίστοιχου 
Οργανισμού Επιμόρφωσης (Ο.ΕΠ.ΕΚ.). Παράλληλα, ενθαρρύνει, 
υποστηρίζει και καθοδηγεί τις ενδοσχολικές προσπάθειες επιμόρ
φωσης των εκπαιδευτικών στα σχολεία της αρμοδιότητας του. 

• Συμμετέχει στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των 
εκπαιδευτικών, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία, με σκοπό την 
επισήμανση αδυναμιών και δυσκολιών στην υλοποίηση του εκπαι
δευτικού έργου, την παροχή βοήθειας για την αναίρεση τους, την 
ενίσχυση πρωτοβουλιών και τη δημιουργία θετικών κίνητρων στην 
εκπαίδευση. Ό τ α ν διαπιστώνει ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί εμφανί
ζουν αδυναμία στην άσκηση εκπαιδευτικού έργου, παράλληλα με 
τη σύνταξη της υπηρεσιακής έκθεσης, προτείνει να εφαρμοστεί 
εξατομικευμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης. Μέχρι τη στιγμή που 
γράφονται τα παρόντα δεν υπάρχουν ρητές οδηγίες για τον τρόπο 
διεκπεραίωσης της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. 

1.3. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 

Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας βρίσκεται στην κορυφή του Συλ
λόγου Διδασκόντων και είναι διοικητικός, κυρίως, υπεύθυνος στον χώρο 
αυτό. Κΰριο έργο του είναι: 

• Να διαμορφώνει και να αναδεικνύει το όραμα της σχολικής κοινό
τητας και να τη στηρίζει όταν διαμορφώνει συλλογικούς στόχους. 

• Να αναλαμβάνει τον ρόλο του καθοδηγητή και μέντορα, κυρίως 
για τους νεότερους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας, για τους 
οποίους οφείλει να αποτελεί παιδαγωγικό πρότυπο. 

• Να καθιστά τη σχολική μονάδα κέντρο επιμόρφωσης και επαγ
γελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

• Να συνεργάζεται σε ισότιμη βάση με τους εκπαιδευτικούς. 

• Να προΐσταται των εκπαιδευτικών και να συντονίζει το έργο τους, 
να τους ενημερώνει για τους νόμους και τις διατάξεις και να φρο
ντίζει να εφαρμόζονται στην πράξη. 

• Να διασφαλίζει τη συνοχή και την καλή συνεργασία ανάμεσα στα 
μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων και να αξιοποιεί δημιουργικά τις 
δυνατότητες και κλίσεις όλου του προσωπικού. 

• Να συνεργάζεται με τους γονείς και κηδεμόνες, καθώς και με τις 
μαθητικές κοινότητες για την οργάνωση της σχολικής ζωής, μέσα 
σε κλίμα κατανόησης και υπευθυνότητας. 
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• Τέλος, συσκέπτεται με ανώτερα στελέχη, τον Σχολικό Σύμβουλο, 
τον Προϊστάμενο και τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, για την καλύτε
ρη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Ο Διευθυντής δεν ασκεί μόνος του διοίκηση, αλλά με την αρωγή και 
τη συνυπευθυνότητα του Συλλόγου Διδασκόντων, που θεωρείται κυρίαρ
χο όργανο (Σαϊτης, 2001). Από τα προαναφερθέντα διαπιστώνουμε ότι η 
Πολιτεία, μέσω της τελευταίας Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 
1340/2002, τ. Β'), αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο του Συλλόγου Διδα
σκόντων, και κυρίως του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπως αντί
στοιχα συμβαίνει και σε άλλες χώρες (π.χ. Βρετανία, Η.Π.Α.). 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εξέχοντες θεωρητικοί στον τομέα της Διοί
κησης της Εκπαίδευσης κρίνουν ότι ο διευθυντής-ηγέτης αποτελεί παρά
γοντα που συμβάλλει περισσότερο από κάθε άλλον στην αποδοτικότητα 
της σχολικής μονάδας. Για παράδειγμα, ο Fullan (1993, 72) και οι 
Fullan & Hargreaves (1991) θεωρούν ότι οι αποτελεσματικοί διευθυντές: 

• Κατανοούν τη σχολική κουλτούρα και τη σημασία της. 
• Ενθαρρύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 

• Εκφράζουν και προωθούν αξίες όπως ισοτιμία, συνεργασία, κοινή 
δέσμευση και απόδοση λόγου. 

• Ενθαρρύνουν τη συνεργασία κι αποθαρρύνουν την αποστασιοποί
ηση των εκπαιδευτικών. 

• Συζητούν στόχους και προγραμματισμό που είναι προϊόντα συλλο
γικού οράματος και δεν περιορίζονται στο να ανακοινώνουν εγκυκλί
ους που επιβάλλονται άνωθεν. 

• Αξιοποιούν τη γραφική εργασία για να διευκολύνουν καταστάσεις 
κι όχι για να δημιουργήσουν γραφειοκρατικό έμφραγμα. 

• Κατανοούν ότι η σχολική μονάδα αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου 
κοινωνικού περίγυρου, με τον οποίο προσπαθούν να χτίσουν γέφυρες 
επικοινωνίας. 

Ο τρόπος με τον οποίο ασκεί την ηγεσία του ο Διευθυντής καθορίζει 
το οργανωσιακό κλίμα του σχολείου. Το οργανωσιακό κλίμα αναφέρε
ται στην αίσθηση που αποκομίζει κανείς από τη ζωή ενός οργανισμού, 
όσον αφορά: 

• Στις τετριμμένες σημαντικές καθημερινές πρακτικές. 
• Στις αντιλήψεις των μελών του για την αποστολή του οργανισμού. 

• Στις στάσεις και συμπεριφορές που απορρέουν από τις αντιλήψεις 
(Halpin & Croft, 1963). 

Κατ' αναλογία, το οργανωσιακό κλίμα προδιαγράφει εν πολλοίς το 
πόσο αποτελεσματική θα είναι η σχολική μονάδα σε ποιοτικό και ποσό-
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τικό επίπεδο. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αναφέρονται στο όραμα, 
στις αξίες, στις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και στο κλίμα που 
αποπνέει η μονάδα. Τα ποσοτικά συνδέονται με τις ακαδημαϊκές επι
δόσεις των μαθητών, τον αριθμό των Καινοτόμων Προγραμμάτων κ.τ.λ. 

Συμφωνά με τους Teddlie & Reynolds (2001) η σχολική αποτελεσμα
τικότητα συναρτάται με τέσσερα χαρακτηριστικά του σχολικού κλίματος: 

Καινοτομία και ανάπτυξη. 
Ποιότητα και αποτελεσματικότητα. 
Συλλογική στόχευση και συνοχή. 
Ικανοποίηση (αναγνώριση) και ταυτότητα. 

2. Η α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α σ τ η ν ά σ κ η σ η διοικητικών 
κ α θ η κ ό ν τ ω ν 

Η αποτελεσματικότητα στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων επη
ρεάζεται από: 

• Την εκπαίδευση και κατάρτιση των στελεχών: Τα στελέχη διοίκη
σης πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της 
διοίκησης, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο αυξανόμε
νες ανάγκες και στην απρόβλεπτη πολυπλοκότητα που παρουσιά
ζει πλέον το σχολικό σύστημα. 

• Τον τρόπο επιλογής των στελεχών. Ο τρόπος επιλογής των στελε
χών πρέπει να είναι σταθερός ως προς τα κριτήρια και τη διαδι
κασία και να μην αποτελεί αντικείμενο πολιτικής διαπραγμάτευ
σης. Οι συνεχείς μεταβολές προκαλούν αστάθεια, ανασφάλεια, 
ακύρωση δημιουργικών επιλογών και πρωτοβουλιών και συντη
ρούν στους υπό εξέλιξη εκπαιδευτικούς την αντίληψη ότι είναι 
όμηροι της εκάστοτε πολιτικής βούλησης. 

• Την υπόσταση της θέσης τους- το κύρος. Οι θέσεις των στελεχών 
να είναι μόνιμες ή με θητεία; Το θέμα έχει θετικές και αρνητικές 
επιπτώσεις και χρήζει περαιτέρω ενδελεχούς μελέτης. 

3. Τα ερευνητικά ερωτήματα 

Σ' αυτήν την ενότητα παρουσιάζουμε και συζητάμε τα εμπειρικά 
δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα σε εκατό σχολικές μονάδες 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά την επικρά
τεια. Με την έρευνα μας θελήσαμε να απαντήσουμε σε τρία ερωτήματα: 

1. Ποια χαρακτηριστικά στοιχεία και συμπεριφορές αποδίδονται 
στον ρόλο κάθε στελέχους της διοίκησης σήμερα; 
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2. Ποια περιθώρια παρέχονται να υπάρξουν αλλαγές στον ρόλο των 
στελεχών στο μέλλον; 

3. Ποιες είναι οι προτάσεις των εκπαιδευτικών και των στελεχών για 
να βελτιωθεί ο ρόλος των διοικητικών στελεχών, με απώτερο στόχο 
την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
(οργανωσιακό σχολικό κλίμα, σχολική αποτελεσματικότητα); 

Αυτά τα ερωτήματα ταξινομήθηκαν σε δυο τομείς για να πετύχουμε 
δυο στόχους: α) να αποτυπώσουμε τον τρόπο που ασκείται σήμερα η 
διοίκηση στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 
β) να ανιχνεύσουμε τάσεις που μπορεί να υπάρχουν για σχήματα διοί
κησης στην εκπαίδευση στο μέλλον. Αυτό το δίπολο παρόν-μέλλον απο
τυπώθηκε στα ερωτηματολόγια, τα οποία δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς, 
σε Προϊσταμένους Γραφείων και Διευθυντές Εκπαίδευσης, σε Διευθυ
ντές σχολείων και σε Σχολικούς Συμβούλους. Με τα ερωτηματολόγια 
αυτά συγκεντρώθηκαν ποσοτικά δεδομένα από εκατό σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και από τα αντίστοι
χα γραφεία εκπαίδευσης, στα οποία ανήκουν τα σχολεία αυτά. Συμπλη
ρωματικά προς τα ποσοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν ποιοτικά δεδομένα 
από δέκα σχολικές μονάδες, οι οποίες ήταν μέρος των εκατό αρχικών 
σχολικών μονάδων, στις οποίες πραγματοποιήθηκε η ποσοτική έρευνα. 

Αναλύσαμε τα ευρήματα αυτής της ερευνητικής μελέτης με βάση τη 
λογική του δίπολου «παρόν-μέλλον» (τι εφαρμόζεται σήμερα - τι προτεί
νεται για το μέλλον), με το οποίο οργανώθηκαν τα ερωτήματα στα ερωτη
ματολόγια και στις συνεντεύξεις που δόθηκαν. Ευελπιστούμε η προσέγγι
ση αυτή να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει την ισχύουσα κατά
σταση και να μπορέσει να διαβλέψει την προοπτική και τη δυναμική που 
αναπτύσσεται για το μέλλον. Δεν θελήσαμε, δηλαδή, να περιοριστούμε 
στην περιγραφή της ισχύουσας κατάστασης, αλλά να πάμε ένα βήμα πιο 
πέρα κι αυτό να γίνει με τη συμβολή των ίδιων των εκπαιδευτικών και των 
στελεχών διοίκησης. Αυτοί οι ίδιοι να πάρουν θέση για το μέλλον τους. Η 
παρουσίαση των ευρημάτων που ακολουθούν γίνεται ανά ιδιότητα ερω
τώμενων. Ξεκινά με τα ποσοτικά στοιχεία και ολοκληρώνεται με τα ποιο
τικά. Την παρουσίαση των δεδομένων ακολουθεί συζήτηση. 

4. Ε μ π ε ι ρ ι κ ά δ ε δ ο μ έ ν α 

4.1. Διοικητικά Στελέχη: Προϊστάμενοι και Διευθυντές 
Εκπαίδευσης 

Στην έρευνα μετείχαν ενενήντα στελέχη διοίκησης, οι περισσότεροι 
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άντρες (75 άτομα) και Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευσης. Η κατα
νομή τους ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης στο οποίο εργάζονταν φαί
νεται στον πίνακα 1. 

Πίνακας 1: Κατανομή Προϊσταμένων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμια 
Δευτεροβάθμια 
Τεχνική - Επαγγελματική 

Δεν απάντησαν 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
50 

32 

2 
6 

90 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

56% 
36% 

2% 
7% 

100% 

Περίπου εβδομήντα Προϊστάμενοι ήταν άνω των 50 ετών και είχαν 
περισσότερα από 25 έτη προϋπηρεσίας. Από τους ενενήντα μόνο δεκα
έξι διέθεταν κάποιον μεταπτυχιακό τίτλο (έντεκα πτυχίο εξειδίκευσης 
και πέντε διδακτορικό δίπλωμα). 

4.1.α. Προϊστάμενοι: το παρόν 

Στο σΰνολό τους οι Προϊστάμενοι θεωρούν ότι είναι καθήκον τους να 
εφαρμόζουν τις εγκυκλίους, προκειμένου να διευκολύνουν την εύρυθμη 
λειτουργία των σχολικών μονάδων. Στις κατ' ιδίαν συνεντεύξεις με οκτώ 
Προϊσταμένους Γραφείων και έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης φάνηκε ότι 
αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως διεκπεραιωτών κρατικών εγγράφων 
και ως διευκολυντών της υλοποίησης αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε 
κεντρικό επίπεδο. 

4.1.β. Προϊστάμενοι: το μέλλον 

Για τους Προϊσταμένους (70%) είναι αδιανόητο να παρεκκλίνουν από 
οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.θ., ακόμα κι αν κρίνεται απαραίτητο για να επιλυ
θούν κατά περίπτωση δυσκολίες. Ενώ στην πλειονότητα τους (80%) δηλώ
νουν ότι δεν επιθυμούν να ασκούν έλεγχο και να προβαίνουν σε πειθαρ
χική δίωξη των υφισταμένων τους, σε ίδιο ποσοστό θεωρούν απαραίτητη 
την καθιέρωση της αξιολόγησης και κρίνουν ότι μέρος των αρμοδιοτήτων 
τους πρέπει να είναι και η αξιολόγηση των υφισταμένων. Τέλος, θεωρούν 
ότι στο μέλλον είναι απαραίτητο να δέχονται χορηγίες από ιδιωτικούς ή 
κρατικούς φορείς, προκειμένου να έχουν τους απαραίτητους πόρους για 
να διεκπεραιώνουν πιο αποτελεσματικά και άνετα το έργο τους. 
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4.2. Διευθυντές σχολικών μονάδων 

Από τους ενενήντα επτά μετέχοντες στην έρευνα Διευθυντές σχολι
κών μονάδων οι εβδομήντα εννέα ήταν άντρες και οι δεκαοκτώ γυναί
κες. Το 80% των Διευθυντών ήταν άνω των 40 ετών και είχαν στην πλει
ονότητα τους περισσότερα από 21 έτη υπηρεσίας. Η κατανομή τους ως 
προς το επίπεδο εκπαίδευσης, στο οποίο άνηκαν, φαίνεται στον πίνακα 
2. 

Πίνακας 2: Κατανομή Διευθυντών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμια 
Δευτεροβάθμια 
Τεχνική- Επαγγελματική 

Δεν απάντησαν 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 
58 
31 

5 
3 

97 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

60% 

32% 
5% 
3% 

100% 

Από τους Διευθυντές του δείγματος μόνο επτά άτομα κατείχαν κάποι
ον μεταπτυχιακό τίτλο εξειδίκευσης, εκ των οποίων οι τρεις είχαν διδα
κτορικό. 

4.2.α. Διευθυντές: το παρόν 

Οι Διευθυντές στην πλειονότητα τους (άνω του 80%) εναρμονίζονται 
με όσα προδιαγράφονται για τον ρόλο τους στην Υπουργική Απόφαση, 
Φ.Ε.Κ. 1340/2002. Για παράδειγμα, θεωρούν ότι κύριος ρόλος τους 
είναι να εφαρμόζουν τις εγκυκλίους, αλλά και να διασφαλίζουν την ηρε
μία και τη συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών 
και γονέων. Επίσης, να αναθέτουν καθήκοντα στους εκπαιδευτικούς και 
να ελέγχουν σε ποιον βαθμό εφαρμόζουν αυτοί τα καθήκοντα τους. 

4.2.β. Διευθυντές: το μέλλον 

Η μεγάλη έκπληξη στον τομέα της διοίκησης ήταν οι στάσεις και οι 
απόψεις των Διευθυντών σχετικά με τα χαρακτηριστικά εκείνα που περι
γράφουν έναν ρόλο πιο ουσιαστικό, πιο δημιουργικό, πιο «μετασχημα
τιστικό» (Ματσαγγοΰρας, 2002). Σε ποσοστό άνω του 75% απάντησαν 
ότι θα επιθυμούσαν να είναι σε θέση: 

• Να προσαρμόζουν σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς το Ωρο
λόγιο Πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. 
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• Να συνδιαμορφώνουν με τους εκπαιδευτικούς τα Προγράμματα 
Σπουδών. 

• Να προβαίνουν σε εσωτερική αυτο-αξιολόγηση της σχολικής 
μονάδας. 

• Να επιλέγουν θέματα επιμόρφωσης σε συνεργασία με τους εκπαι
δευτικούς. 

• Να αναλάβουν να διαχειρίζονται αυτόνομα, χωρίς παρέμβαση 
από την κρατική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. τη σχολική μονάδα. 

Τα ποσοτικά δεδομένα επιβεβαιώνουν και ποιοτικά που ανέκυψαν 
από τις συνεντεύξεις με δέκα Διευθυντές σχολικών μονάδων, εκ των 
οποίων οι έξι ανήκαν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στις συνεντεύξεις 
αναδείχθηκε η σημασία του ρόλου του Διευθυντή, όπως περιγράφεται 
και στη βιβλιογραφία (τι.χ., Day, 2003). Ο Διευθυντής της σχολικής 
μονάδας έχει πολλά καθήκοντα και αρμοδιότητες. Ο ρόλος του είναι 
τέτοιος, που κάθε ενέργεια και δραστηριότητα στη σχολική μονάδα να 
απαιτεί την έγκριση του. 

Η περαιτέρω διοικητική αυτονόμηση των σχολικών μονάδων δείχνει 
να είναι αίτημα της πλειονότητας των Διευθυντών των σχολικών μονά
δων και των εκπαιδευτικών, όπου έγινε η ποσοτική και ποιοτική έρευνα. 
Παρ' όλα αυτά, η εκχώρηση επιπλέον αρμοδιοτήτων στις σχολικές 
μονάδες αυτόματα μεταφράζεται σε επιπλέον κόπο και χρόνο για τον 
Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Από τους ίδι
ους τους Διευθυντές εκφράζονται επιφυλάξεις για το κατά πόσο θα γίνει 
αποδεκτό από την Κεντρική Υπηρεσία ένα τέτοιο αποκεντρωτικό οργα
νωτικό σχήμα και για το κατά πόσο θα είναι λειτουργικό στην πράξη. Οι 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων αναρωτιούνται πώς θα μπορούν να 
ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις, αφοΰ επί του παρόντος ο πολΰς 
και πολύτιμος χρόνος αναλώνεται στη γραφειοκρατική διεκπεραίωση 
εγγράφων, πράγμα που αποβαίνει εις βάρος δραστηριοτήτων που θεω
ρούνται πιο ουσιαστικές, όπως η οργάνωση εκδηλώσεων, η υλοποίηση 
περισσότερων Καινοτόμων Προγραμμάτων κ.τ.λ. 

Δεν είναι μόνο οι γραφειοκρατικής φύσεως διαδικασίες όμως που 
απαιτούν μεγάλο μέρος του χρόνου των Διευθυντών. Το κάθε λογής πρό
βλημα (από την έλλειψη κιμωλίας μέχρι τις βλάβες στα καλοριφέρ) που 
προκύπτει στη σχολική μονάδα περνά από τον έλεγχο του Διευθυντή, ο 
οποίος καλείται να δώσει άμεσα και γρήγορα λύσεις. Η επιτόπια παρα
κολούθηση του έργου του Διευθυντή κατέδειξε ότι ακριβώς, επειδή το 
βάρος και το πλήθος των ευθυνών είναι υπέρογκο, ο Διευθυντής είναι 
εξαιρετικά συγκεντρωτικός. Επιζητεί από τους πάντες, εκπαιδευτικούς, 
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γονείς, άλλο βοηθητικό προσωπικό, να τον ενημερώνουν για το κάθε 
λογής θέμα που προκύπτει στη σχολική μονάδα. 

Πιθανώς η κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων με το απαραίτητο 
ανθρώπινο δυναμικό (γραμματείς) και η ενίσχυση (θεσμική και διοικη
τική) του ρόλου των Υποδιευθυντών θα ανακούφιζε τους Διευθυντές των 
σχολικών μονάδων από τον υπερβολικό φόρτο που προκαλούν καθημε
ρινά και απρόβλεπτα μικροπροβλήματα που προκύπτουν στη σχολική 
μονάδα. Αν είχαν αυτήν τη βοήθεια, οι Διευθυντές θα μπορούσαν να 
αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε εν γένει εκπαιδευτικά 
θέματα που προάγουν το επιστημονικό - παιδαγωγικό έργο της σχολικής 
μονάδας. 

4.3. Σχολικοί Σύμβουλοι 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι του δείγματος ήταν οι σύμβουλοι των σχολεί
ων τα οποία μετείχαν στην έρευνα. Αυτοί στο σΰνολό τους ήταν ενενήντα 
εννέα, εκ των οποίων οι εξήντα έξι ήταν άντρες και οι τριάντα τρεις 
γυναίκες. Η ηλικία τους ήταν ως επί το πλείστον (70%) άνω των 50 ετών 
και είχαν υπηρεσία άνω των 20 ετών (γΰρω 60%). Σε αντίθεση με τους 
Προϊσταμένους και τους Διευθυντές σχολικών μονάδων, οι Σχολικοί 
Σύμβουλοι έχουν στη συντριπτική τους πλειονότητα (90%) μεταπτυχιακό 
τίτλο, και μάλιστα οι μισοί τουλάχιστον διδακτορικό δίπλωμα. Η κατα
νομή των Σχολικών Συμβουλών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης φαίνεται στον 
πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Κατανομή Σχολικών Συμβούλων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Πρωτοβάθμια 
Δευτεροβάθμια 
Τεχνική - Επαγελματική 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

28 
66 
5 

99 

ΠΟΣΟΣΤΑ 

28% 
67% 
5% 

100% 

4.3.α. Σχολικοί Σύμβουλοι: το παρόν 

Η πλειονότητα των Σχολικών Συμβουλών (70%+) θεωρεί ότι το έργο 
της είναι κυρίως συμβουλευτικό όσον αφορά στο ότι: 

• Διευκολύνουν την εφαρμογή του Αναλυτικού Προγράμματος. 

• Προτείνουν προσεγγίσεις αποτελεσματικής εφαρμογής του Αναλυ
τικού Προγράμματος. 



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Υποστηρίζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις. 
• Λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ των εκπαιδευτικών και γονέων 

και όσων χαράσσουν εκπαιδευτική πολιτική. 
Αντιθέτως, οι Σχολικοί Σύμβουλοι (80%) δεν συνδέουν τις αρμοδιότη

τες τους με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

4.3.β. Σχολικοί Σύμβουλοι: το μέλλον 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι στην συντριπτική τους πλειονότητα (80%+) 
θεωρούν ότι μελλοντικά στις αρμοδιότητες τους πρέπει να συγκαταλέ
γονται και τα παρακάτω: 

• Να διατυπώνουν παρεμβατικές παιδαγωγικές προτάσεις, προσαρ
μοσμένες στις ανάγκες των σχολικών μονάδων, ακόμα και αν 
παρεκκλίνουν από τις κεντρικές οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και δια
φοροποιούν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 

• Να έχουν τη δυνατότητα σε συνεργασία με τη σχολική μονάδα και 
/ή με τους γονείς να διατυπώνουν και να υποστηρίζουν Καινοτόμα 
Προγράμματα. 

• Να αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς. 
• Να τους παρέχονται κονδύλια για τις ανάγκες του γραφείου τους. 

• Να υπάγονται απ' ευθείας στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (70%). 
Κατά τις συνεντεύξεις στα σχολεία όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευ

τική διαδικασία αναγνώρισαν την κρισιμότητα του ρόλου των Σχολικών 
Συμβουλών στην αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Όμως, σχεδόν σε όλες τις σχολικές μονάδες αναφέρθηκε η απουσία τους 
από αυτές και η έλλειψη ουσιαστικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς, 
εκτός από τις περιπτώσεις που διοργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια ή 
όταν επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες, συνήθως για να επιλύσουν κάποιο 
πρόβλημα που έχει ανακύψει. Φαίνεται ο ρόλος τους να θεωρείται περισ
σότερο πυροσβεστικός παρά καθοδηγητικός και παιδαγωγικός. 

Αυτή η απουσία από τις σχολικές μονάδες επιβεβαιώθηκε και από τους 
ίδιους τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι ανέφεραν ότι αδυνατούν να 
επισκεφθούν όλες τις σχολικές μονάδες ευθύνης τους λόγω του μεγάλου 
τους αριθμού. Αρκεί μια ματιά στο πλήθος των σχολείων που περιλαμβά
νει μια σχολική περιφέρεια, κυρίως της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
για να διαπιστώσει κανείς πόσο εύλογη είναι η επιχειρηματολογία τους. 

4.4. Εκπαιδευτικοί 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ήταν 971. Από αυτούς, οι 248 ήταν 
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εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας, οι 321 άντρες και οι περισσότεροι 
(593 εκπαιδευτικοί) άνω των 40 ετών. Παρουσιάζει ενδιαφέρον να στα
θούμε στο γεγονός ότι η πλειονότητα του δείγματος (77%) δεν κατέθεσε 
στοιχεία σχετικά με τα τυπικά προσόντα. Στον πίνακα 4 παραθέτουμε τα 
τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών. Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα είναι χαμηλό. 

Πίνακας 4: Τα τυπικά προσόντα των εκπαιδευτικών του δείγματος 

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Διδακτορικό 

Master 

Μετεκπαίδευση Μ.Δ.Δ.Ε. 

Σ.ΕΑ.Μ.Ε. 

Δεν απάντησαν 

ΣΥΝΟΛΟ 

10 

1% 

54 

6% 

89 

9% 

66 

7% 

752 

77% 

971 

Φύλο 

Α 

3 

1% 

19 

6% 

31 

10% 

23 

7% 

245 

76% 

321 

θ 

7 

1% 

35 

6% 

57 

9% 

43 

7% 

486 

77% 

628 

Βαθμίδα 

ΔΗ Μ 

1 

0% 

12 

3% 

56 

12% 

16 

3% 

379 

82% 

464 

ΓΜΝ 

5 

2% 

22 

8% 

18 

7% 

30 

12% 

185 

71% 

260 

ΛΚ 

3 

2% 

13 

7% 

8 

5% 

17 

10% 

135 

77% 

176 

Τ.Ε.Ε. 

1 

1% 

8 

12% 

7 

10% 

3 

4% 

48 

72% 

67 

Ασπκότητα 

ΑΣΤ 

8 

1% 

36 

5% 

71 

11% 

61 

9% 

494 

74% 

670 

ΗΜΙΑΣΤ 

0 

0% 

5 

4% 

10 

9% 

2 

2% 

97 

85% 

114 

ΑΓΡ 

2 

1% 

13 

7% 

8 

4% 

3 

2% 

161 

86% 

187 

4.4.α. Εκπαιδευτικοί: το παρόν 

Ό π ω ς ήδη επισημάναμε, μόνο περίπου το 1/3 των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι ο Σχολικός Σύμβουλος έχει ουσιαστική παρουσία και εμπλο
κή στη ζωή και στα παιδαγωγικά και εν γένει κοινωνικά και πρακτικά 
θέματα μιας σχολικής μονάδας. Αντιθέτως, όλοι σχεδόν (90%) αναγνω
ρίζουν τη συμβολή του Διευθυντή στην εύρυθμη λειτουργία της σχολικής 
μονάδας. Ο ρόλος αυτός φαίνεται να υλοποιείται σε μεγάλο μέχρι στιγ
μής ποσοστό (58%) στο επίπεδο της διεκπεραίωσης, καθότι οι εκπαι
δευτικοί δηλώνουν ότι οι Διευθυντές συγκαλούν μεν Συλλόγους Διδασκό
ντων, σε αυτές τις συναντήσεις όμως, όπως φαίνεται, ανακοινώνονται 
μάλλον αποφάσεις προειλημμένες, παρά συναποφασίζονται τα θέματα 
και οι λύσεις. Χαρακτηριστικές είναι οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών, 
όπως αποτυπώνονται παραστατικά στο διάγραμμα 1. 

Οι εκπαιδευτικοί από τη μεριά τους θεωρούν ότι οι όποιες αλλαγές είναι 
κάτι που θα αποφασίσουν άλλοι γι' αυτούς. Αυτοί δεν είναι μέρος της άλλα-
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γης. Δείχνουν αποστασιοποιημένοι και όχι ιδιαίτερα ενεργοί σε θέματα 
που αφορούν τον συλλογικό τους βίο στη σχολική μονάδα. Παρ' όλα αυτά 
πιστεύουν ότι θα τους ενδιέφερε να αναλάβουν πρωτοβουλίες στο μέλλον. 

Διάγραμμα 1: 
Ο Διευθυντής ενδιαφέρεται να εισακούεται κυρίως η άποψη του 

Πολύ (=4) D Αρκετά (=3) D Λίγο (=2) Π Καθόλου (=1) ΠΔΞ/ΔΑ 

100% 

4.4.β. Εκπαιδευτικοί: το μέλλον 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος (80%) δηλώνουν ξεκάθαρα ότι θα 
επιθυμούσαν στο μέλλον να υπήρχε η δυνατότητα: 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχο
λείου να προσαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στις ανάγκες της 
σχολικής μονάδας. 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχο
λείου να προβαίνει σε προσαρμογές του Προγράμματος Σπουδών. 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχο
λείου να προβαίνει σε εσωτερική αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. 

• Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχο
λείου να επιλέγει θέματα και μέσα για την κάλυψη των επιμορφω
τικών αναγκών των εκπαιδευτικών. 

• Να μεταφερθούν αρμοδιότητες οργάνωσης και λειτουργίας του 
σχολείου από την κεντρική διοίκηση στη σχολική μονάδα (70%). 

Εν συντομία, η εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το έργο τους ουσιαστικο-
ποιείται, όταν τους δίνεται η ελευθερία να έχουν λόγο για το πώς να οργα
νώνεται η ζωή τους στο σχολείο και για το τι και πώς να διδάσκεται. 

5. Συζήτηση και συμπεράσματα 

Ό π ω ς έχουμε ήδη αναφέρει, η διοίκηση ενός οργανισμού αφορά 
στην οργάνωση του οργανισμού αυτοΰ επί τη βάσει κανόνων και νόμων. 
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Οι νόμοι και οι κανόνες ρυθμίζουν τις σχέσεις και τις συνεργασίες των 
μελών του οργανισμού και έχουν ως στόχο να αυξάνουν την αποτελε
σματικότητα του οργανισμού, να αποσοβούν συγκρούσεις η, στη χειρό
τερη περίπτωση, να αποτρέπουν από αυθαιρεσίες που μπορεί να οδη
γήσουν σε μαρασμό τον οργανισμό. 

Στη χώρα μας τον διοικητικό τομέα της εκπαίδευσης έχει αναλάβει το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις υπηρεσίες του, 
κεντρικές, τοπικές και περιφερειακές. Πρόσφατα, διατυπώσαμε την 
παραδοχή ότι η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
κρίνεται εν πολλοίς από τα υγιή θεμέλια και τα γρήγορα αντανακλαστι
κά της διοικητικής μηχανής στα τρία επίπεδα: κεντρικό, περιφερειακό 
και τοπικό (Κουλουμπαρίτση, κ.ά. 2007, 43-51). Συγκεκριμένα, κρίναμε 
ότι στο δύσκαμπτο συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό μας σύστημα, όπου 
θεσμικά πλαίσια, ρυθμίσεις, αποφάσεις πηγάζουν από την κεντρική 
εξουσία, είναι ανάγκη να δημιουργηθούν αποκεντρωτικοί μηχανισμοί 
που θα αποτελέσουν νησίδες σωτηρίας από τον δύσκαμπτο γραφειο-
κρατισμό. Έρευνες σε σχολικές μονάδες έχουν καταδείξει ότι, όταν οι 
εκπαιδευτικοί έχουν συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, τότε δραστηριο
ποιούνται, γίνονται συμμετοχικοί και εμπλέκονται ουσιαστικά στο 
εκπαιδευτικό έργο. Έχουν κίνητρα για να αναπτυχθούν περαιτέρω 
επαγγελματικά (Fullan & Hargreaves, 1991). Επομένως, το εκπαιδευτι
κό έργο που επιτελείται σ' αυτές τις σχολικές μονάδες είναι πιο γόνιμο 
και πιο αποτελεσματικό (Μπαγάκης κ.ά., 2007). 

Στο πλαίσιο αυτής της προβληματικής αναδεικνύεται η σημασία του 
ρόλου του αρχηγού σε έναν οργανισμό όπως είναι η σχολική μονάδα. 
Αυτοΰ, δηλαδή, που με βάση τη σύγχρονη ορολογία ονομάζεται «ηγέ
της». Ό τ α ν σε μια σχολική μονάδα ο ηγέτης είναι ανοικτός και συμμε
τοχικός, σέβεται όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικα
σία και υποστηρίζει πρωτοβουλίες, τότε το σχολικό κλίμα είναι ανοικτό 
και δημιουργικό και τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα είναι υψηλά 
(Fullan, 1993, McBeath, 2005). 

Στην παρούσα έρευνα, και συμφωνά προς τις παραπάνω παραδοχές, 
θελήσαμε να ερευνήσουμε σε ποιο βαθμό τα διοικητικά στελέχη της 
εκπαίδευσης (Διευθυντές, Προϊστάμενοι, Σχολικοί Σύμβουλοι) αντιλαμ
βάνονται τον ρόλο τους ως ρόλο ηγέτη ή αντιθέτως ως γραφειοκράτη-
διεκπεραιωτή, αυτοΰ που στη βιβλιογραφία ονομάζεται «διαχειριστικός» 
Διευθυντής ή Προϊστάμενος (Ματσαγγοΰρας, 2002). 

Ό π ω ς διαπιστώσαμε, ενώ στην πλειονότητα τους Διευθυντές, Προϊ
στάμενοι και Σχολικοί Σύμβουλοι στοιχίζονται με το θεσμικό πλαίσιο 
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και βλέπουν τον εαυτό τους ως «όργανα» που διευκολύνουν την υλοποίη
ση κατευθύνσεων που προέρχονται άνωθεν, εν τούτοις συγχρόνως επι
ζητούν την αυτονόμηση τους και την αυτοδιοίκηση των σχολικών μονά
δων. Οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές θεωρούν ότι, εφόσον γνωρίζουν 
τις άμεσες ανάγκες της σχολικής τους μονάδας, θα μπορέσουν να δια
χειριστούν καλύτερα τις όποιες ανάγκες προκύψουν. Η εξάρτηση από 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ότι συχνά οδηγεί στην καθυστε
ρημένη εκταμίευση χρημάτων λόγω γραφειοκρατίας και κάποιες φορές 
οδηγεί σε διαφωνίες μεταξύ των σχολικών μονάδων και της αυτοδιοίκη
σης όσον αφορά στην έγκριση ή όχι κονδυλίων. Αυτό έχει ως αποτέλε
σμα να μην υλοποιούνται έργα καινοτομικά και βελτιωτικά στη σχολική 
μονάδα. 

Η σχολική μονάδα, όπως διαπιστώνεται από το σύνολο αυτής της 
ερευνητικής μελέτης, χαρακτηρίζεται από αδράνεια και εσωστρέφεια. 
Της λείπει η ελπίδα και η δυναμική για πρόοδο. Η ποιότητα που παρέ
χει μια σχολική μονάδα δεν μπορεί να εξαρτάται από τα προσωποπαγή 
χαρακτηριστικά ενός ατόμου, του Διευθυντή. Βέβαια είναι αναπόφευκτο 
αυτά τα χαρακτηριστικά να παίζουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση 
της ποιότητας του έργου της σχολικής μονάδας, όμως, μόνος του ο Διευ
θυντής ή μόνη της η Διευθύντρια δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Χρει
άζεται η συνέπεια και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών και μελών του Συλ
λόγου Διδασκόντων. Η παντελής όμως έλλειψη κινήτρων στον δημόσιο 
τομέα συνθλίβει, τις περισσότερες φορές, και τα πιο ευεπίφορα οράμα
τα. 

Η έλλειψη κινήτρων και αναγνώρισης κάθε προσπάθειας για καλή 
και αποδοτική πρακτική αποδεικνύεται στην πράξη ως ο μηχανισμός 
που καταπνίγει εν τω γεννάσθαι κάθε αξιόλογη προσπάθεια. Η αδυνα
μία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αποδεικνύεται στην πράξη 
ως πιο σημαντική απώλεια και αδυναμία από ό,τι η έλλειψη οικονομι
κών πόρων: δεν πρόκειται να υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση του εκπαι
δευτικού συστήματος χωρίς να υπάρχει ένας κώδικας αρχών και δεο
ντολογίας για την αξιοποίηση κάθε μέλους του συστήματος που μπορεί, 
θέλει και οφείλει να συνεισφέρει με τον βέλτιστο τρόπο. Αυτό πρέπει να 
είναι, κατά την άποψη μας, το άμεσο, βραχυπρόθεσμο στοίχημα της 
διοίκησης στην εκπαίδευση. 

Τέλος, εξίσου σοβαρά είναι τα θέματα που άπτονται του τρόπου επι
λογής των στελεχών και της κατάρτισης τους. Πολλοί Διευθυντές, και 
ειδικά αυτοί που πρόσφατα ανέλαβαν καθήκοντα, δήλωσαν ότι αναλαμ
βάνουν μια ολόκληρη σχολική κοινότητα χωρίς οι ίδιοι να έχουν την επί-
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γνώση του τι ακριβώς τους περιμένει, οΰτε και τα απαραίτητα εφόδια 

για να ανταποκριθούν στις ανάγκες του νέου τους ρόλου. Πρόσφατα 

(Άνοιξη 2008) το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργάνωσε σε πανελλαδικό 

επίπεδο σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που απευθύνονταν σε Προϊ

σταμένους, Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σχολικούς Συμβούλους. Η 

απήχηση αυτών των σεμιναρίων ήταν πολΰ μεγάλη και η ανταπόκριση 

των επιμορφουμένων εξαιρετική. Η αισιόδοξη προοπτική είναι ότι, ενό

ψει του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την «Εκπαίδευση και Δια 

βίου Μάθηση 2007-2013», αναδεικνύονται νέες προοπτικές για εγγυη

μένη συνέχεια αυτής της αρχικής καλής προσπάθειας στον τομέα της 

επιμόρφωσης των στελεχών. 
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Χριστίνα Βέικου, Λέκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Α.Π.Θ., 

τ. Σύμβουλος του Π.Ι. (Συντονίστρια) 

Ευαγγελία Βαρέση, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 

Αναστασία Πατούνα, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1 

Το θεωρητικό μέρος της ενότητας επικεντρώνεται στην κριτική θεώ
ρηση σημαντικών παραμέτρων -Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικό 
Υλικό και Μεθοδολογία, Σχολικό Κλίμα- που με τη διαλεκτική τους 
αλληλεπίδραση συνδιαμορφώνουν το παιδαγωγικό πλαίσιο της Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως προς το Περιεχόμενο 
Σπουδών και τη Διδακτική Πράξη. Η εστίαση της έμφασης βρίσκεται: 
α) στην ανάδειξη των βασικότερων χαρακτηριστικών τους, όπως αυτά 
αποτυπώνονται στα επίσημα κείμενα, β) στη συγκριτική τους θεώρηση 
σε σχέση με τα ισχύοντα στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλ
λον, και γ) στον προσδιορισμό των ερευνητικών πεδίων και των περιο
ρισμών της έρευνας. 

1. Για την αρχική αναλυτική έκθεση της ενότητας «Περιεχόμενο σπουδών και διδακτική 
πράξη» στο πρόγραμμα «Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος 
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης» εργάστηκε οκταμελής ομάδα αποτελούμενη από 
τους: Χρ. Βέικου, Ι. Δαγκλή, Κ. Καφετζόπουλο, Κ. Μπονΐδη, Ε. Παπασταμούλη, Στ. 
Παπαστεργιόπουλο, Α. Σιγανού, Β. Τσάφο. Στη σύνοψη της αναλυτικής έκθεσης που 
δημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων (τ. 13, σελ. 55-68) συμμετείχαν οι: 
Χρ. Βέικου, Α. Σιγανού και Ε. Παπασταμούλη, ενώ την τελική επιμέλεια του κειμένου 
έκαναν οι Χρ. Βέικου, Αν. Πατούνα και Ευαγ. Βαρέση. Την επεξεργασία των δεδομένων 
της έρευνας ανέλαβαν οι: Χρ. Βέικου, Αν. Πατούνα, Ευαγ. Βαρέση και Β. Τσάφος. 
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1. Προγράμματα Σπουδών 

Διατυπωμένα με ευθύνη του αρμόδιου κρατικού φορέα, τα Αναλυτικά 
Προγράμματα ή Προγράμματα Σπουδών στη χώρα μας στοιχειοθετούν σε 
επίπεδο θεσμικών προδιαγραφών το υποχρεωτικό πλαίσιο αναφοράς 
του εκπαιδευτικού έργου. Αποτελούν την πυξίδα που προσανατολίζει 
την καθημερινή διδακτική πράξη, οργανώνοντας τον προγραμματισμό 
και τη διαδικασία της διδασκαλίας. Προκειμένου, άλλωστε, τα Αναλυ
τικά Προγράμματα να ανταποκρίνονται στις πολλαπλές απαιτήσεις 
που διαμορφώνονται στο μικροεπίπεδο της σχολικής τάξης αλλά και 
στο ευρύτερο σκηνικό της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας, χρήζουν 
διαρκούς αναμόρφωσης, η οποία οφείλει να πραγματώνεται με επιστη
μονικά έγκυρες διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό, τα Αναλυτικά Προ
γράμματα κατά κανόνα καταρτίζονται, δοκιμάζονται πειραματικά, 
αξιολογούνται και αναθεωρούνται συμφωνά με τις εξελίξεις στον τομέα 
των γνώσεων, τις κοινωνικές ανάγκες και την πρόοδο των Επιστημών 
της Αγωγής. 

Το περιεχόμενο των Αναλυτικών Προγραμμάτων, ως ιστορικό και 
ιδεολογικό προϊόν, συνιστά παράγοντα κοινωνικών διεργασιών, καθώς 
αποτελεί συνάρτηση των αντιλήψεων, των αξιών και των επιλογών που 
επικρατούν τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Συνεπώς, το σχολικό 
πρόγραμμα είναι πάντοτε επιλεκτικό ως προς τις «αναγκαίες και απα
ραίτητες» γνώσεις και τους κατάλληλους τρόπους διδασκαλίας. Ακόμη 
και ο προφανής στόχος να αποκτήσουν όλοι οι μαθητές τον «στοιχειώδη 
εγγραμματισμό» έχει ως προϋποθέσεις τις πολιτικές επιλογές, τις κοινω
νικές ανάγκες, τις πολιτισμικές αξίες και τους παιδαγωγικούς κανόνες 
(Bruner 2007). 

1.1. Η ελληνική πραγματικότητα 

Τη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία στην υποχρεωτική εκπαίδευ
ση (Δημοτικό και Γυμνάσιο) καθορίζουν τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπου
δών (Α.Π.Σ.) κάθε γνωστικού αντικειμένου και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαί
σιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), τα οποία σχεδιάστηκαν από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2001) βάσει των προβλεπομένων στον Νόμο 
1566/85 (βλ. άρθρο 1γ). Είχε προηγηθεί, με αφετηρία το άρθρο 7 του 
Νόμου 2525/1997, η σύνταξη (1998) του Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 
Σπουδών (Ε.Π.Π.Σ.) από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο, με στόχο τη 
συνοχή της ΰλης και την εξάλειψη της αποσπασματικότητας των Προ
γραμμάτων Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998 & 2000). 
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Στα Προγράμματα αυτά επιχειρείται, συμφωνά με την πρόθεση των 
συντακτών, η οριζόντια -κατά κΰριο λόγο- διασύνδεση2 των γνωστικών 
αντικειμένων και υιοθετείται η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης 
μέσα από ενεργητικές και ολιστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις (διε
ρευνητικές/ ανακαλυπτικές, ομαδοσυνεργατικές). Μια τέτοια καινοτομι
κή προσπάθεια αναπροσαρμόζει τους στόχους της διδακτικής και μαθη
σιακής διαδικασίας και εξασφαλίζει, διατηρώντας την αυτονομία των 
μαθημάτων, τη διαμόρφωση ενός ενιαίου συνόλου γνώσεων και δεξιο
τήτων, με τη διάχυση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών στο κείμε
νο των σχολικών εγχειριδίων και την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002, 10-16). 

Παράλληλα, στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ
σης, τα Α.Π.Σ. του Λυκείου3 βασίζονται στον Ν. 2525/97 (Φ.Ε.Κ. 188 
Α723-9-97) και εμφανίζουν σε γενικές γραμμές χαρακτηριστικά που εν 
μέρει συνδέονται με τη φιλοσοφία των Προγραμμάτων της υποχρεωτι
κής εκπαίδευσης (απουσία διαθεματικής προσέγγισης), διατηρώντας 
τον αποσπασματικό χαρακτήρα των γνωστικών αντικειμένων. 

Ως προς τη δομή του το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου
δών διαθέτει την απαιτουμένη ευελιξία προσαρμογής του περιεχομένου 
του στις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες και περιέχει, ανά διδακτικό 
αντικείμενο, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας, τους γενικούς γνω
στικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους, συνοπτικά 
περιεχόμενα μάθησης και ενδεικτικές θεμελιώδεις έννοιες διαθεματικής 
προσέγγισης, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τον σχεδιασμό διαθεματι
κών δραστηριοτήτων στα αντίστοιχα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών. Στα 
τελευταία, που εξειδικεύονται ανά γνωστικό αντικείμενο, προσδιορίζο
νται οι σκοποί, οι στόχοι και οι θεματικές ενότητες, υπολογίζεται ο προ
βλεπόμενος χρόνος για τη διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας, υποδει
κνύονται ενδεικτικές δραστηριότητες θεματικού ή διαθεματικοΰ χαρα
κτήρα, συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά διαθεματικά σχέδια εργασίας, 
για τα οποία διατίθεται περίπου το 10% του διδακτικού χρόνου, καθώς 

2. Εκτός από τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ
ση επιχειρείται και η συγκρότηση ενιαίων «διαθεματικών διδακτικών αντικειμένων/ 
μαθημάτων, όπως λ.χ. η «Μελέτη του Περιβάλλοντος», η «Κοινωνική και Πολιτική 
Αγωγή» κ. ά. 

3. Το σχολικό έτος 2006/07 τα Ενιαία Λύκεια μετονομάζονται σε Γενικά Λύκεια. Με τον 
Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146, τ. Α') για την Επαγγελματική Εκπαίδευση τα Τεχνικά Επαγ
γελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) μετατρέπονται σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) 
και Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.). 



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

και προτάσεις για τη μεθόδευση και την αξιολόγηση της διδακτικής δια
δικασίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 2002, 13-19, www.pi-schools.gr, 2006). 

Ως προς την τυπολογία4 τους το Ε.Π.Π.Σ., το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα 
Α.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντικειμένου εντάσσονται στην κατηγορία των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων μορφής if τύπου curriculum, τα οποία εμπεριέχουν 
εκτός από τα τέσσερα δομικά στοιχεία (γενικούς και ειδικούς στόχους, 
περιεχόμενα μάθησης / διδακτέα ΰλη σε συνδυασμό με τον απαιτούμε
νο για κάθε ενότητα διδακτικό χρόνο, υποδείξεις για τη μεθόδευση της 
διδασκαλίας και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της), πρό
σθετο βοηθητικό υλικό για τον εκπαιδευτικό, οδηγίες και ενδεικτικά 
σχέδια μαθήματος. Ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους συνι
στούν «ανοικτά» curricula, καθώς περιέχουν γενικούς κατά διδακτική ενό
τητα στόχους και εναποθέτουν την ευθύνη για τη διατύπωση ειδικών 
στόχων στη διακριτική ευχέρεια του εκπαιδευτικού, διασφαλίζοντας την 
ευελιξία του διδάσκοντα ως προς την προσαρμογή προδιαγραφών και 
πρακτικών στις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης του. 

Όσον αφορά στη συνοχή του Περιεχομένου Σπουδών της Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, επιδιώχθηκε η διασφάλιση 

4. Στη συζήτηση που διεξάγεται αναφορικά με τα Αναλυτικά Προγράμματα γίνεται αδρο-
μερής διάκριση ανάμεσα σε «παραδοσιακά» Αναλυτικά Προγράμματα και σε curricula. Το 
«παραδοσιακό» Αναλυτικό Πρόγραμμα συνιστά έναν κατάλογο περιεχομένων καθώς και 
των προβλεπόμενων για κάθε γνωστικό αντικείμενο διδακτικών ωρών. Η διατύπωση προ
καθορισμένων σκοπών και στόχων της διδασκαλίας, καθώς και οδηγιών για τη μεθόδευ
ση της παραλείπεται, ενώ χαρακτηριστική είναι η χρήση παραδοσιακών μοντέλων αξιο
λόγησης και η ανάδειξη του διδάσκοντος σε αποκλειστικό φορέα της γνώσης. Το 
curriculum, που εφαρμόζεται από τη δεκαετία του 1960, συνιστά «πρόγραμμα σκοπών 
και στόχων» και εμπεριέχει τέσσερα δομικά στοιχεία: στόχους μάθησης, περιεχόμενα 
μάθησης, μεθόδευση διδασκαλίας και έλεγχο επίτευξης στόχων. Στη διεθνή πρακτική το 
curriculum εμφανίζεται με τρεις μορφές: 1) ως «κλειστό» ή «προδιαγεγραμμένο», 2) ως 
«ανοικτό» και 3) ως «Αναλυτικό Πρόγραμμα μορφής ή τύπου curriculum». Στα «κλειστά» 
curricula οι διατυπωμένοι ειδικοί στόχοι προδιαγράφουν πλήρως τη διδασκαλία, γεγονός 
που αποκλείει την προσαρμογή της σε επιμέρους ανάγκες των μαθητών. Ο συγκεκριμέ
νος τύπος Προγράμματος επικεντρώνεται στο αποτέλεσμα και όχι στη διαδικασία της 
μάθησης, παρακάμπτει τη διεπιστημονική/διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και 
εμμένει σε δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας. Τα «ανοικτά» curricula έχουν ως 
κύριο χαρακτηριστικό την αποκεντρωτική διάσταση, διατυπώνοντας κατευθυντήριες 
γραμμές οι οποίες οριοθετούν απλώς το πεδίο δράσης και προσδιορίζουν τα όρια που δεν 
επιτρέπεται να υπερβεί ο εκπαιδευτικός στη διαμόρφωση της διδακτικής διαδικασίας. 
Τέλος, τα «Αναλυτικά Προγράμματα μορφής ή τύπου curriculum» είναι ως προς τη 
μορφή τους ανοικτά, διαθέτοντας τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, και 
εμπεριέχουν, εκτός από τα τέσσερα δομικά στοιχεία του curriculum πρόσθετο βοηθητι
κό υλικό για τον εκπαιδευτικό, σύντομες οδηγίες και σχέδια μαθήματος, βλ. σχετικά Βέι-
κου κ.ά. 2007, 56-58, Βρεττός & Καψάλης 1994, 16-28, Χρυσαφΐδης, 2004). 

http://www.pi-schools.gr
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της με τη σύνταξη του Ε.Π.Π.Σ. (1998). Στη συνέχεια, με την εκπόνηση 
του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ., επιτυγχάνεται η συνέχεια των Προ
γραμμάτων Σπουδών στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Η πρόθεση, ωστόσο, 
των συντακτών του Ε.Π.Π.Σ. δεν έγινε τελικά πραγματικότητα, αφοΰ τα 
Προγράμματα Σπουδών του Λυκείου δεν αποτελούν συνέχεια εκείνων 
του Γυμνασίου, ενώ η έλλειψη συνοχής παραμένει τόσο στον σχεδιασμό 
όσο και στη συγγραφή των εγχειριδίων και τη διδακτική πράξη. 

Παράλληλα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που προορίζο
νται για τα κοινά σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, υλοποιούνται εξατομικευμένα εκπαιδευτικά Προγράμμα
τα για ειδικές κατηγορίες μαθητικού πληθυσμού, καθώς και πρόσθετα 
προγράμματα Διαπολιτισμικής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
Αγωγής Υγείας, αλλά και αντισταθμιστικής αγωγής, όπως η Ενισχυτική 
Διδασκαλία5 στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό-Γυμνάσιο) και η 
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθ
μιας (Φ3/543/85333/Γ1/31-08-2005), βασικά χαρακτηριστικά των οποί
ων αναφέρονται στη συνέχεια. 

1.1.α. Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες 

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται εκείνα που 
χαρακτηρίζονται από σημαντική δυσκολία μάθησης και προσαρμογής 
λόγω σωματικών, διανοητικών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοι
νωνικών ιδιαιτεροτήτων. 

Συμφωνά με τον Νόμο 2817 (Φ.Ε.Κ. 78/14-03-2000) η εκπαίδευση 
των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συνδέεται με τους σκο
πούς της Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τεχνικής-Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης και επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της προσωπικότη
τας, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα διασφαλίσουν την ένταξη 
στο κοινό εκπαιδευτικό σύστημα, την κοινωνική προσαρμογή, την επαγ
γελματική κατάρτιση και ενεργό συμμετοχή στην παραγωγική διαδικα
σία, καθώς και την ισότιμη κοινωνική εξέλιξη. 

Ο ίδιος νόμος αναφέρει ότι οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά
γκες μπορούν να φοιτούν: στη συνήθη σχολική τάξη, με παράλληλη στήρι
ξη Ειδικής Αγωγής, σε κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης μέσα σε 
σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, σε αυτοτελείς σχολικές μονά-

5. Το νομοθετικό πλαίσιο για την Ενισχυτική Διδασκαλία καθορίζεται από το άρθρο 4 
του Ν. 1824/1988, το άρθρο 4 του Π.Δ. 429/91, την § 41 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, 
καθώς και από διάφορες Υ.Α. Το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο για την Πρόσθετη 
Διδακτική Στήριξη καθορίζεται από τις διατάξεις της § 10 του άρθρου 1 του Ν.2525/97. 
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δες Ειδικής Αγωγής, ισότιμες με τα αντίστοιχα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε σχολεία η τμήματα που λειτουρ
γούν σε νοσοκομεία και ιδρύματα, και στο σπίτι (σε εξαιρετικές περιπτώσεις). 

Οι θεσμικές προδιαγραφές της διδασκαλίας για άτομα με Ειδικές 
Εκπαιδευτικές Ανάγκες αποτυπώνονται σε ένα Πλαίσιο Αναλυτικού 
Προγράμματος (ΠΑ.Π.ΕΑ.), όπου προσδιορίζονται (βάσει του Ν. 
2817/2000 και του Π.Δ. 301/1996) γενικοί σκοποί, ειδικοί διδακτικοί 
στόχοι και πεδία ενασχόλησης, παρέχοντας γενικές μεθοδολογικές 
αρχές και οδηγίες. Στο Ε.Π.Π.Σ. παραλείπεται οποιαδήποτε αναφορά 
για τα άτομα της συγκεκριμένης κατηγορίας, ενώ στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. τονί
ζεται η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης Εξατομικευμένων Εκπαι
δευτικών Προγραμμάτων (Ε.Ε.Π.) προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες 
και τα ενδιαφέροντα τους, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης βοήθει
ας για την παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος, ανάλογα με το 
εμπόδιο που αντιμετωπίζουν, ενώ υποστηρίζεται ότι η διαθεματική προ
σέγγιση της γνώσης τους εξασφαλίζει τη δυνατότητα συμμέτοχης στη 
διδασκαλία με τρόπο που να εξυπηρετούνται οι καθημερινές, πραγμα
τικές τους ανάγκες (ΥΠΕΠΘ-Π.Ι. 2002: 11-12). 

Με βάση τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια των ετών 2000-2003 παράγε
ται διδακτικό και κατάλληλα διαμορφωμένο υποστηρικτικό εκπαιδευτι
κό υλικό για τους μαθητές που φοιτούν σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής και 
εγκαινιάζεται (Ν. 2817/2000) η λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολό
γησης και Υποστήριξης των Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (Κ.Δ.Α.Υ.), 
με σκοπό την παροχή υπηρεσιών διάγνωσης, αξιολόγησης και υποστή
ριξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες. 

1.1.β. Διαπολιτισμικη Εκπαίδευση 

Κύριος στόχος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι η αρμονική 
ενσωμάτωση των μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής και γλωσσικής προ
έλευσης στο γενικό εκπαιδευτικό σύστημα και η αποδοχή τους από την 
ευρύτερη κοινωνία. Κατά συνέπεια απευθύνεται σε άτομα που εμφανίζουν 
εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες 
(παλιννοστούντες, μετανάστες, μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες), με 
στόχους, πέραν του βασικού εγγραμματισμοΰ και της εκπαιδευτικής ενσω
μάτωσης, την υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση 
μεταξύ άλλων και της μελλοντικής επαγγελματικής τους εξέλιξης6. 

6. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμικη Εκπαίδευση τίθεται από τον Ν. 
2413/1996, τα μέτρα υποδοχής και εγκατάστασης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων από 
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Η παρουσία πολλών αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα τις τελευταί
ες δεκαετίες μεταβάλλει υποχρεωτικά και το «σκηνικό» της σχολικής 
τάξης. Βάσει των στοιχείων του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Στατιστικός Απολογισμός 2004) το σχο
λικό έτος 2000-2001 φοίτησαν 82.000 αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά 
σχολεία, αριθμός ο οποίος κατά το σχολικό έτος 2002-2003 ανήλθε σε 
98.241 μαθητές σε όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης. Ο Ν. 
2413/96, που αφορά και στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, θέτει ως στό
χους τόσο την κατάρτιση των αλλόγλωσσων μαθητών στην ελληνική 
γλώσσα και τη συνεκπαίδευσή τους με τους γηγενείς μαθητές όσο και 
την προσωπική τους ολοκλήρωση παράλληλα με την ένταξη τους στην 
ελληνική κοινωνία. 

Για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων προβλέπεται η λειτουρ
γία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων σε σχολεία με μεγάλο 
αριθμό αλλοδαπών. Το Πρόγραμμα των Τάξεων Υποδοχής ολοκληρώ
νεται σε δυο κύκλους (τάξεις υποδοχής Ι και Π) 7 και μέσα στο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα του σχολείου. Το πρόγραμμα των Φροντιστηριακών Τμημά
των απευθύνεται σε μαθητές, παλιννοστούντες ή αλλοδαπούς, που είτε 
δεν φοίτησαν σε Τάξεις Υποδοχής και αντιμετωπίζουν γλωσσικές 
δυσκολίες είτε εντάχθηκαν σε υποστηρικτικά μέτρα, αλλά εξακολουθούν 
να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην «κανονική» σχολική τάξη. Η λειτουρ
γία των Φροντιστηριακών Τμημάτων πραγματοποιείται εκτός Ωρολογίου 
Προγράμματος. Στα Φροντιστηριακά Τμήματα παρέχεται υποστηρικτική 

τον Ν. 2790/2000, ενώ το πλαίσιο υποδοχής και εγκατάστασης των μεταναστών από 
χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Ν. 2910/2001. Το θεσμικό πλαίσιο για 
την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων της Δια-
πολιτισμικής Εκπαίδευσης θε'τει η Υ.Α. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94. Ο Ν. 3376/2005 θεσπί
ζει την ίδρυση Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, το οποίο άρχισε να λειτουργεί από το 
σχολικό έτος 2005-2006 στο Ηράκλειο και αποσκοπεί στην κάλυψη εκπαιδευτικών ανα
γκών των παιδιών υπαλλήλων της Ε.Ε. Απευθύνεται όμως και στους Έλληνες μαθητές 
της περιοχής και φιλοδοξεί να τους παράσχει πολυγλωσσική εκπαίδευση με ευρωπαϊκό 
προσανατολισμό. Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας ακολουθεί το Αναλυτικό Πρόγραμ
μα, τη μέθοδο διδασκαλίας καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στα Ευρω
παϊκά Σχολεία. 

7. Στις Τάξεις Υποδοχής Ι εφαρμόζεται εντατικό πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας για μαθητές που θα ενταχθούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστη
μα και η φοίτηση διαρκεί ένα διδακτικό έτος. Στις τάξεις Υποδοχής II εφαρμόζεται 
μικτό πρόγραμμα εσωτερικής και εξωτερικής γλωσσολογικής και μαθησιακής υποστή
ριξης των μαθητών το οποίο πραγματοποιείται μέσα στις κανονικές τάξεις με παράλλη
λη υποστηρικτική γλωσσική διδασκαλία, ενώ η φοίτηση διαρκεί μέχρι δύο διδακτικά 
έτη. 
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διδασκαλία μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα, από τις οποίες οι δυο 
(2) διατίθενται για μελέτη. Στα τμήματα αυτά διδάσκονται τα μαθήμα
τα στα οποία ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει ότι οι αλλόγλωσσοι μαθη
τές αντιμετωπίζουν γλωσσικές η και μαθησιακές δυσκολίες. 

Παράλληλα, η υλοποίηση της πολιτικής για τη Διαπολιτισμική Εκπαί
δευση βασίστηκε και στην εφαρμογή ειδικών δράσεων από Πανεπιστη
μιακά Ιδρύματα της χώρας, στο πλαίσιο των οποίων εκπονήθηκαν Ανα
λυτικά Προγράμματα και διδακτικό υλικό για τη στήριξη της διδακτικής-
μαθησιακής διαδικασίας, ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην επιμόρ
φωση των εκπαιδευτικών και στην ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής 
κοινότητας αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Πρόκειται για τα Προ
γράμματα των Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών μαθητών (από το Κέντρο Δια-
πολιστισμικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών), των Μουσουλ-
μανοηαίδων (από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών) και των Τσιγγανοηαίδων (από το Ινστι
τούτο Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης). Σήμερα 
έχει ξεκινήσει η τρίτη φάση (2006-2008) αυτών των προγραμμάτων. 

1.1.γ. Ενισχυτική Διδασκαλία και Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη 

Πρόκειται για αυτοτελή υποστηρικτικά προγράμματα διδασκαλίας 
που απευθύνονται σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση του εκπαιδευτικού και μορφωτικού 
επιπέδου των μαθητών οι οποίοι αντιμετωπίζουν συγκεκριμένου τΰπου 
μαθησιακές δυσκολίες (κατανόησης και αφομοίωσης της ΰλης) και χρή
ζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται από 
αυτά μαθητές που απλώς επιδιώκουν τη βελτίωση των επιδόσεων τους. 
Τα συγκεκριμένα Προγράμματα Αντισταθμιστικής Αγωγής λειτουργούν 
κατά κανόνα ως μέτρο επανένταξης στη μαθησιακή διαδικασία μέσω 
βελτίωσης της σχολικής επίδοσης, προσβλέποντας γενικότερα στην 
υπέρβαση των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και στην αντιμετώπιση φαι
νομένων όπως η σχολική διαρροή και ο κοινωνικός αποκλεισμός. 

Η Ενισχυτική Διδασκαλία απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων 
του Δημοτικού και του Γυμνασίου που υστερούν σε ορισμένους τομείς 
γνώσης, με συνέπεια να μην διευκολύνεται η παρακολούθηση της διδα
σκαλίας και η αποδοτική συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συγκεκριμένα, εφαρμόζεται Πρό
γραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Γλώσσα και/ή στα Μαθηματικά, 
με στόχο την υποστήριξη μαθητών που εμφανίζουν δυσκολία στην κατα
νόηση και αφομοίωση της διδαχθείσας ΰλης. 
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Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (Π.Δ.Σ.) απευθύνεται σε μαθητές όλων 
των τάξεων του Γενικού Λυκείου και των Επαγγελματικών Λυκείων. Το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα αντισταθμιστικής αγωγής παρακολουθούν 
όσοι μαθητές το επιθυμούν, ανεξάρτητα από την επίδοση τους (στα τμή
ματα εγγράφεται έως και το 35% των μαθητών της τάξης, ανά μάθημα)8. 

1.2. Άξονες διερεύνησης Αναλυτικών Προγραμμάτων 

Βασικές πλευρές στο πλαίσιο των οποίων θα μπορούσε να διερευνη
θεί η ποιότητα των Αναλυτικών Προγραμμάτων είναι οι ακόλουθες: 

Α. Διαδικασίες σύνταξης, αναμόρφωσης/ βελτίωσης τους, με βάση τις αρχές 
ότι α) τα Αναλυτικά Προγράμματα οφείλουν να αναπροσαρμόζονται 
διαρκώς ώστε να ανταποκρίνονται στις επιδιώξεις και τις προοπτικές 
της κοινωνίας αλλά και στις επιστημονικές εξελίξεις και β) κάθε ανα
μόρφωση Α.Π. είναι σκόπιμο να στηρίζεται στην προηγουμένη άρτια 
αξιολόγηση τους. Επιμέρους θέματα διερεύνησης συνιστούν το είδος του 
ακολουθουμένου μοντέλου σχεδιασμού9 όπως και η εγκυρότητα και η νομιμό
τητα των διαδικασιών. Αναφορικά με τα μοντέλα σχεδιασμού διερευνά
ται αν η εστίαση της έμφασης βρίσκεται: α) στους σκοπούς της αγωγής 
και στους στόχους της διδασκαλίας (μοντέλο σκοπών και στόχων), οι 
οποίοι και καθορίζουν τις επιλογές στα περιεχόμενα, στη διδακτική 
μεθοδολογία και στην αξιολόγηση, β) στα ίδια τα περιεχόμενα της διδα
σκαλίας (μοντέλο περιεχομένων) τα οποία οδηγούν στην επιλογή των 
σκοπών (διαδικασία που συνδέεται περισσότερο με τα παραδοσιακά 
Α.Π.) και γ) στις μεθόδους μάθησης, π.χ. ανακαλυπτική/ διερευνητική, 
ομαδοσυνεργατική, που με τη σειρά τους καθορίζουν τους σκοπούς και 
τα περιεχόμενα (μοντέλο διαδικασίας). Από την πλευρά του, το πρόβλη
μα της εγκυρότητας συνδέεται αφενός με το ερώτημα «ποιος παίρνει τις 
αποφάσεις για το Α.Π.», ποιος προκαθορίζει τα επιδιωκόμενα αποτελέ-

8. Τα τμήματα Π.Δ.Σ. λειτουργούν ανεξάρτητα από το κανονικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, 
κατά κανόνα τις καθημερινές, αμέσως μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου. Κάθε 
τμήμα συγκροτείται από 7-14 μαθητές, ενώ η λειτουργία των τμημάτων μπορεί να αρχί
ζει συγχρόνως με την έναρξη των μαθημάτων του κανονικού προγράμματος, λήγει ωστό
σο την παραμονή της έναρξης των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων κάθε 
τάξης. Κάθε μάθημα του προγράμματος Π.Δ.Σ. διδάσκεται έως και 4 ώρες (η διάρκεια 
της διδακτικής ώρας ανέρχεται σε 45') εβδομαδιαίως, ενώ κάθε μαθητής μπορεί να 
παρακολουθήσει έως και 14 ώρες εβδομαδιαίως. Στα ΕΠΑ.Λ. η Π.Δ.Σ. καλύπτει τις ανά
γκες των μαθητών τόσο σε μαθήματα Γενικής Παιδείας όσο και σε μαθήματα Ειδικότη
τας, μέχρι 4 ώρες την εβδομάδα ανά μάθημα και έως 14 ώρες συνολικά. 

9. Για τα μοντέλα σχεδιασμού των Αναλυτικών Προγραμμάτων βλ. μεταξύ άλλων Βρετ-
τός & Καψάλης 1994: 29-34. 
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σματα της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, και αφετέρου με την 
αποδοχή των αποφάσεων αυτών -στον βαθμό του δυνατού- από την 
εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση 
ευρύτερα αποδεκτών αρχών, αξιών και σκοπών της αγωγής στα επίσημα 
κείμενα. Συγχρόνως, η νομιμότητα του Α.Π. εξασφαλίζεται με την τήρη
ση ορισμένων κανόνων και αρχών κατά τη διαδικασία λήψης των απο
φάσεων, που συνδέονται με τη συμμετοχή όχι μόνο των ειδικών επιστη
μόνων αλλά και των άμεσα ενδιαφερομένων, εκπαιδευτικών, μαθητών 
και γονέων, όπως επίσης με τη συζήτηση και τον κριτικό έλεγχο από διά
φορες κοινωνικές ομάδες. 

Ως προς τον σχεδιασμό Αναλυτικών Προγραμμάτων στις χώρες του 
Ο.Ο.Σ.Α. παρατηρούνται δυο τάσεις: στην πρώτη οι αποφάσεις για το 
περιεχόμενο των ΑΠ.Σ. λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο ή περιφερειακό 
επίπεδο (Αυστρία, Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Ισπανία) και 
αφορούν σε όλους τους τύπους σχολείων και τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 
Στη δεύτερη, οι υπεύθυνοι -σε εθνικό επίπεδο- φορείς προσδιορίζουν 
τους σκοπούς της διδασκαλίας, ενώ αποκεντρωμένοι φορείς ή οι σχολικές 
μονάδες αναλαμβάνουν την προσαρμογή των εθνικών επιδιώξεων στις ιδι
αίτερες συνθήκες τους (Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλαν
δία). Παρά τις διαφορές στον βαθμό αποκέντρωσης κατά τον σχεδιασμό 
των Αναλυτικών προγραμμάτων, σε ό,τι αφορά στο Περιεχόμενο Σπουδών 
υπάρχει ένας αυξημένος βαθμός σύγκλισης (κοινά γνωστικά αντικείμενα 
και διατιθέμενος διδακτικός χρόνος, O.E.C.D., 2004, 358-59). 

Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι διαδικασίες σύνταξης και ανα
μόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων κατά τη μεταπολιτευτική 
περίοδο είναι συγκεντρωτικές και διαιρούνται σε τρεις βασικές περιό
δους, που εμφανίζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, στην 
πρώτη περίοδο (1974-1983) το αίτημα για αντικατάσταση των θεσμικών 
προδιαγραφών της διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια 
της επταετούς δικτατορίας αντιμετωπίστηκε με τη σύνταξη Αναλυτικών 
και Ωρολογίων Προγραμμάτων και για τις δυο βαθμίδες της εκπαίδευ
σης. Ως προς την τεχνολογία σύνταξης τους τα Αναλυτικά Προγράμματα 
της συγκεκριμένης περιόδου στοιχειοθετούν παραδοσιακά προγράμματα 
περιεχομένων (Μπονίδης, 2007). Τη δεύτερη περίοδο (1983-1995) ανα
μορφώνονται τα Αναλυτικά Προγράμματα αρχικά της Πρωτοβάθμιας 
(1983-85) και στη συνέχεια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1991-93), 
ένα εγχείρημα που συνδέεται με την προσπάθεια εκδημοκρατισμού και 
εκσυγχρονισμού της ελληνικής εκπαίδευσης. Στην τρίτη περίοδο (1997-
σήμερα) εκσυγχρονίζονται πρώτα τα Αναλυτικά Προγράμματα του Ενι
αίου Λυκείου (1997-2000) και κατόπιν των βαθμίδων της υποχρεωτικής 
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εκπαίδευσης (2001-03), με βασικά χαρακτηριστικά την «κοινοτικοποίη-
ση» του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
(Φλουρής & Πασιάς 2004: 129-135). Και στις τρεις περιόδους δεν τηρή
θηκαν βασικά κριτήρια εγκυρότητας, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες 
αναμόρφωσης να εμφανίζονται αποσπασματικές και ανεπαρκείς, ενώ 
συγχρόνως δεν συνοδεύτηκαν από μια αναδιαρθρωτική και εκτεταμένη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, με 
ενιαία φιλοσοφία, περιεχόμενο και κατευθύνσεις. 

Β. Βαθμός ευελιξίας του Αναλυτικού Προγράμματος, ο οποίος συνδέεται με 
τους σκοπούς, τους στόχους και τα περιεχόμενα της διδασκαλίας 
(σαφείς και εξειδικευμένοι vs εναλλακτικές εμπειρίες μάθησης), την 
οργάνωση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας (προώθηση εναλλακτι
κών μεθοδολογικών προσεγγίσεων), τη διαδικασία σύνταξης (με την 
έννοια ότι το Αναλυτικό Πρόγραμμα δεν θεωρείται ποτέ οριστικό, αλλά 
μεταβάλλεται με βάση την εφαρμογή του στην πράξη), και τη λειτουρ
γική του διαφοροποίηση (δεν ισχύει γενικά και απόλυτα για όλα τα σχο
λεία της χώρας αλλά εξασφαλίζει διαφορετικές εμπειρίες μάθησης ανά
λογα με τις μαθησιακές προϋποθέσεις και τις διαφορετικές ικανότητες 
των μαθητών). 

Γ. Διάρθρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων, η οποία εξετάζεται ως προς 
τον συντονισμό των στόχων, των περιεχομένων, των μεθόδων και μέσων 
διδασκαλίας και αξιολόγησης σε σχέση με τους γενικούς σκοπούς και τη 
φιλοσοφία του Α.Π.Σ., αλλά και σε σχέση με τις προϋποθέσεις μάθησης 
στην εκάστοτε σχολική τάξη. Επιπλέον εξετάζεται η αποτελεσματικότη
τα των επιλογών (διδακτικών ενοτήτων, μεθοδολογικών προσεγγίσεων), 
αν πρόκειται για σπειροειδή διάταξη των περιεχομένων της διδασκα
λίας, με βάση τα δεδομένα της Ψυχολογίας και τις αρχές της Παιδαγω
γικής και της Διδακτικής. 

Δ. Το επίσημο και το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα/ παραπρόγραμμα, όπου 
διερευνάται αν οι γενικότεροι όροι λειτουργίας του σχολείου (διαρρύθ
μιση του σχολικού χώρου, κατανομή του χρόνου, επιλεκτική λειτουργία 
του σχολείου, σχολικά πρότυπα γλωσσικής χρήσης, σχέσεις των εταίρων 
της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης κ.ά.) συμβάλλουν στην επίτευξη των 
σκοπών και των επιδιώξεων του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος, ή 
αν τους αντιστρατεύονται και τους υπονομεύουν. 

2. Ωρολόγια Προγράμματα και διδακτικός χρόνος 

Τα Ωρολόγια Προγράμματα (Ω.Π.) συνιστούν αποτύπωση της αξιο
ποίησης του σχολικού χρόνου και της κατανομής του ανά διδακτικό 
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αντικείμενο και τάξη. Η χρήση και η κατανομή του σχολικού χρόνου δεν 
είναι απόρροια μιας τυχαίας επιλογής που αποσκοπεί απλώς να διευκο
λύνει τη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά αποτελεί 
έκφραση και, συγχρόνως, μέσον επιβολής της «επίσημης» θεωρίας για 
τη διδασκαλία, η οποία εκφράζεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
(Ματσαγγοΰρας, 2001). Βασιζόμενο σε παιδαγωγικο-διδακτικές αρχές 
και δομές που οφείλουν να διασφαλίζουν τον λειτουργικό του χαρακτή
ρα, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα στοιχειοθετεί καθοριστικό παράγοντα 
υλοποίησης του Αναλυτικού Προγράμματος, καθώς οριοθετεί το ενδε
δειγμένο χρονικό πλαίσιο αναφοράς και προσφέρει δυνατότητες για την 
ανάπτυξη του Περιεχομένου Σπουδών (ΥΠ.Ε.Π.Θ., Π.Ι., 1999, 84). 

Αναφορικά με την κατανομή του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου ανά 
γνωστικό αντικείμενο η διεθνής εμπειρία για την Πρωτοβάθμια Εκπαί
δευση (στις τελευταίες τάξεις) αποδεικνύει ότι ο μισός διδακτικός χρό
νος (μέσος όρος χωρών Ο.Ο.ΣΑ. 49%) αφιερώνεται στη διδασκαλία της 
Γλώσσας (24%, Ελλάδα 29%), των Μαθηματικών (16%, Ελλάδα 14%) και 
των Φυσικών Επιστημών (9%, Ελλάδα 11%), ποσοστό που μειώνεται 
ελαφρώς στην κατώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(μέσος όρος χωρών Ο.Ο.ΣΑ. 41%). Παράλληλα διαφαίνεται ότι κατά τη 
μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μει
ώνεται ο χρόνος διδασκαλίας της Γλώσσας (16%, Ελλάδα 12%) και των 
Μαθηματικών (13%, Ελλάδα 11%), ενώ αυξάνει εκείνος των Θετικών 
Επιστημών (12%, Ελλάδα 10%). Ως προς τα υπόλοιπα μαθήματα περισ
σότερες ώρες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διατίθενται για τη διδα
σκαλία της Αισθητικής (12%, Ελλάδα 8%) και Φυσικής Αγωγής (9%, 
Ελλάδα 7%) και λιγότερες για τις Κοινωνικές Επιστήμες (8%, Ελλάδα 
11%) και την εκμάθηση Ξένων Γλωσσών (6%, Ελλάδα 10%), και στη Δευ
τεροβάθμια στις Κοινωνικές Επιστήμες (12%, Ελλάδα 10%), τις Ξένες 
Γλώσσες (11%, Ελλάδα 15%)10 και τη Φυσική Αγωγή (8%, Ελλάδα 8%) 
(O.E.C.D. 2004, 359-366). 

10. Για την προώθηση της γλωσσομάθειας στο ελληνικό σχολείο σε επίπεδο Πρωτο
βάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2003-4 η διδασκαλία της Αγγλικής αρχίζει 
από τη Γ' αντί της Δ' τάξης, ενώ από το 2006-7 εισάγεται και δεύτερη Ξένη Γλώσσα 
(Γαλλικά ή Γερμανικά κατ' επιλογήν), η διδασκαλία της οποίας απευθύνεται στην Ε' και 
στη Στ' τάξη για δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως. Σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου διδά
σκονται δύο ξένες γλώσσες: η Αγγλική που είναι υποχρεωτική και κατανέμεται σε δύο 
επίπεδα, ανάλογα με τον βαθμό γλωσσικής κατάρτισης των μαθητών, και η Γαλλική, 
Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική κατ' επιλογήν. Στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης την υποχρεωτική διδασκαλία της Αγγλικής συνοδεύει η κατ' επιλο
γήν διδασκαλία της Γαλλικής ή Γερμανικής και συμπληρώνει η πιλοτική διδασκαλία 
της Ισπανικής ή Ιταλικής. 
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Η οργάνωση του σχολικού χρόνου καθορίζεται με εγκύκλιο του αρμό
διου υπουργείου σε κεντρικό επίπεδο. Παραδοσιακά, στα Ω.Π. του 
ελληνικού δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος (με εξαίρεση τα σχολεία 
της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που διατηρούν το δικαίωμα της παρέκκλι
σης) ο σχολικός χρόνος είναι αυστηρά προγραμματισμένος, ανελαστι
κός, ευθύγραμμος και κατανεμημένος σε ώρες μαθημάτων που διαδέχο
νται η μία την άλλη (μοντέλο του συνεχούς ωραρίου), γεγονός που εγεί
ρει σημαντικά ερωτήματα ως προς τη δυνατότητα εφαρμογής μη παρα
δοσιακών μεθόδων και διδακτικών μέσων (χάρτες, οπτικό υλικό, διαφά
νειες, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαστήρια, Η/Υ κ.ά.) για την ποιοτική 
αξιοποίηση του (Σοφοΰ, 2002). 

Στις βασικές αδυναμίες των σχετικών προδιαγραφών της διδασκα
λίας συγκαταλέγονται αφενός η ιεράρχηση της σχολικής γνώσης, με τη 
διάκριση των μαθημάτων σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα, η οποία 
μεταξύ άλλων αντανακλάται και στην κατανομή των μαθημάτων στα 
Ωρολόγια Προγράμματα, και αφετέρου η ανεπάρκεια του διδακτικού 
χρόνου. Ο όγκος της διδακτέας ΰλης συχνά υπερβαίνει τα προβλεπόμε
να χρονικά όρια, με αποτέλεσμα ο πραγματικός διδακτικός χρόνος να 
μην επαρκεί πάντοτε για την κάλυψη της, γεγονός που λειτουργεί επι
βαρυντικά ως προς την επιδιωκόμενη ποιότητα της μαθησιακής διαδι
κασίας (Παλάτος, 2005). 

Παράλληλα, χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση πως οι αναθεωρή
σεις ή οι αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα διακρίνονται απλώς και 
μόνον για τον «προσθετικό» τους χαρακτήρα (π.χ. επαναφορά της διδα
σκαλία της Αρχαίας Ελληνικής από το πρωτότυπο σε όλες τις τάξεις του 
Γυμνασίου, εισαγωγή της δεύτερης Ξένης Γλώσσας και της Πληροφορι
κής στην ίδια βαθμίδα). 

3. Διδακτικό υλικό 

Με τον όρο «διδακτικό υλικό» αναφερόμαστε στα διδακτικά πακέτα 
(Βιβλίο Μαθητή, Βιβλίο Εκπαιδευτικού, Τετράδιο Εργασιών) και τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά. Βιβλία του Εκπαιδευτικού συγγράφονται για 
πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980 για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
και στις αρχές της δεκαετίας του 1990 για τη Δευτεροβάθμια. Ως προς 
το περιεχόμενο τους τα βιβλία του εκπαιδευτικού συμπεριλαμβάνουν 
προτάσεις για τη μεθόδευση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας, 
«σύντομες οδηγίες» και «διδακτικά παραδείγματα». Αναφορικά με τα 
εκπαιδευτικά λογισμικά, κατά τη διετία 1998-2000 παρήχθησαν ή προ
σαρμόσθηκαν στις εκπαιδευτικές ανάγκες για το Ενιαίο Λύκειο ογδόντα 
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περίπου τέτοιου είδους διδακτικά βοηθήματα, ενώ δεν έγιναν ανάλογα 
για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Βασικά κριτήρια ποιότητας του διδακτικού υλικού είναι: η επιστημο
νική και παιδαγωγική εγκυρότητα, η ανταπόκριση του στο επίπεδο των 
μαθητών, η αντιστοιχία του με τους διατυπωμένους στόχους της διδα
σκαλίας και την εν γένει φιλοσοφία του Αναλυτικού Προγράμματος, η 
δημιουργία κινήτρων μάθησης, η προώθηση εναλλακτικών διδακτικών 
προσεγγίσεων και δημιουργικών δραστηριοτήτων, η αποφυγή προκατα
λήψεων και στερεοτυπών, η αισθητική πληρότητα, η ευκολία στην πρό
σβαση και στη χρήση του κ.ά. Ένα επιπλέον κριτήριο ποιότητας για τα 
καινούρια βιβλία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που παράγονται στο 
πλαίσιο του Δ.Ε.Π.Π.Σ. είναι η προώθηση της διαθεματικότητας (θεμε
λιώδεις διαθεματικές έννοιες και σχέδια εργασίας). 

Εξετάζοντας την ποιότητα του διδακτικού υλικού με βάση τα κυριό
τερα από τα ανωτέρω κριτήρια ποιότητας παρατηρούμε ότι όσον αφορά 
την αντιστοιχία του διδακτικού υλικού προς το Αναλυτικό Πρόγραμμα, 
αυτή δεν ήταν δεδομένη μέχρι το σχολικό έτος 2006-2007, οπότε, στο 
πλαίσιο των νέων θεσμικών προδιαγραφών που καθόρισαν το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ. για την υποχρεωτική εκπαίδευση, πραγμα
τοποιήθηκε η συγγραφή του αντίστοιχου διδακτικού υλικού. Μέχρι τότε 
τα περισσότερα βιβλία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης βασίζονταν σε 
Αναλυτικά Προγράμματα που είχαν εκπονηθεί το διάστημα 1982-1985 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ., 1987), ενώ είχε ήδη θεσμοθετηθεί το Ε.Π.Π.Σ. (1998). 
Παρόμοια εικόνα σκιαγραφείται και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευ
ση, καθώς ένας αριθμός βιβλίων του Γυμνασίου είχε συγγραφεί το διά
στημα 1985-1989 παρά τις αλλαγές στα Αναλυτικά Προγράμματα, ενώ 
τα τελευταία βιβλία του Ενιαίου Λυκείου (1998-2000) ήταν τα μόνα που 
ανταποκρίνονταν στο Ε.Π.Π.Σ. 

Σε σχέση με τα εν χρήσει βιβλία του μαθητή από το 1981 μέχρι το 
σχολικό έτος 2005-2006 διαπιστώνεται (Μπονίδης, 2004 και 2005) ότι οι 
επιστημονικοί τομείς που εκπροσωπούνταν ως μαθήματα προβάλλονταν 
ως σύνολα γνώσης, οργανωμένα βάσει θετικιστικών αρχών που -στο 
πλαίσιο της επιστημονικής συναίνεσης και συμφωνίας- δεν επέτρεπαν 
την αντιπαράθεση απόψεων και ερμηνειών. Παρά τις όποιες πολιτικές 
μεταβολές ή αναθεωρήσεις των Αναλυτικών Προγραμμάτων, η επικαι-
ροποίηση των διδακτικών εγχειριδίων συνήθως δεν συμβάδιζε με τις 
εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης και της γνώσης, ενώ ο ιδεολογικός 
προσανατολισμός του περιεχομένου των σχολικών βιβλίων είχε έντονα 
εθνοκεντρικό χαρακτήρα και έτεινε να παραβλέπει τα νέα κοινωνικά 
δεδομένα στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής συμβίωσης. Επιπλέον, 
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χαρακτηριστική είναι η διαπίστωση πως στην πλειονότητα τους εμφανί
ζουν τη μορφή ενός ακαδημαϊκού βιβλίου, με εξαίρεση τα «εργαστηρια
κής» υφής βιβλία του Δημοτικού που συντάχθηκαν κατά τη δεκαετία του 
1980. Το γεγονός ότι η φιλοσοφία των συγκεκριμένων εγχειριδίων δεν 
ευνοούσε τη δημιουργία κινήτρων μάθησης και την υποκίνηση της αυτε
νέργειας των μαθητών είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό της διδακτι
κής πράξης σε παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας. 

Όσον αφορά τα εκπαιδευτικά λογισμικά της περιόδου 1997-2000, 
αυτά εμφανίζουν συχνά τεχνικά προβλήματα εγκατάστασης, δεν εμπε
ριέχουν ενδεικτικά διδακτικά σενάρια και δεν υποκινούν τη διερευνητι
κή μάθηση, καθώς στην πλειονότητα τους υιοθετούν τη μορφή ηλεκτρο
νικού βιβλίου και στοιχειοθετούν έκφραση παρωχημένων διδακτικών 
αντιλήψεων. Σημειωτέον ότι τα περισσότερα από τα λογισμικά αυτά δεν 
έχουν διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία, καθώς δεν υπήρχε οργανωμένο 
δίκτυο που θα αναλάμβανε την αναπαραγωγή και την αποστολή του υλι
κού στις σχολικές μονάδες. 

Αξίζει να σημειωθεί, επιπλέον, ότι, ενώ το νομικό πλαίσιο από το 
1997 (Ν. 2525/97, άρθρο 7) επιτρέπει την εισαγωγή του «πολλαπλού 
βιβλίου», μια πρώτη απόπειρα εφαρμογής του απέτυχε κυρίως λόγω 
προβλημάτων ομοιογένειας του περιεχομένου τους, τα οποία εμπόδιζαν 
την ομαλή εφαρμογή του ισχύοντος εξεταστικού συστήματος. Καθώς το 
«πολλαπλό βιβλίο» δεν φαίνεται να εισάγεται και στο άμεσο μέλλον, η 
Ελλάδα θα παραμείνει η μόνη χώρα στην Ενωμένη Ευρώπη, η οποία 
χρησιμοποιεί ένα και μοναδικό βιβλίο σε όλη την επικράτεια για το 
σύνολο σχεδόν των μαθημάτων. 

4. Διδακτική μεθοδολογία 

Με βάση τις επίσημες προδιαγραφές της διδασκαλίας, στην υπο
χρεωτική εκπαίδευση οι προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές κάθε 
γνωστικού αντικειμένου είναι σκόπιμο να προωθούν τη διαθεματική 
προσέγγιση, με την οργάνωση διαθεματικών δραστηριοτήτων και την 
αξιοποίηση των θεμελιωδών διαθεματικών εννοιών που αποτελούν 
τους βασικούς κρίκους οριζόντιας διασύνδεσης των μαθημάτων και τα 
φωτίζουν πολυπρισματικά. Η διαθεματική ολιστική προσέγγιση 
περιορίζει τον γνωσιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό 
της διδασκαλίας, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον σχο
λικό χρόνο. Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διαμεσο
λαβητής της μαθησιακής διαδικασίας, την οποία οι μαθητές ασκούν 
με την ενεργό συμμετοχή τους σε σχετικές δραστηριότητες. Παράλ-
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ληλα τονίζεται ότι ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή της διδασκαλίας 
οφείλει να μην επικεντρώνεται σε έναν μόνο τΰπο μαθησιακής ικανό
τητας (π.χ. μόνο πληροφορίες ή στάσεις ή δεξιότητες), αλλά ο' έναν 
συνδυασμό που συντελεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή. Ο 
μαθητής δεν πρέπει απλώς να συσσωρεύει πληροφορίες και γνώσεις, 
αλλά, μέσω της ανακαλυπτικής ή και ομαδοσυνεργατικής μάθησης 
και σ' ένα πλαίσιο αποδοχής, ενθάρρυνσης, πειραματισμού και συμ
φιλίωσης με το ενδεχόμενο του λάθους, να αναπτύσσει νοητικές δεξιό
τητες που θα του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα αντιμετώπισης προ
βλημάτων και διαμόρφωσης θετικών στάσεων συμπεριφορών ως προς 
τον εαυτό του και το κοινωνικό περιβάλλον. Συγχρόνως επισημαίνεται 
ότι οι διδακτικές πρακτικές οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με 
τους σκοπούς και τους στόχους κάθε γνωστικού αντικειμένου και να 
επιλέγονται ανάλογα με τη διδακτική ενότητα, τις ανάγκες των μαθη
τών, τις συνθήκες του σχολείου ή τα μέσα που διαθέτει ο εκπαιδευτι
κός. Ανάμεσα στις προτεινόμενες διδακτικές στρατηγικές αναφέρο
νται: η διερεύνηση και ανακάλυψη, οι επιδείξεις με τη χρήση κατάλ
ληλου εποπτικού υλικού (διαφάνειες, βιντεοταινίες, προσομοιώσεις σε 
Η/Υ κ.ά.), η συζήτηση σε ομάδες, η αφήγηση κ.τ.λ. (ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Π.Ι., 
2002, 10-11). 

Ως εκ τούτου οι συνιστώμενες στις επίσημες προδιαγραφές της διδα
σκαλίας διδακτικές προσεγγίσεις είναι οι μαθητοκεντρικές και ανταπο
κρίνονται -σε επίπεδο διακηρύξεων τουλάχιστον- στις βασικές αρχές 
της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής. Στις μαθητοκεντρικές 
μεθόδους, επιπλέον, μπορεί να συμπεριληφθεί και το σύνολο των καινο
τόμων δράσεων που εφαρμόζονται και στο ελληνικό σχολείο (Προγράμ
ματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Ευέλικτης Ζώνης 
κ.ά., για τα οποία βλ. οικεία ενότητα). Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο 
εκπαιδευτικός δεν λειτουργεί ως ο κύριος ρυθμιστής του περιεχομένου 
του προγράμματος και του χρόνου ενασχόλησης των μαθητών, οι οποί
οι συνδιαμορφώνουν παρεμβαίνοντας στην οργανωτική διαδικασία, 
γεγονός που εξηγεί τον αυξημένο βαθμό συμμετοχής τους σε πολλές 
δραστηριότητες και ομάδες εργασίας. 

Αξιοσημείωτο είναι, ακόμα, ότι ο εκπαιδευτικός έχει αρκετά περιθώ
ρια ελευθερίας στην επιλογή της διδακτικής μεθοδολογίας, παρά το 
γεγονός ότι δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του η επιλογή των διδακτικών 
εγχειριδίων ή του Περιεχομένου Σπουδών, όπως συμβαίνει σε ορισμένες 
χώρες (Αγγλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, O.E.C.D., 
2004, 425), αρκεί, βέβαια, η διδακτική επιλογή να βρίσκεται σε συνάφεια 
με την αντίστοιχη φιλοσοφία των Αναλυτικών Προγραμμάτων. 
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Η ποιότητα της διδασκαλίας δεν καθορίζεται, ωστόσο, μόνο από την 

υιοθέτηση βασικών αρχών της σύγχρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 

στα επίσημα κείμενα αλλά και από το περιεχόμενο της βασικής κατάρ

τισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, τις συνθήκες λειτουργίας 

και τη δυναμική της σχολικής μονάδας, το μέγεθος και το κλίμα της σχο

λικής τάξης, τη διαρρύθμιση του σχολικού χώρου, τις προσφερόμενες 

υποδομές κ.ά., εφόσον αυτά αποτελούν τις ουσιαστικές προϋποθέσεις 

για τον σχεδιασμό και τη μεθόδευση της καθημερινής διδακτικής πρά

ξης· 

5. Ερευνητικά πεδία και περιορισμοί της έρευνας 

Στις προσδοκίες της συγκεκριμένης ερευνητικής ενότητας συγκατα
λέγεται η αντικειμενική, στο μέτρο του εφικτού, αποτύπωση βασικών 
διαστάσεων του Παιδαγωγικού Πλαισίου της Πρωτοβάθμιας και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και ο εντοπισμός παραμέτρων που ευνο
ούν ή ακυρώνουν τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και την 
αναβάθμιση του ελληνικού δημόσιου σχολείου γενικότερα. 

Από τη φΰση της, ωστόσο, η συγκεκριμένη ενότητα διαμορφώνει ένα 
ευρΰ ερευνητικό πλαίσιο, για τις συνιστώσες του οποίου έγιναν αναφο
ρές στις ενότητες που προηγήθηκαν. Από αυτές, δόθηκε προτεραιότητα 
στη διερεύνηση των απόψεων της εκπαιδευτικής κοινότητας ως προς 
τους ακόλουθους γενικούς άξονες: Αναλυτικά Προγράμματα, Διδακτικά 
Πακέτα, Διδακτική Μεθοδολογία, Εξωσχολική Βοήθεια / Φροντιστήρια, 
Σχολικό Κλίμα. 

Ειδικότερα, όσον αφορά τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, η 
εστίαση της έμφασης βρίσκεται στην εκτίμηση του βαθμού στον οποίο: 
α) η εκπαιδευτική κοινότητα είναι ενημερωμένη και συμφωνεί με τη 
φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ., κυρίως ως προς τη διαθεματι-
κότητα και τα σχέδια εργασίας που αποτελούν τις βασικές καινοτομικές 
τους παραμέτρους, β) τα Α.Π.Σ. λειτουργούν ως σημείο αναφοράς της 
διδακτικής πράξης και γ) ο νέος διδακτικός προσανατολισμός που προ
τείνουν κυρίως το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ. συμβάλλει στη διαμόρ
φωση ενός νέου εκπαιδευτικού κλίματος και επηρεάζει τις δομές του 
συγχρόνου ελληνικού σχολείου. 

Ως προς το χρησιμοποιούμενο -την περίοδο διεξαγωγής της έρευ
νας- διδακτικό υλικό, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
εκτίμηση της επιστημονικής εγκυρότητας και της παιδαγωγικής και 
διδακτικής καταλληλότητας του για όλους τους μαθητές, συμπεριλαμ
βανομένων των αλλοδαπών και των Α.Μ.Ε.Α. 
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Ως προς τη διδακτική μεθοδολογία διερευνάται αν: α) βρίσκεται σε 
συστοιχία με τις επίσημες προδιαγραφές (προώθηση της διαθεματικό-
τητας, της διερευνητικής/ ομαδοσυνεργατικής μάθησης, χρήση εποπτι
κού υλικού, διενέργεια εργαστηριακών μαθημάτων, προώθηση των 
Νέων Τεχνολογιών, αξιοποίηση των προσφερόμενων υποδομών κ.λπ.), 
β) προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης, γ) εξασφαλίζει την 
ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, δ) ο δια
θέσιμος σχολικός χρόνος εξυπηρετεί τις ανάγκες της διδακτικής πράξης, 
προσφέροντας στους μαθητές τη δυνατότητα εμβάθυνσης στις νέες γνώ
σεις που καλούνται να οικειοποιηθούν, ε) η μαθησιακή διαδικασία ολο
κληρώνεται κατά τρόπο ουσιαστικό και ποιοτικό εντός του σχολικού 
περιβάλλοντος, χωρίς να μονοπωλεί τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών, 
στ) η ένταξη στο κοινό σχολικό πρόγραμμα αλλοδαπών μαθητών και 
μαθητών με ειδικές ανάγκες συνοδεύεται από την εξασφάλιση των ανα
γκαίων διδακτικών προσαρμογών, και ζ) κρίνεται ελκυστική και αποτε
λεσματική. 

Ως προς την εξωσχολική βοήθεια εξετάζονται: α) η έκταση του φαι
νομένου, β) οι λόγοι αναζήτησης της, γ) το είδος της προτιμώμενης πρό
σθετης βοήθειας ανά γνωστικό αντικείμενο, δ) ο βαθμός στον οποίο τα 
Προγράμματα Αντισταθμιστικής Αγωγής (Ενισχυτική Διδασκαλία και 
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη) τυγχάνουν της αναμενόμενης αποδοχής 
ως μέσο βελτίωσης των σχολικών επιδόσεων και ε) αν η σχολική επίδο
ση αποτελεί συνάρτηση συγκεκριμένων μορφών υποστηρικτικής βοή
θειας. 

Τέλος, ως προς το σχολικό κλίμα επιδιώκεται να σκιαγραφηθεί κατά 
πόσον: α) προωθείται η διαπολιτισμική αντίληψη, β) ενθαρρύνονται οι 
σχέσεις συνεργασίας και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών, γ) προκαλούνται 
αισθήματα ανασφάλειας λόγω φαινομένων βίας και παραβατικότητας 
και δ) ανταποκρίνεται το ελληνικό σχολείο στις προσδοκίες καλής δια
παιδαγώγησης. 

Οι ανωτέρω επιλογές δεν εξαντλούν τα ερευνητικά πεδία που θα 
μπορούσαν δυνητικά να ενταχθούν στη συγκεκριμένη ενότητα. Η πλη
ρέστερη και εγκυρότερη εκτίμηση της ποιότητας τους Παιδαγωγικού 
Πλαισίου και του Περιεχομένου Σπουδών προϋποθέτει τον επιμερισμό 
του ερευνητικού ενδιαφέροντος σε ειδικότερες παραμέτρους και τον 
συνδυασμό ποικίλων -ποσοτικών και ποιοτικών- ερευνητικών μεθόδων 
(συμμετοχική παρατήρηση, ανάλυση περιεχομένου των σχολικών εγχει
ριδίων, μελέτη των μαθητικών εργασιών ή των βιβλίων ΰλης κ.ά.). Οι 
χρονικοί περιορισμοί, ωστόσο, καθόρισαν και τις σχετικές μεθοδολογι
κές επιλογές (χρήση ερωτηματολογίων και ημιδομημένων συνεντεύξεων). 
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II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν επιχειρείται μια πρώτη, κατοπτευτική 
προσέγγιση των ερευνητικών δεδομένων της ποσοτικής κυρίως έρευνας, 
που αναφέρονται στο Περιεχόμενο Σπουδών και στη Διδακτική Πράξη 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ανάλυση και ο 
σχολιασμός που ακολουθεί είναι απλώς ενδεικτικός ενός τρόπου προ
σέγγισης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, δεδομένου ότι αυτά μπορούν 
να αναταξινομοΰνται διαφορετικά κάθε φορά που αλλάζει η εστίαση του 
ενδιαφέροντος μας σε σχέση με τις ποικίλες μεταβλητές που περιλαμ
βάνονται στο ερευνητικό πλαίσιο. Η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται 
με βάση τους αρχικούς γενικούς άξονες και τα κριτήρια που ορίστηκαν 
στο θεωρητικό μέρος της συγκεκριμένης ενότητας. Η δομή κάθε κεφα
λαίου συνίσταται σε α. μία συνοπτική παρουσίαση των βασικών παρα
μέτρων του, β. σε έναν αδρομερή σχολιασμό των ευρημάτων, γ. στη 
συναγωγή βασικών διαπιστώσεων και δ. στην ανάδειξη θεμάτων που 
χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

1. Αναλυτικά Προγράμματα 

Στην παρούσα ενότητα διερευνάται: α) ο βαθμός ενημέρωσης της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για τη φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των 
Α.Π.Σ. (νέων για τους εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης), 
κυρίως ως προς τη διαθεματικότψα και τα σχέδια εργασίας που αποτελούν 
τις βασικές καινοτομικές τους παραμέτρους, β) η αξιοποίηση των Α.Π.Σ. 
από τους εκπαιδευτικούς και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης κατά τη 
διδακτική πράξη, και γ) η εκτίμηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. 

1.1. Η ενημέρωση για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. 

Η εμβέλεια της ενημέρωσης για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. εξετά
ζεται με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικά ερωτήματα από 
διοικητικά στελέχη, Διευθυντές σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικούς, 
μαθητές και γονείς. 

Οι Προϊστάμενοι και οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε συνολικό ποσοστό 97% γνωρίζουν ότι έχουν συνταχθεί και 
αποτελούν πλέον νόμο του κράτους το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα ΑΠ.Σ. Είναι 
βέβαια λιγότεροι (84%) αυτοί που τα έχουν στο αρχείο της Διεύθυνσης, 
ίσως γιατί ορισμένοι δεν θεωρούν ότι το Περιεχόμενο Σπουδών εμπίπτει 
στο διοικητικό πλαίσιο, τη λειτουργία του οποίου αισθάνονται την υποχρέ-
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ωση να ελέγχουν. Παράλληλα, οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων στην 
πλειονότητα τους (96%) δηλώνουν ότι στα σχολεία τους υπάρχουν ήδη οι 
ενημερωτικοί τόμοι που περιλαμβάνουν το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. 

Από τη μεριά τους οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευ
σης, όπως αποτυπώνεται και στο γράφημα που ακολουθεί, σε ποσοστό 
72% δηλώνουν «πολΰ» και «αρκετά» ενημερωμένοι για την έννοια της 
διαθεματικότψας και σε ποσοστό 58% για τη διδακτική μέθοδο του σχεδί
ου εργασίας {project), οι οποίες προβάλλονται ως οι βασικοί πυρήνες του 
«καινοτομικού» προσανατολισμού του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ. 
Ωστόσο, υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών που δηλώ
νουν ανεπαρκώς («λίγο» ή «καθόλου») ενημερωμένοι για τις συγκεκριμέ
νες παραμέτρους. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται και σε ορισμένες συνε
ντεύξεις με Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές και εκπαιδευτικούς, όπου 
επισημαίνεται ότι οι καθηγητές δεν έχουν πραγματικά κατανοήσει τι 
πρέπει να κάνουν στην πράξη εφαρμόζοντας τη συγκεκριμένη μέθοδο, 
με αποτέλεσμα να μην έχουν πεισθεί για την αποτελεσματικότητα της 
και να φοβούνται τις αλλαγές. 

Γράφημα 1 

Έχετε ενημερωθεί (εκπαιδευτικοί) για τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης και τη διδακτική μέθοδο σχεδίου 

εργασίας; 

26% 

Ι
Ξ ώιαθεματικότητα 

• Σχέδια εργασίας 

13% Ι 
Λίγο Καθόλου 

Η διαφοροποίηση των θετικών απαντήσεων ανά βαθμίδα ε%ηαίδενσι\ς είναι 
αξιοσημείωτη: περισσότερο ενημερωμένοι δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί 
του Δημοτικού σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της ανώτερης βαθ
μίδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου τα ποσοστά των αρνητι-

41% 

31% h ^ 

Μ 
Πολύ Αρκετά 
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κών απαντήσεων προσεγγίζουν ή και ξεπερνούν αυτά των θετικών, τα 
οποία και αποτυπώνονται στο επόμενο σχήμα. Η μείωση του ποσοστού 
των θετικών απαντήσεων είναι εύλογη, καθώς η διαθεματικότητα προ
βλήθηκε ως το βασικό καινοτομικό στοιχείο για το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα 
νέα Α.Π.Σ. που αφορούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση (Δημοτικό και 
Γυμνάσιο). Είναι, ωστόσο, δυσερμήνευτα τα ποσοστά ανεπαρκούς ενη
μέρωσης των εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι δηλώνουν, εφόσον είχε ήδη 
πραγματοποιηθεί από το Π.Ι. το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης των εκπαι
δευτικών σχετικά με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ., το οποίο όφειλαν 
να έχουν παρακολουθήσει - εκτός κι αν με τον τρόπο αυτό βρίσκουν την 
ευκαιρία να υποδηλώσουν την κριτική τους απέναντι στην οργάνωση και 
την ποιότητα των επιμορφωτικών σεμιναρίων του συγκεκριμένου Προ
γράμματος. 

Γράφημα 2 

84% 

66% 
59% 

37% 

67% 

53% 4 9 % 
- _ 45% 

Έχετε ενημερωθεί για το τι σημαίνει Έχετε ενημερωθεί για τη διδακτική 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης; μέθοδο του σχεδίου εργασίας (μέθοδος 

project); 

• Εκπαιδευτικοί Δημοτικού • Εκπαιδευτικοί Γυμνασίου 

D Εκπαιδευτικοί Λυκείου G Εκπαιδευτικοί Τ. Ε. Ε 

Ο βαθμός ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τη διαθεματικότητα 
και τα «σχέδια εργασίας» είναι συνάρτηση του ψνλον (οι γυναίκες εκπαι
δευτικοί υπερτερούν στις θετικές απαντήσεις με διαφορές της τάξης του 
13% για τη διαθεματικότητα και 7% για το σχέδιο εργασίας), της υπηρε
σιακής τους κατάστασης (οι ωρομίσθιοι / αναπληρωτές απαντούν θετικότε
ρα των μονίμων κατά 7% και 20% αντίστοιχα) και της προϋπηρεσίας (μει
ώνεται σταδιακά προϊούσης της επαγγελματικής εμπειρίας / προϋπηρε
σίας κατά 9% και 14% αντίστοιχα). 

Όσον αφορά στη συσχέτιση των θετικών απαντήσεων με τον βαθμό αστι-
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κότψας των σχολείων στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, φαίνεται ότι 
οι εργαζόμενοι σε αγροτικές περιοχές (πιθανόν λόγω νεαρότερης ηλικίας 
και μηδενικής προϋπηρεσίας εξαιτίας του πρόσφατου διορισμού) είναι 
περισσότερο ενημερωμένοι για τις νέες διδακτικές μεθόδους (διαφορές 
της τάξης του 14% και 19% αντίστοιχα, έναντι όσων υπηρετούν σε αστικές 
περιοχές). 

Με κριτήριο την ειδικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι οι διακο-
νοΰντες τις θεωρητικές επιστήμες είναι περισσότερο ευαισθητοποιημέ
νοι στη διαθεματική προσέγγιση (ποσοστά θετικών απαντήσεων 70%, 
έναντι 53% των θετικών και 43% των τεχνολογικών ειδικοτήτων), εκεί 
που οι εκπαιδευτικοί των τεχνολογικών ειδικοτήτων είναι ελαφρώς πιο 
εξοικειωμένοι με το σχέδιο εργασίας (53%, έναντι 52% των θεωρητικών 
και 49% των θετικών ειδικοτήτων). 

Από τη μεριά τους οι γονείς μαθητών και των δυο βαθμίδων εκπαί
δευσης δηλώνουν άγνοια ως προς τη διαθεματικότητα και τα σχέδια εργα
σίας, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα. 

Το γεγονός μάλιστα ότι το ποσοστό των θετικών απαντήσεων δεν 

Γράφημα 3 

Η έννοια της διαθεματικότητας και η διδακτική μέθοδος 
σχεδίου εργασίας ττόσο σας είναι γνωστές (γονείς); 

37% 
40% 

19% 

11% 12% 

cm 
16% 

21% 2 3 % 

a 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

D διαθεματικότητα • διδακτική μέθοδος σχεδίου εργασίας 

αυξάνει οΰτε για τους γονείς των μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου 
ίσως σημαίνει ότι τα παιδιά τους δεν αναφέρονται στις συγκεκριμένες 
προσεγγίσεις οΰτε ως έννοιες οΰτε ως πρακτικές, παρόλο που συμφωνά 
με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ. θα έπρεπε να αποτελοΰν βασικοΰς 
άξονες της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας. Συγχρόνως όμως η 
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-δικαιολογημένη- άγνοια των γονέων για τις συγκεκριμένες διδακτικές 
προσεγγίσεις έχει ως πιθανό αποτέλεσμα την έντονη τάση αναζήτησης 
εξωσχολικής βοήθειας για τα παιδιά τους, η οποία όμως δεν βρίσκεται 
σε απόλυτη συστοιχία με τον νέο διδακτικό προσανατολισμό του σχο
λείου, ακυρώνοντας έτσι, ενδεχομένως, τις σχετικές ανανεωτικές προ
σπάθειες. 

1.2. Η αξιοποίηση των Α.Π.Σ. 

Ό π ω ς προκύπτει από την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, 
οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους συμβουλεύονται «πολΰ» ή 
«αρκετά» το Α.Π.Σ. του μαθήματος που διδάσκουν. Ωστόσο είναι λίγοι 
οι εκπαιδευτικοί που το συμβουλεύονται «πολΰ», και άρα το θεωρούν 
πυξίδα που καθορίζει τον διδακτικό τους προσανατολισμό. Είναι μάλι
στα άξιο διερεύνησης το γεγονός ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που 
συμβουλεύεται «πολΰ» το Αναλυτικό Πρόγραμμα μειώνεται ακόμη 
περισσότερο στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας (21%), τη στιγμή 
που το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα νέα Α.Π.Σ. διαφοροποιούν σημαντικά τον 
διδακτικό προσανατολισμό και ορίζουν επισήμως, σε επίπεδο θεσμικών 
κειμένων, ένα νέο εκπαιδευτικό πλαίσιο για την Πρωτοβάθμια Εκπαί
δευση. 

Περισσότεροι βέβαια από τους μίσους εκπαιδευτικούς (54%) δηλώ
νουν ότι συμβουλεύονται «αρκετά» το Α.Π. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν το Α.Π. σημαντική παράμετρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφήνουν ωστόσο κάποιο περιθώριο 
για μια πιο προσωπική και παρεμβατική εκ μέρους τους εκπαιδευτική 
λειτουργία, που λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης 
κάθε φορά εκπαιδευτικής συνθήκης (σχολείο, τάξη, τμήμα) ή που επη
ρεάζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, από την προσωπική 
εκπαιδευτική τους θεωρία. Είναι άλλωστε ενισχυτικό αυτής της προο
πτικής και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσαν ότι προσπα
θούν να οργανώσουν τη διδασκαλία τους με τρόπο που να ανταποκρί
νεται στο επίπεδο των μαθητών (66% «πολΰ» + 32% «αρκετά» = 98% 
θετική ή πολΰ θετική ανταπόκριση, βλ. αντίστοιχη ενότητα στη συνέ
χεια). 

Εντυπωσιακό πάντως είναι ότι υπάρχει ένα μικρό, αλλά όχι αμε
λητέο, ποσοστό εκπαιδευτικών που φαίνεται να συμβουλεύεται «λίγο» 
ή «καθόλου» το Α.Π.: τουλάχιστον ένας στους δέκα (1/10) δηλαδή 
εκπαιδευτικούς -που γίνονται περισσότεροι από 2 στους 10 για όσους 
διδάσκουν στην Τ.Ε.Ε.- είτε ακολουθεί τις διδακτικές ρουτίνες, ό,τι 
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Γράφημα 4 

Κατά πόσο συμβουλεύεστε (εκπαιδευτικοί) τα Αναλυτικά Προγράμματα 

Σπουδών; 

58% 

Δημοτικό 

52% 53% 

34%, 
39% 

Λύκειο Γυμνάσιο 

• Πολύ • Αρκετά Ο Λίνο D Καθόλου 

Τ.Ε.Ε 

δηλαδή έχει συνηθίσει με τα χρόνια να κάνει και το έχει πια τυπο
ποιήσει, είτε λειτουργεί καινοτομικά, αλλά «κατά βοΰλησιν», αδιαφο
ρώντας για τους τρόπους που επισήμως προτείνονται, έστω κι αν το 
θεσμικό πλαίσιο δεν τους δίνει τυπικά μια τέτοια δυνατότητα. Είναι 
μάλιστα περισσότερο εντυπωσιακό ότι το ποσοστό αυτό αυξάνεται 
στους πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς (16% «λίγο» και 4% «καθό
λου»), από τους οποίους κανείς θα περίμενε μεγαλύτερη εξάρτηση 
από τα θεσμικά κείμενα, κυρίως λόγω μιας ενδεχόμενης επαγγελμα
τικής ανασφάλειας. 

Οι Διευθυντές, πάντως, των σχολείων επιβεβαιώνουν, με το 
συντριπτικό ποσοστό των θετικών απαντήσεων τους (91%), την αντα
πόκριση των εκπαιδευτικών προς την υπηρεσιακή τουλάχιστον υπο
χρέωση τους να ενημερώνονται για τα Α.Π.Σ. των μαθημάτων που 
διδάσκουν. 
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Πίνακας 1: Η αξιοποίηση των Α.Π.Σ. από μέρους των εκπαιδευτικών 
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1.3. Η στάση απέναντι στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και στα Α.Π.Σ. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αναφέρονται μόνο στη φιλοσοφία του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ., καθώς δεν ρωτήθηκαν για την πρακτι
κή αξιοποίηση των βασικών τους παραμέτρων από τους εκπαιδευτικούς 
με τους οποίους συνεργάζονται. Οι περισσότεροι έχουν θετική στάση για 
το νέο διδακτικό πλαίσιο όπως αυτό ορίζεται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα 
νέα Α.Π.Σ., εφόσον θεωρούν πως: 

• Επιτρέπουν είτε «πολΰ» (36%) είτε «αρκετά» (51%) στους εκπαιδευ
τικούς να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αυτενεργήσουν, λαμβάνο
ντας υπόψη τους τις τοπικές ιδιαιτερότητες. 

• Επιτρέπουν είτε «πολΰ» (25%) είτε «αρκετά» (61%) στους μαθητές 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες. 

• Προωθούν είτε «πολΰ» (23%) είτε «αρκετά» (51%) νέους τρόπους αξιο
λόγησης των μαθητών. 

• Είναι είτε «πολΰ» (38%) είτε «αρκετά» (49%) απαλλαγμένα από προ
καταλήψεις απέναντι σε ομάδες μαθητών άλλης υπηκοότητας και 
θρησκεύματος. 

• Επικεντρώνονται είτε «πολΰ» (30%) είτε «αρκετά» (53%) ως προς το 
περιεχόμενο τους στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων που θα επιτρέ
ψουν την αποτελεσματική ένταξη των μαθητών στην κοινωνία. 
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Γράφημα 5 

Αξιολογώντας τη συνολική φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ. κατά 
πόσο πιστεύετε (Σχολικοί Σύμβουλοι) ότι αυτά έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά; 

Προωθούν νιους τρόπους αξιολόγησης του μαθητή. 

Επικεντρώνονται στην ανάπτυξη γνώσεων και 
ικανοτήτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικ ή 

ένταξη των μαθητών στην κοινωνία. 

Επιτρέπουν στον μαθητή να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες. 

Επιτρέπουν στον εκπαιδευτικό να αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες για να ανταποκριθεί σε τοπικές 

ιδιαιτερότητες και ανάγκες. 
Είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις απέναντι σε 

ομάδες μαθητών άλλης υπηκοότητας ή 
θρησκεύματος. 

] 74% 

83% 

86% 

87% 

88% 

Αναφορικά με την ανταπόκριση του Περιεχομένου Σπουδών στις 
αναμονές των εκπαιδευτικών παρατηρούμε ότι οι θετικές ανταποκρί
σεις υπερβαίνουν τις αρνητικές μόνον στους εκπαιδευτικούς του Δημο
τικού. Παράλληλα, η αρνητική στάση των εκπαιδευτικών εμφανίζεται 
ενισχυμένη σε σχέση με τους στόχους του σημερινού σχολείου, οι οποί
οι καθορίζονται από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ. κάθε γνωστικού αντι
κειμένου. 

Γράφημα 6 

Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα παρακάτω; 

68% 

48% 4 4 % 49% 

LCD 
το περιεχόμενο σπουδών 
{τι μαθαίνουν οι μαθητές) 

58% 

τους στόχους του 
(γιατί το μαθαίνουν) 

ι Εκπ/κοι Δημοτικού • Εκπ/κοι Γυμνασίου D Εκπ/κοι Λυκείου D Εκπ/κοι Τ.Ε.Ε. 
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Η διαφοροποίηση των απαντήσεων με βάση την ειδικότητα, την ηλι
κία, την επαγγελματική εμπειρία και την περιοχή στην οποία υπηρετούν 
οι εκπαιδευτικοί εμφαίνεται στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 2: Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο σπονδών και 
τους στόχους του σημερινού σχολείου 
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1.4. Διαπιστώσεις - Θέματα προς διερεύνηση 

Τα Α.Π.Σ., ως θεσμικά τουλάχιστον κείμενα, αποτελούν σε σημαντι
κό βαθμό, κείμενα αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο ο νέος 
διδακτικός προσανατολισμός, που προτείνουν κυρίως το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
τα νέα Α.Π.Σ., και ο οποίος υποστηρίζεται από τους Σχολικούς Συμβού
λους, δεν φαίνεται να διαμορφώνει ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα στα σχο
λεία. 

Το γεγονός ίσως να είναι εύλογο, καθώς είναι πολΰ μικρό το χρονικό 
διάστημα που τα προγράμματα αυτά έχουν εισαχθεί στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση και χρειάζεται χρόνος τόσο για να κατανοήσουν οι εκπαι
δευτικοί τη νέα φιλοσοφία όσο και για να τη μεταφράσουν σε διδακτική 
πράξη. Η διαφαινόμενη ωστόσο τάση ίσως να οφείλεται και στο γεγονός 
ότι οι εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι επιφυλακτικοί 
ως προς την επιβαλλόμενη καινοτομία, επειδή δεν αισθάνονται να υπο
στηρίζονται επιμορφωτικά. 

Για τους εκπαιδευτικούς της λυκειακής βαθμίδας, είτε του Γενικού 
Λυκείου είτε της Τ.Ε.Ε., αφενός δεν υπάρχει σχετικό μεταρρυθμιστικό 
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εγχείρημα και αφετέρου οι επικείμενες εξετάσεις ίσως να μην αφήνουν 
περιθώρια για τέτοιου είδους καινοτομικές διαδικασίες. 

Θα άξιζε πάντως να διερευνηθεί εκ νέου σε ποιον βαθμό οι διαπι
στώσεις αυτές παραμένουν ίδιες και για τις επόμενες σχολικές χρονιές, 
όταν γενικευθεί η χρήση των νέων σχολικών βιβλίων για όλα τα μαθή
ματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ώστε να εντοπισθούν και οι σχετι
κές αιτίες και να επιχειρηθούν ανάλογες ερμηνείες. 

Όσον αφορά την επάρκεια του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου είναι 
σκόπιμο να διερευνηθεί αν η ασφυκτική του πίεση είναι συνάρτηση 
των απαιτήσεων του Αναλυτικού και Ωρολογίου Προγράμματος ορι
σμένων μαθημάτων ή αν η ανεπάρκεια του προκύπτει από τον τρόπο 
με τον οποίο αυτός αξιοποιείται (αποτελεσματικότητα διδακτικών 
προσεγγίσεων) ή αναλώνεται (απώλεια διδακτικών ωρών για διάφο
ρους λόγους). 

2. Διδακτικό υλικό 

Στην παρούσα ενότητα διερευνάται η ποιότητα του χρησιμοποιούμε
νου στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
διδακτικού υλικού (Βιβλία Μαθητή και Εκπαιδευτικού), όπως αυτή εκτι
μάται από τις απαντήσεις που έδωσαν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς 
στα σχετικά ερωτήματα της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Είναι 
σκόπιμο, ωστόσο, να τονισθεί εξ αρχής ότι τα υπάρχοντα ευρήματα εν 
μέρει μόνο αποτυπώνουν τη σημερινή κατάσταση, επειδή την περίοδο 
διεξαγωγής της έρευνας (άνοιξη 2007) δεν είχαν εισαχθεί στην υποχρε
ωτική εκπαίδευση καινούργια διδακτικά πακέτα για όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα. Ό σ ο για την αποτίμηση των σχολικών βιβλίων του Λυκείου, 
δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για τα μαθήματα 
κατεύθυνσης ή ειδικότητας, καθώς δεν συγκεντρώθηκαν επαρκή ερευ
νητικά στοιχεία. 

2.1. Επιστημονική Εγκυρότητα 

Η διερεύνηση της επιστημονικής εγκυρότητας των σχολικών εγχειρι
δίων στηρίζεται στην εκτίμηση μόνο των εκπαιδευτικών και όχι και των 
Σχολικών Συμβούλων, οι οποίοι δεν ερωτήθηκαν σχετικά. Ό π ω ς φαίνεται 
και στο ακόλουθο γράφημα, οι θετικές κρίσεις της πλειονότητας των 
εκπαιδευτικών υπερβαίνουν τις αρνητικές, με θετικότερες εκείνες των 
εκπαιδευτικών του Γυμνασίου (67% έναντι 62% του Λυκείου και 55% της 
Τ.Ε.Ε.) και λιγότερες, μόλις 54%, του Δημοτικού. Η επιφυλακτικότητα 
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των εκπαιδευτικών του Δημοτικού για την επιστημονική εγκυρότητα των 
σχολικών εγχειριδίων χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, με δεδομένη την 
αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων στη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευ
σης. 

Γράφημα 7 

Σε ποιο βαθμό θεωρείτε (εκπαιδευτικοί) ότι τα σχολικά 
βιβλία περιέχουν έγκυρη επιστημονική γνώση που 

ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης; 

Δημοτικό Γυμ\«σιο Λύκειο Τ.Ε.Ε 

• Πολύ • Αρκετά D Λίγο D Καθόλου 

Τα ποσοστά των θετικών κρίσεων των εκπαιδευτικών είναι συνάρ
τηση του ψνλον (οι άντρες κρίνουν θετικότερα από τις γυναίκες εκπαι
δευτικούς), της ειδικότητας τους (οι εκπαιδευτικοί τεχνολογικών ειδι
κοτήτων είναι επιεικέστεροι στις κρίσεις τους έναντι των θεωρητικών 
και θετικών ειδικοτήτων), της υπηρεσιακής τους κατάστασης (οι μόνιμοι 
κρίνουν θετικότερα των ωρομισθίων/ αναπληρωτών), της προϋπηρεσίας 
(οι πρωτοδιόριστοι είναι πιο αυστηροί στις κρίσεις τους) και, τέλος, 
του βαθμού αστικότητας της περιοχής στην οποία υπηρετούν (οι υπηρε
τούντες σε αγροτικές περιοχές δίνουν υψηλότερα ποσοστά θετικών 
απαντήσεων), όπως αποτυπώνεται αναλυτικά και στον επόμενο πίνα
κα. 
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Πίνακας 3: Η επιστημονική εγκυρότητα των σχολικών εγχειριδίων κατά τη γνώμη 
των εκπαιδευτικών 
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2.2. Ανταπόκριση στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες των 
μαθητών 

Η ανταπόκριση των σχολικών εγχειριδίων στα ενδιαφέροντα και στις 
ανάγκες των μαθητών διερευνάται σε σχέση με την εκτίμηση εκπαιδευ
τικών, μαθητών και γονέων γι' αυτά. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από 
την επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας, η γνώμη της πλειονότητας 
των εκπαιδευτικών για τη συγκεκριμένη παράμετρο των σχολικών εγχειρι
δίων είναι αρνητική: 41% θετικές κρίσεις (5% «πολΰ» + 36% «αρκετά») 
και 54% αρνητικές (47% «λίγο» + 7% «καθόλου»). Η αρνητική στάση 
είναι πιο έντονη όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα και απομακρυνόμαστε από 
τα αστικά κέντρα [στις αγροτικές περιοχές οι θετικές απαντήσεις (53%) 
υπερτερούν των αρνητικών (44%)]. 

Σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς, η στάση των γονέων είναι περισσό
τερο θετική (57% θετικές κρίσεις και 41% αρνητικές), όταν κρίνουν τα 
βιβλία με κριτήριο την ανταπόκριση του περιεχομένου στις ανάγκες των παιδιών, οι 
οποίες ωστόσο δεν καθορίζονται, αφοΰ σε αυτές θα μπορούσε να συμπερι
λαμβάνεται και η ανάγκη να ανταποκριθούν επιτυχώς στις εξετάσεις. Η 
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Γράφημα 8 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (εκπαιδευτικοί) ότι τα σχολικά 

εγχειρίδια ανταποκρίνονται με το περιεχόμενο τους στις 

ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών; 
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εικόνα αυτή ανατρέπεται, και μάλιστα σε στατιστικά σημαντικό βαθμό, 
στους γονείς των μαθητών Λυκείου (46% θετικές κρίσεις και 52% αρνητι
κές) και των μαθητών Τ.Ε.Ε. (36% θετικές κρίσεις και 62% αρνητικές). 

Αντίθετα, η στάση των γονέων γίνεται αρνητική, όταν κρίνουν τα 
βιβλία με κριτήριο την ανταπόκριση τον περιεχομένου στα ενδιαφέροντα των 
μαθητών (46% θετικές κρίσεις και 51% αρνητικές). Η τάση αυτή εντεί
νεται στους γονείς των μαθητών Λυκείου (32% θετικές κρίσεις και 
64% αρνητικές) και Τ.Ε.Ε. (33% θετικές κρίσεις και 64% αρνητικές), 
ενώ ανατρέπεται, σε σημαντικό στατιστικά βαθμό, στους γονείς των 
μαθητών του Δημοτικού (54% θετικές κρίσεις και 43% αρνητικές). 
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Οι μαθητές με τη σειρά τους, εκτιμώντας την ανταπόκριση των σχολι
κών βιβλίων στα ενδιαφέροντα και στις ανάγκες τους, παρουσιάζουν διά
σταση απόψεων: οι θετικές κρίσεις των μαθητών του Δημοτικού για όλα 
τα σχολικά εγχειρίδια είναι εντυπωσιακά υψηλές (74% έως 93%), εκεί 
που των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιμερίζονται ανά
λογα με το διδακτικό βιβλίο και, πάντως, κυμαίνονται σε πολΰ χαμηλό
τερα ποσοστά (23% έως 72% στο Γυμνάσιο και 4% έως 50% στο Λύκειο), 
όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα. 

Γράφημα 10 

Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων πόσο 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σου; 
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Σχολικά βιβλία (μόνο Γενικής Παιδείας για το Λύκειο) 

Οι θετικές απαντήσεις των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου 
ανά διδακτικό εγχειρίδιο αποτυπώνονται παραστατικά στα δυο επόμενα 
σχήματα. Παρατηρούμε ότι στο Γυμνάσιο οι θετικές απαντήσεις υπερ
τερούν των αρνητικών για τα μισά περίπου μαθήματα, αν και ιδιαίτερα 
υψηλές τιμές εμφανίζονται σε λίγα μόνο μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Πλη
ροφορική, Μαθηματικά, Νεοελληνική Γλώσσα), ενώ στο Λύκειο σε όλα 
τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, εκτός από τη Νεοελληνική Γλώσσα, οι 
αρνητικές απαντήσεις υπερτερούν των θετικών. 
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Γράφημα 11 

Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων πόσο ανταποκρίνεται στα 

ενδιαφέροντα σου (μαθητές Γυμνασίου); 
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Γράφημα 12 

Το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων πόσο 

ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα σου (μαθητές Λυκείου); 
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2.3. Προώθηση της κριτικής σκέψης 

Για τη συγκεκριμένη παράμετρο των σχολικών εγχειριδίων απά
ντησαν εκπαιδευτικοί και γονείς, των οποίων οι εκτιμήσεις δεν φαίνε
ται να ταυτίζονται απόλυτα. Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων 
εκπαίδευσης δεν πιστεύουν ότι τα σχολικά βιβλία συμβάλλουν στην 
προώθηση της κριτικής σκέψης των μαθητών: 39% θετικές κρίσεις (6% 
«πολΰ» + 33% «αρκετά») και 55% αρνητικές (42% «λίγο» + 13% «καθό
λου»), με σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση όσο ανεβαίνουμε βαθ
μίδα (63% αρνητικές απαντήσεις για τα βιβλία του Λυκείου, και 78% 
για εκείνα της Τ.Ε.Ε.). Αντίθετα, η πλειονότητα των γονέων είναι επι
εικέστερη στις κρίσεις της (54% θετικές κρίσεις και 43% αρνητικές), αν 
και η θετική αυτή αποτίμηση, περισσότερο έντονη στις αγροτικές 
περιοχές (62% θετικές απαντήσεις και 32% αρνητικές), ανατρέπεται 
για τους μεγαλύτερους σε ηλικία γονείς (44% θετικές απαντήσεις και 
55% αρνητικές) και τους γονείς των μαθητών Λυκείου (44% θετικές 
απαντήσεις και 52% αρνητικές) και Τ.Ε.Ε. (38% θετικές απαντήσεις 
και 57% αρνητικές). 

Γράφημα 13 

Τα σχολικά βιβλία προωθούν την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης των μαθητών; 
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2.4. Πολλαπλή μεθόδευση της διδασκαλίας 

Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης εκτιμούν ότι τα 
σχολικά εγχειρίδια δεν παρέχουν τη δυνατότητα για πολλαπλή μεθόδευση 
της διδασκαλίας: 43% θετικές κρίσεις (8% «πολΰ» + 35% «αρκετά») και 
51% αρνητικές (41% «λίγο» + 10% «καθόλου»), με την αρνητική στάση 
να γίνεται πιο έντονη όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα (61% αρνητικές κρίσεις 
για τα βιβλία του Λυκείου και 67% για εκείνα της Τ.Ε.Ε.). 

Γράφημα 14 

Τα σχολικά εγχειρίδια δίνουν τη δυνατότητα στον 
εκπαιδευτικό να μεθοδεύσει πολλαπλώς τη διδασκαλία 

του; 
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2.5. Ανταπόκριση στις συνθήκες εργασίας της τάξης (χρόνος 
και διαθέσιμα μέσα) 

Η συγκεκριμένη παράμετρος των σχολικών εγχειριδίων συγκεντρώνει 
τις εντονότερες αρνητικές κρίσεις των εκπαιδευτικών: 30% θετικές απα
ντήσεις (4% «πολΰ» + 26% «αρκετά») και 65% αρνητικές απαντήσεις 
(46% «λίγο» + 19% «καθόλου»), με την αρνητική στάση να εντείνεται όσο 
ανεβαίνουμε βαθμίδα (58% αρνητικές κρίσεις για τα βιβλία Δημοτικού, 
68% για εκείνα του Γυμνασίου, 73% για του Λυκείου, 18% θετικές απα
ντήσεις και 71% για στις Τ.Ε.Ε.) και απομακρυνόμαστε από τα αστικά 
κέντρα [στις αγροτικές περιοχές οι θετικές απαντήσεις (43%) υπολείπο
νται των αρνητικών (55%)]. 
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Γράφημα 15 

Τα σχολικά εγχειρίδια προτείνουν διδακτικές προσεγγίσεις 
που ανταποκρίνονται στις συνθήκες εργασίας της τάξης; 
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2.6. Εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών 

Η συγκεκριμένη παράμετρος αναφέρεται στη δυνατότητα των σχο
λικών εγχειριδίων να ικανοποιούν τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των αλλοδαπών μαθητών και των μαθητών με αναπηρία. Για το 
συγκεκριμένο κριτήριο αξιολόγησης ζητήθηκε η γνώμη μόνον των 
μαθητών και των γονέων τους, η οποία και απεικονίζεται στο επόμε
νο γράφημα. 

Γράφημα 16 

Το διδακτικό υλικά που χρησιμοποιείται στο σχολείο σε ποιο βαθμό 
εξασφαλίζει σε όλους τους μαθητές (γηγενείς, αλλοδαπούς, μαθητές με 

ειδικές ανάγκες) ισότητα ευκαιριών; 
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Ειδικότερα, όσον αφορά τις αντιλήψεις των ίδιων των μαθητών που φοι
τούν σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια σχετικά με τη βοήθεια που 
παρέχεται σε αλλοδαπούς μαθητές και μαθητές με ειδικές ανάγκες κατά 
την φοίτηση τους στα κοινά σχολεία, διαπιστώνουμε ότι θεωρούν τη βοή
θεια αυτή μάλλον ανεπαρκή, αφοΰ σε συγκεντρωτικό ποσοστό 71% κρί
νουν πως το υπάρχον διδακτικό υλικό ανταποκρίνεται «λίγο» ή «αρκετά» 
(39% και 32 % αντίστοιχα) στις ανάγκες των συγκεκριμένων μαθητών να 
έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Τα ποσοστά των θετικών απαντή
σεων είναι συνάρτηση του τύπον Λνκείον (θετικότερες κρίσεις διατυπώνουν 
οι μαθητές της Τ.Ε.Ε.) και της τάξης φοίτησης (αυστηρότερα κρίνουν το 
υπάρχον διδακτικό υλικό οι φοιτώντες στη Γ' τάξη), όπως αποτυπώνεται 
και στον επόμενο πίνακα. 

Πίνακας 4: Η εξασφάλιση ισότητας ενκαιριών κατά τη γνώμη των μαθητών 
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Από τη μεριά τους οι μισοί σχεδόν γονείς (48%) θεωρούν ότι το υπάρ
χον διδακτικό υλικό, μέρος του οποίου είναι και τα σχολικά βιβλία, εξα
σφαλίζει σε όλους τους μαθητές (γηγενείς, αλλοδαπούς, μαθητές με ειδι
κές ανάγκες) ισότητα ευκαιριών. Υπάρχει ωστόσο και ένας μεγάλος 
αριθμός γονέων (42%) που στέκεται κριτικά απέναντι στα βιβλία ως 
προς αυτή την παράμετρο. Διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανά: φύλο (οι 
άνδρες γονείς δηλώνουν περισσότερο ικανοποιημένοι από ό,τι οι γυναί
κες), εθνικότητα (οι αλλοδαποί γονείς φαίνονται περισσότερο ικανοποιη
μένοι), αστικότητα (περισσότερο ικανοποιημένοι οι γονείς αγροτικών 
περιοχών) και βαθμίδα εκπαίδενσης του παιδιού τους (οι γονείς μαθητών 
Λυκείου και Τ.Ε.Ε. υπερτερούν σε αρνητικές κρίσεις), όπως φαίνεται και 
στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 5: Η εξασφάλιση ισότητας ευκαιριών κατά τη γνώμη των γονέων 
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2.7. Κατανόηση κ α ι πρόσληψη 

Στο ερώτημα κατά πόσο το περιεχόμενο των σχολικών εγχειριδίων 
είναι κατανοητό για τους μαθητές οι θετικές κρίσεις των μαθητών του 
Δημοτικού για όλα τα σχολικά εγχειρίδια είναι εντυπωσιακά υψηλές 
(78% έως 94%), εκεί που των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
επιμερίζονται ανάλογα με το διδακτικό βιβλίο και, πάντως, κυμαίνονται 
σε πολΰ χαμηλότερα ποσοστά (24% έως 87% στο Γυμνάσιο και 12% έως 
80% στο Λύκειο), όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα. 

Γράφημα 17 

Πόσο κατανοητό είναι το περιεχόμενο των σχολικών 
βιβλίων; (% "πολύ" & "αρκετά") 

Μαθητές Δημοτικού 

Μαθητές Γυμνασίου 

Μαθητές Λυκείου 

Σχολικά βιβλία (μόνο Γενικής Παιδείας για το Λύκειο) 
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Οι θετικές απαντήσεις των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου 
ανά διδακτικό εγχειρίδιο αποτυπώνονται παραστατικά στα δυο επόμενα 
σχήματα. Παρατηρούμε ότι στο Γυμνάσιο οι θετικές απαντήσεις υπερ
τερούν των αρνητικών για όλα σχεδόν τα μαθήματα, αν και υψηλές τιμές 
εμφανίζονται σε λίγα μόνο μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Πληροφορική, 
Θρησκευτικά, Νεοελληνική Γλώσσα), ενώ στο Λύκειο σε όλα τα μαθή
ματα Γενικής Παιδείας, εκτός από τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτε
χνία, τα Αγγλικά, την Ιστορία και τα Θρησκευτικά, οι αρνητικές απα
ντήσεις υπερτερούν των θετικών. 

Η προσληπτικότητα του περιεχομένου των διδακτικών εγχειριδίων 
είναι συνάρτηση του τρόπου γραφής και οργάνωσης της ΰλης αλλά και 
της έκτασης της διδακτέας ΰλης, η οποία συχνά υπόκειται σε αναγκα
στικό περιορισμό προκειμένου να καθοριστεί η εξεταστέα ΰλη του 
μαθήματος. Διαφορετικά, η μείωση απλώς της έκτασης του βιβλίου δεν 
διασφαλίζει αυξημένη αναγνωσιμότητα. Έτσι, ενώ έχουν γίνει θετικές 
προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, το αποτέλεσμα δεν είναι 
πάντα το αναμενόμενο, όπως επιβεβαιώνεται και από μαρτυρία μαθη
τή: «Τα έχουν συμπτύξει τα βιβλία, αλλά θέλει ηολύ εξήγηση κάθε κομμάτι.» 

Γράφημα 18 

Πόσο κατανοητό είναι το περιεχόμενο των 
σχολικών βιβλίων που χρησιμοποιείς 

{μαθητές Γυμνασίου) στα παρακάτω μαθήματα; 

Αγγλικά 

Θρησκευτικά 

Πληροφορική 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Γαλλικά ή Γερμανικά 

Νεοελληνική Γραμματεία 

Μαθηματικά 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Τεχνολογία 

Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 

Βιολογία 

Γεωγραφία 

Ιστορία 

Χημεία 

Φυσική 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Οικιακή Οικονομία 

Σ.ΕΠ. 

3 87% 

= 1 83% 

3 79% 

3 76% 

=171% 

3 7 1 % 
1 7 1 % 

171% 

= 1 63% 

=1 62% 

3 59% 

3 56% 

3 56% 

3 55% 

ΖΙ 4 9 % 

3 4 8 % 

3 38% 

3 35% 

3 24% 
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Γράφημα 19 

Πόσο κατανοητό είναι το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων 
που χρησιμοποιείς (μαθητές Λυκείου) στα παρακάτω 

μαθήματα; 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Α' Ξένη Γλώσσα 

Θρησκευτικά 
Νεοελληνική Λογοτεχνία 

Ιστορία 

Φυσική 
Αρχαία Ελληνική 

Βιολογία 
Χημεία 

Άλγεβρα 
Γεωμετρία 

Αρχές Οικονομίας 
Τ.Π.Ε 

Εισαγωγή στο Δίκαιο 
Σ.ΕΠ. 

Τεχνολογία 
Μαθηματικά & Στοιχεία 

Κοινωνιολογία 

3 80% 
3 68% 

Β 62% 
3 6 1 % 

H 54% 
3 4 2 % 

Ζ Ι 4 2 % 
3 4 1 % 

= 1 37% 
= 1 35% 
3 32% 
α 32% 

3 26% 
- 24% 

= ι 22% 
3 19% 
ι 18% 

12% 

2.8. Ελκυστικότητα από αισθητική ά π ο ψ η 

Η γνώμη της πλειονότητας των εκπαιδευτικών για την αισθητική των 

σχολικών εγχειριδίων είναι αρνητική: 44% θετικές κρίσεις (9% «πολΰ» + 

35% «αρκετά») και 51% αρνητικές (36% «λίγο» + 15% «καθόλου»), με 

αρκετές -αν και όχι μεγάλες- διαφοροποιήσεις ως προς την υπηρεσιακή 

Γράφημα 20 

Σε ποιο βαθμό τα σχολικά εγχειρίδια είναι ευχάριστα στους 

μαθητές από αισθητική άποψη; 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

Εκπαιδευτικοί 

Δημοτικού 

Εκπαιδευτικοί 

Γυμνασίου 

Εκπαιδευτικοί 

Λυκείου 

Εκπαιδευτικοί 

Τ.Ε.Ε. 

Ι Πολύ • Αρκετά D Λίγο • Καθόλου 
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κατάσταση [οι λιγότερο έμπειροι έχουν λιγότερο θετική άποψη (39%) σε 
σχέση με τους έμπειρους (45%)] και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (οι εκπαιδευ
τικοί που εργάζονται στο Δημοτικό δίνουν τις περισσότερες θετικές απα
ντήσεις). 

Ας σημειωθεί ότι η παράμετρος της αισθητικής των σχολικών εγχει
ριδίων κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι ίδιοι οι μαθητές σε 
όλες τις βαθμίδες δηλώνουν ότι η εμφάνιση του βιβλίου επηρεάζει 
«αρκετά» το ενδιαφέρον τους για το μάθημα, όπως απεικονίζεται και στο 
ακόλουθο γράφημα. 

Γράφημα 21 

Η εμφάνιση ενός σχολικού βιβλίου πόσο επηρεάζει το ενδιαφέρον σου για το μάθημα; 

35% 3 Θ % 

36% 35% 

Ι 28% 
24%^Β 

11% 

30% 

25'ϊνΓ 
21% 

19% 

Μαθητές Δημοτικού Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Λυκείου Μαθητές TEE 

• Πολύ • Αρκετά Ο Λίγο • Καθόλου 

Ως προς την ελκυστικότητα της εικαστικής εμφάνισης και του τρόπου 
γραφής των σχολικών βιβλίων, οι γονείς φαίνεται να διχάζονται (48% 
θετικές κρίσεις και 49% αρνητικές). Διαφοροποιήσεις υπάρχουν ανά: 
μόρφωση, βαθμίδα εκπαίδευσης των παιδιών, εθνικότητα και αστικότητα, όπως 
φαίνεται και στον επόμενο πίνακα. 
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Πίνακας 6: Η ελκυστικότητα των σχολικών βιβλίων κατά τη γνώμη των γονέων 
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2.9. Παρώθηση σε δημιουργικές δραστηριότητες 

Ως προς την παρώθηση τους μέσω των σχολικών βιβλίων σε διάφορες δημι
ουργικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προσδώσουν νόημα στη 
διαδικασία της μάθησης, οι μαθητές θεωρούν ότι τα περισσότερα σχο
λικά βιβλία δεν παρέχουν τέτοια δυνατότητα: οι θετικές κρίσεις κυμαί
νονται στο Γυμνάσιο από 15% έως 60% και στο Λύκειο από 8% έως 53%. 

Γράφημα 22 

Κατά πόσο το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σου δίνει ιδέες να 
πραγματοποιήσεις διάφορες δημιουργικές δραστηριότητες; 

(% "πολύ" & "αρκετά") 

- Μαθητές Γυμνασίου 

Μαθητές Λυκείου 

Σχολικά βιβλία (μόνο Γενικής Παιδείας για το Λύκειο) 
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Οι θετικές κρίσεις των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ανά διδακτικό βιβλίο αποτυπώνονται στα δυο επόμενα γραφήματα. 
Παρατηρούμε ότι στο Γυμνάσιο οι θετικές απαντήσεις υπερτερούν των 
αρνητικών μόνο για την Πληροφορική και τα Αγγλικά, ενώ για ορι
σμένα φιλολογικά βιβλία το ποσοστό των αρνητικών κρίσεων είναι 
πολΰ υψηλό (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Ιστορία). Στο 
Λύκειο οι μαθητές θεωρούν ότι όλα τα σχολικά βιβλία Γενικής Παιδεί
ας, εκτός από τη Νεοελληνική Γλώσσα, δεν παρέχουν τέτοια δυνατό
τητα. 

Γράφημα 23 

Κατά πόσο το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων σού 

δίνει ιδέες προκειμένου να πραγματοποιήσεις (μαθητές 

Γυμνασίου) διάφορες δραστηριότητες; 

Πληροφορική • 
Αγγλικά Β 

Μαθηματικά Β 
Τεχνολογία • 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Γαλλικά ή Γερμανικά 
Φυσική 
Χημεία 

Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 

Βιολογία 
Νεοελληνική Γραμματεία 

Γεωγραφία 
Ιστορία 

Θρησκευτικά 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
Κοινωνική και Πολιτική 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
Οικιακή Οικονομία 

Σ.ΕΠ 
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Γράφημα 24 

Κατά πόσο το περιεχόμενο τ ω ν σχολικών βιβλίων σού 

δίνει ιδέες προκειμένου να πραγματοποιήσεις (μαθητές 

Λυκείου) διάφορες δραστηριότητες; 

Νεοελληνική Γλώσσα c 
Νεοελληνική Λογοτεχνία Β 

Φυσική • 

Ιστορία • 
Θρησκευτικά Β 

Χημεία c 
Βιολογία ε 

Α' Ξένη Γλώσσα C 
Άλγεβρα ε 

Γεωμετρία Β 
Αρχαία Ελληνική • 

Αρχές Οικονομίας • 

Σ.ΕΠ. • 
Τεχνολογία Ε 

Βσαγωγή στο Δίκαιο Ε 
Τ.Π.Ε • 

Μαθηματικά & Στοιχεία Β 
Κοινωνιολογία Β 

=138% 
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1 3 1 % 
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Β 27% 
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• 20% 

= ι 18% 
• 17% 

1 14% 
= ι 12% 
= 11% 
3 10% 
ι 8% 

3 53% 

2.10. Βιβλία του Εκπαιδευτικού 

Ό π ω ς αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα, οι εκπαιδευτικοί 
και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης κατά τον σχεδιασμό της διδασκα
λίας συμβουλεύονται «πολΰ» η «αρκετά» το «Βιβλίο του Εκπαιδευτικού / 
Οδηγίες διδασκαλίας», με τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης να υπερτερούν στις θετικές απαντήσεις. 

Γράφημα 25 

Συμβουλεύεστε (εκπαιδευτικοί) το βιβλίο του εκπαιδευτικού / οδηγίες 

διδασκαλίας για την οργάνωση της διδασκαλίας σας; 

52% 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 

a Πολύ • Αρκετό α Λίγο D Καθόλου 

T E E 
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Παράλληλα, η τάση για οργάνωση της διδασκαλίας με βάση το 
Βιβλίο του Εκπαιδευτικού μεγαλώνει με την αύξηση του χρόνου προϋ
πηρεσίας, άρα και της συσσωρευμένης εμπειρίας (κατά 8%). Όσον 
αφορά τη συσχέτιση των θετικών απαντήσεων με τον βαθμό αοτικότητας 
των σχολείων στα οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί, φαίνεται ότι οι ερ
γαζόμενοι σε αγροτικές περιοχές συμβουλεύονται περισσότερο το Βι
βλίο του Εκπαιδευτικού (διαφορά 7% από εκείνους των αστικών περιο
χών). Με κριτήριο την ειδικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι οι δια-
κονοΰντες τις θεωρητικές επιστήμες είναι περισσότερο ευαισθητοποιη
μένοι στην αξιοποίηση του Βιβλίου του Εκπαιδευτικού (79%, έναντι 67% 
των θετικών και 70% των τεχνολογικών ειδικοτήτων). 

2.11. Διαπιστώσεις - Θέματα προς διερεύνηση 

Διαπιστώνεται ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, όσοι 
δηλαδή έρχονται σε άμεση επαφή με τα σχολικά βιβλία, είτε ως διδά
σκοντες είτε ως διδασκόμενοι, κρίνουν αρνητικά τα περισσότερα απ' 
αυτά. 

Η αρνητική αυτή στάση είναι εντονότερη όσο μεγαλύτερη είναι η 
βαθμίδα της εκπαίδευσης. Είναι μάλιστα ενδεικτικό ότι ακόμη και ανά
μεσα στους γονείς των μαθητών, που είναι θετικότερα διακείμενοι απέ
ναντι στα σχολικά βιβλία, οι γονείς των μαθητών της λυκειακής βαθμί
δας έχουν τη λιγότερο θετική άποψη. Μια πιθανή εξήγηση αυτής της 
«αυστηρότητας» στην κρίση τους είναι ίσως η μεγαλύτερη δυσκολία που 
παρουσιάζουν κυρίως τα βιβλία του Λυκείου σε σύγκριση με αυτά των 
άλλων βαθμίδων. Μια άλλη αιτία είναι βέβαια και η αυξημένη κριτική 
ικανότητα των μαθητών αυτής της ηλικίας σε συνδυασμό με το απαιτη
τικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο, που εστιάζει την προσοχή μαθητών και 
εκπαιδευτικών στο περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων και στις παρεπό
μενες εξεταστικές διαδικασίες. 

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι, αν και οι μαθητές που απαντούν δεν 
φαίνεται να έχουν προβλήματα κατανόησης με τα περισσότερα από τα 
σχολικά βιβλία, οι ίδιοι ωστόσο (με εξαίρεση τους μαθητές του Δημο
τικού) δηλώνουν ότι τα βιβλία δεν τους ελκύουν όχι μόνο γιατί δεν 
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα τους, αλλά και γιατί δεν είναι 
διδακτικά οργανωμένα έτσι που να ευνοούν την αυτόνομη μάθηση και 
να τους κατευθύνουν σε διερευνητικές δραστηριότητες οι οποίες θα 
τους έκαναν πιο ενεργητικούς και θα προσέδιδαν διαφορετικό νόημα 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το πρόβλημα μάλιστα φαίνεται και 
πάλι να είναι μεγαλύτερο στο Λύκειο, όπως επιβεβαιώνουν εκπαιδευτι-
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κοί και γονείς. Χαρακτηριστική είναι στο σημείο αυτό η μαρτυρία 
γονέα: «Ένα συμπέρασμα ηου έχω βγάλει εγώ είναι ότι απαξιώνονται τα βιβλία 
και τα παιδιά an τψ πρώτη δημοτικού. Θέλουν λυσάρι σε κάθε μάθημα. Έχω 
προσπαθήσει κι εγώ να λύσω ασκήσεις των μαθηματικών και δεν τα κατάφερα (...) 
τα βιβλία είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μην διευκολύνουν την αυτόνομη λειτουρ
γία του μαθητή.» 

Άξια διερεύνησης είναι επίσης η θετική άποψη που διατυπώνουν οι 
εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Δημοτικού και η άμβλυνση της κριτι
κής στάσης των ιδίων όσο απομακρυνόμαστε από τα αστικά κέντρα. Για 
μια πληρέστερη κατανόηση αυτής της διαφοροποίησης θα έπρεπε εδώ 
να διερευνηθεί επιπλέον αν οι εμπλεκόμενοι στη βαθμίδα της Πρωτο
βάθμιας Εκπαίδευσης είναι περισσότερο δεκτικοί και ευέλικτοι στις 
αλλαγές και για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό. Ό π ω ς επίσης, επιτόπια 
και σε βάθος διερεύνηση απαιτεί και το γεγονός ότι ιδιαίτερα στις αγρο
τικές περιοχές διαπιστώνεται συχνότερα η έκφραση θετικής στάσης 
γενικά από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές: ενδεχομένως αυτή επη
ρεάζεται και από άλλες τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες (ηλικία και 
υπηρεσιακή κατάσταση εκπαιδευτικών, λιγότερες εμπειρίες μαθητών 
και γονέων, πλαίσιο κλειστής κοινωνίας κ.τ.λ.). 

Όσον αφορά την καταλληλότητα του διδακτικού υλικού για τους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες χρειάζεται να γίνουν οι ακόλουθες επιση
μάνσεις: 

• Οι απαντήσεις δεν προέρχονται από μαθητές με ειδικές ανάγκες 
και τους γονείς τους - οι απόψεις των οποίων πρέπει να διερευνη
θούν ιδιαίτερα. 

• Στα γενικά σχολεία δεν υπάρχει μέχρι τώρα πρόβλεψη χωροταξι
κών και διδακτικών προσαρμογών που να διευκολύνουν την έντα
ξη των Α.Μ.Ε.Α. στο κοινό σχολικό πρόγραμμα. 

• Το ειδικό αναλυτικό πρόγραμμα και το διδακτικό υλικό που έχει 
ήδη εκπονηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο απευθύνεται στους 
μαθητές με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε εξειδικευμένα σχο
λεία. 

• Επιπλέον δεν έχει ερευνηθεί αν οι μαθητές με ειδικές ανάγκες και 
οι γονείς τους, καθώς και οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, θα επιθυ
μούσαν την ένταξη τους σε κοινά σχολεία γενικής εκπαίδευσης. 
Αυτό πρέπει να διερευνηθεί σε συνδυασμό με τα ευρήματα και τις 
προτάσεις των ειδικών σε θέματα Α.Μ.Ε.Α. 

Αναφορικά με την καταλληλότητα του διδακτικού υλικού για τους 
αλλοδαπούς μαθητές είναι σκόπιμο να τονισθεί ότι το χρησιμοποιούμε-
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νο στα κοινά σχολεία διδακτικό υλικό δεν είναι επαρκές και κατάλληλο 
για τη συγκεκριμένη κατηγορία μαθητικού πληθυσμού και πρέπει να 
αναμορφωθεί κατά περίπτωση. Με δεδομένο αυτό το γεγονός θα πρέ
πει, επίσης, να διερευνηθεί η θετική στάση που φαίνεται να έχουν οι 
αλλοδαποί γονείς για τα υπάρχοντα διδακτικά εγχειρίδια: φανερώνει 
πραγματικά ικανοποίηση από τις σχολικές συνθήκες ή ίσως αυτολογο-
κρισία από επιφύλαξη έναντι των κυρίαρχων θεσμών, φορέων και προ
σώπων; 

Είναι σκόπιμο, τέλος, να διερευνηθεί αναλυτικά η εκτίμηση των 
εκπαιδευτικών για την ποιότητα των βιβλίων του εκπαιδευτικού / οδη
γιών διδασκαλίας (ανταπόκριση στις καθημερινές συνθήκες εργασίας 
της τάξης, ενσωμάτωση εναλλακτικών μεθοδολογικών προσεγγίσεων, 
σύγχρονη βιβλιογραφική ενημέρωση κ.ά.), όπως και ο τρόπος με τον 
οποίο αυτά αξιοποιούνται στη διδακτική - μαθησιακή διαδικασία. 

3. Διδακτική μεθοδολογία 

Στην παρούσα ενότητα η αποτελεσματικότητα της διδακτικής-μαθη-
σιακής διαδικασίας διερευνάται σε σχέση με τα ακόλουθα βασικά κρι
τήρια ποιότητας: α) ανταπόκριση στο επίπεδο των μαθητών/τριών της 
τάξης, β) κάλυψη της διδακτέας ΰλης, γ) υλοποίηση διερευνητικών, ομα
δικών δραστηριοτήτων / εργασιών, δ) χρήση εποπτικού υλικού κατά τη 
διδασκαλία όλων των μαθημάτων, ε) διεξαγωγή εργαστηριακών μαθη
μάτων, στ) αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, των αθλητικών εγκαταστάσεων, 
της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων, ζ) προώθηση των νέων τεχνολογιών, 
η) ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, θ) επάρκεια του διδακτικού χρόνου, 
και ι) ελκυστικότητα της διδασκαλίας. 

3.1. Ανταπόκριση στο επίπεδο των μαθητών 

Όσον αφορά την προσπάθεια των εκπαιδευτικών να οργανώσουν τη 
διδασκαλία τους με τρόπο που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των 
μαθητών οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης, σε συνο
λικό ποσοστό 98% και χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά μετα
βλητή (διαφορές κάτω από 3%), δηλώνουν ότι το λαμβάνουν «πολΰ» και 
«αρκετά» υπόψη, όπως φαίνεται και στο επόμενο σχήμα. Παρατηρούμε 
ωστόσο ότι έμφαση στην κατηγορία «πολΰ» δίνεται στο Δημοτικό και 
την Τ.Ε.Ε., ενώ η μείωση των τιμών της στο Γενικό Λύκειο συνδέεται 
προφανώς με τη λειτουργία του ως προθαλάμου για την εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
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Γράφημα 26 

Λαμβάνετε υπόψη το επίπεδο των μαθητών κατά την 
οργάνωση της διδασκαλίας σας; 
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3% 0 % 

Τ.Ε.Ε. Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 

D Πολύ • Αρκετά α Λίγο ο Καθόλου 

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ηου διδάσκουν σε σχολεία με μαθητές αλλοδαπούς 
ή με ειδικές ανάγκες σε σημαντικό ποσοστό παραδέχονται ότι η εκπαιδευτική 
διαδικασία επηρεάζεται «πολύ» η «αρκετά» από την παρουσία αλλοδαπών μαθητών και 
μαθητών με ειδικές ανάγκες. Ωστόσο σημαντικό είναι να παρατηρήσουμε την 
αμφίσημη, αν και όχι εκπεφρασμένα αρνητική, στάση που τηρούν οι 
εκπαιδευτικοί ως προς το διδακτικό αποτέλεσμα και το γενικότερο κλίμα 
της σχολικής τάξης από τη συμμετοχή των συγκεκριμένων μαθητών στο 
κοινό πρόγραμμα. Ειδικότερα, θεωρούν ότι η διδακτική διαδικασία επη
ρεάζεται «πολΰ» ή «αρκετά» από την κοινή διδασκαλία, χωρίς όμως να 
εξειδικεύουν και να χαρακτηρίζουν περαιτέρω την άποψη τους. 

Γράφημα 27 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (εκπαιδευτικοί) ότι η εκπαιδευτική 
διαδικασία επηρεάζεται από την παρουσία αλλοδαπών 

μαθητών και μαθητών με ειδικές ανάγκες; 
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Ι Πολύ • Αρκετά D Λίγο ο Καθόλου 
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Οι χαρακτηρισμοί για τον βαθμό επίδρασης που ασκεί η συμμετοχή 
των αλλοδαπών μαθητών στην όλη διδακτική διαδικασία παρουσιάζουν 
ευρεία διακύμανση («λίγο» / «αρκετά» / «πολΰ») χωρίς να εντοπίζονται φαι
νόμενα ή αιτίες αυτής της επίδρασης. Το σημείο αυτό επιβάλλεται να διε
ρευνηθεί περισσότερο, με εστίαση σε in situ συνθήκες σε σχολεία με μικτό 
μαθητικό πληθυσμό. Διαφορετικά, ένα πιθανό αποτέλεσμα θα είναι να 
ακυρώνεται η κατ' αρχήν θετική στάση των διδασκόντων από τις δυσχέ
ρειες της καθημερινής διδακτικής πράξης. Παρ' όλα αυτά οι εκπαιδευτι
κοί δηλώνουν εμφατικά ότι καταβάλλουν έντονες προσπάθειες να προ
σαρμόσουν τη διδασκαλία τους στις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. 

Το γενικό συμπέρασμα στο οποίο φαίνεται να καταλήγουν οι διδά
σκοντες εκπαιδευτικοί είναι ότι γενικά οι μαθησιακές δυσκολίες των 
συγκεκριμένων μαθητών, χωρίς να τις αναφέρουν εξειδικευμένα, δυσκο
λεύουν την προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον, δυσχεραίνουν τη 
διδακτική διαδικασία και οδηγούν τους μαθητές σε αναζήτηση πρόσθε
της, φροντιστηριακής ή άλλης, βοήθειας (βλ. επόμενη ενότητα). 

Η αναντιστοιχία προθέσεων και μαθησιακού αποτελέσματος διαφαί
νεται, επιπλέον, και στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα 
κατά πόσο η μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες 
των μαθητών, όπου τα ποσοστά των θετικών ανταποκρίσεων φτάνουν 
μόλις στο 54%, με χαμηλότερες θετικές ανταποκρίσεις στο Γενικό 
Λύκειο και υψηλότερες στην Τ.Ε.Ε. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται 
και οι εκτιμήσεις ορισμένων μαθητών που συνοψίζονται στην εξής 
κρίση: «Κάποιοι καθηγητές ασχολούνται με κάποια συγκεκριμένα παιδιά και an 
6,τι έχω παρατηρήσει μ' αυτά που έχουν υψηλή βαθμολογία, ενά αυτούς που έχουν 
λίγο λιγότερη τους παραμελούν.» 

Γράφημα 28 

Σε ποιο βαθμό η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο 

προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες των μαθητών; 
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Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Τ.ΕΕ 
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3.2. Κάλυψη διδακτέας ύλης 

Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε ποσοστό 
75% πιστεύουν ότι είναι απαραίτητη «πολΰ» και «αρκετά» η κάλυψη της 
διδακτέας ΰλης, πεποίθηση που ενισχύεται κατά 7% με την αύξηση της 
προϋπηρεσίας. Η αντίληψη αυτή δεν φαίνεται να επηρεάζεται σημαντι
κά από το χρύλο, την υπηρεσιακή κατάσταση και τον βαθμό αστικότψας του 
σχολείου, αντίθετα εξαρτάται από την ειδικότητα και τη βαθμίδα εκπαίδευ
σης στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. Ειδικότερα, τα χαμηλότερα 
ποσοστά θετικών απαντήσεων δίνονται από τους εκπαιδευτικούς της 
Τ.Ε.Ε. (64%) και τα υψηλότερα από εκείνους του Γενικού Λυκείου (80%), 
όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα. 

Γράφημα 29 

Είναι απαραίτητη η κάλυψη όλης της διδακτέας ύλης; 
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Π Πολύ • Αρκετά α Λίγο • Καθόλου 

3.3. Πραγματοποίηση διερευνητικών - ομαδικών 
δραστηριοτήτων / εργασιών 

Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε συνολικό ποσο
στό 56% δηλώνουν ότι αναθέτουν «πολΰ» και «αρκετά» ομαδικές εργασίες 
στους μαθητές, με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς να υπερτερούν κατά 9% 
έναντι των ανδρών. Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων φαίνεται να συν
δέονται με την ειδικότητα (οι διακονοΰντες τις θεωρητικές και τεχνολογικές 
επιστήμες αναθέτουν ομαδικές εργασίες κατά 4% περισσότερο από εκεί
νους των θετικών επιστημών), την προϋπηρεσία (μειώνονται κατά 5% με την 
αύξηση της επαγγελματικής εμπειρίας), την υπηρεσιακή κατάσταση (διαφορά 
7% υπέρ των ωρομισθίων / αναπληρωτών), την αστικότητα (67% στις αγροτι-
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κές περιοχές, 66% σης ημιαστικές και 51% στις αστικές) και τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης (71% στο Δημοτικό, 49% στο Γυμνάσιο και στην Τ.Ε.Ε. και 31% 
στο Λύκειο), όπως φαίνεται και στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 30 

Αναθέτετε ομαδικές εργασίες στους μαθητές κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος; 
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Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 

• Πολύ • Αρκετά α Λίγο D Καθόλου 

Τ.Ε.Ε 

Η συχνότητα της εκπόνησης ομαδικών εργασιών εξετάζεται επιπλέον 
σε σχέση με τον βαθμό αξιοποίησης της διδακτικής μεθόδου του σχεδί
ου εργασίας, την οποία οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν εφαρμόζουν στην 
πράξη σε συνολικό ποσοστό μόλις 31% («πολΰ» και «αρκετά»), με σημα
ντική διαφοροποίηση ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (37% στο Δημοτικό, 29% 
στο Γυμνάσιο, 19% στο Λύκειο και 27% στα Τ.Ε.Ε.), όπως εικονίζεται 
στο επόμενο σχήμα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων 
στο Λύκειο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με το εξετασιοκεντρικό σύστημα 
της μετάβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Γράφημα 31 

Χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία σας τη διδακτική 
μέθοδο του σχεδίου εργασίας; 
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ι Πολύ • Αρκετά • Λίγο π Καθόλου 
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Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων φαίνεται να συνδέονται, 
ακόμα, με: το φύλο [οι γυναίκες υπερτερούν (33%) έναντι των ανδρών 
(28%)], την ηλικία (οι θετικές απαντήσεις μειώνονται σταδιακά προϊού
σης της ηλικίας κατά 11%), την ειδικότητα (οι διακονοΰντες τις θεωρητι
κές επιστήμες εφαρμόζουν την συγκεκριμένη διδακτική μέθοδο σε 
ποσοστά 29%, έναντι 22% των θετικών και 25% των τεχνολογικών ειδι
κοτήτων), την υπηρεσιακή κατάσταση (διαφορά 9% υπέρ των ωρομισθίων), 
και τον βαθμό αστικότητας (28% σε αστικές περιοχές έναντι 38% των 
ημιαστικών και 39% των αγροτικών περιοχών). 

Την περιορισμένη εφαρμογή της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγι
σης έρχονται να επιβεβαιώσουν οι μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι 
οποίοι σε ποσοστά 66% και 82% αντίστοιχα (86% στο Ενιαίο Λύκειο και 
68% στην Τ.Ε.Ε.) δηλώνουν ότι δεν τη γνωρίζουν. Το ποσοστό των αρνητι
κών απαντήσεων σχετίζεται -κατά κΰριο λόγο- με το φύλο (διαφορά 17% 
στο Γυμνάσιο και 5% στο Λύκειο, υπέρ των αγοριών), την τάξη φοίτησης 
(αύξηση από την Α' στην Γ' τάξη κατά 5% στο Γυμνάσιο και 2% στο 
Λύκειο), τη σχολική επίδοση (στο Λύκειο οι έχοντες Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας 
πάνω από 17,7 υπερτερούν στις αρνητικές απαντήσεις κατά 9% έναντι 
όσων έχουν Γ.Μ.Ο. έως 13,7) και τον βαθμό αστικότητας (τα υψηλότερα ποσο
στά αρνητικών απαντήσεων δίνονται από τους μαθητές Γυμνασίων αστι
κών περιοχών: 72% έναντι 58% ημιαστικών περιοχών και 51% αγροτικών). 

Και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, άλλωστε, στο ερώτημα αν το σχολείο 
προωθεί τελικά τη σημασία της ομαδικής δράσης απαντούν ανάλογα με 
τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν: οι θετικές ανταποκρί
σεις υπερβαίνουν τις αρνητικές μόνο για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
(72% έναντι 46% στο Γυμνάσιο, 42% στο Λύκειο και 49% στην Τ.Ε.Ε.). 

Γράφημα 32 

Το σχολείο £ν γένει προωθεί τη σημασία της ομαδικής 
δράσης; 
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Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τ.Ε.Ε, 
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3.4. Χρήση εποπτικού υλικού 

Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης σε συνολικό 
ποσοστό 60% δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν «πολΰ» και «αρκετά» διά
φορα εποπτικά μέσα στη διδακτική πράξη, με τις γυναίκες να υπερ
τερούν κατά 10% και τους ωρομισθίους / αναπληρωτές κατά 5%. Τα 
ποσοστά των θετικών απαντήσεων σχετίζονται με τη βαθμίδα εκπαίδευ
σης (73% στο Δημοτικό, 55% στο Γυμνάσιο, 52% στην Τ.Ε.Ε. και 34% 
στο Ενιαίο Λύκειο) και την περιοχή στην οποία εργάζονται (υπεροχή 
των σχολείων αγροτικών περιοχών κατά 11% έναντι των αστικών), ενώ 
παρουσιάζουν έντονη πτωτική τάση προϊούσης της προϋπηρεσίας 
(κατά 3%). 

Γράφημα 33 

Χρησιμοποιείτε κατά τη διδασκαλία σας εποπτικό υλικό; 

Δημοτικό Γυμίιάσιο Λύκειο Τ. Ε. Ε. 

D Πολύ • Αρκετά • Λίγο α Καθόλου 

Οι μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με τη σειρά τους επιβεβαιώ
νουν ότι η χρήση εποπτικού υλικού κάθε είδους είναι περιορισμένη και 
μειώνεται περαιτέρω κατά τη μετάβαση από την κατώτερη στην ανώτε
ρη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στο Γυμνάσιο σε κανένα μάθημα το ποσοστό 
των θετικών απαντήσεων (κατηγορίες «πολΰ» και «αρκετά») δεν υπερ
βαίνει το 50%, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα. Άξιο μνείας 
είναι το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά στην κατηγορία «καθόλου» 
εντοπίζονται στα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 78%, Αρχαία 
Ελληνική Γραμματεία 72%, Νεοελληνική Γλώσσα 74%, Νεοελληνική 
Γραμματεία 69% και Μαθηματικά 72%. 



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Γράφημα 34 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι καθηγητές σου εποπτικό 
υλικό κατά τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων; 

Γεωγραφία 

Αγγλικά 

Αισθητική Αγωγή (Μουσική) 

Ιστορία 

Πληροφορική 

Βιολογία 

Γαλλικά ή Γερμανικά 

Φυσική 

Χημεία 

Τεχνολογία 

Θρησκευτικά 

Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά) 

Φυσική Αγωγή 

Μαθηματικά 

Νεοελληνική Γραμματεία 

Νεοελληνική Γλώσσα 

Σ.ΕΠ. 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή 

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 

Οικιακή Οικονομία 

= ι 38% 
=1 37% 
=3 37% 
• 36% 

a 28% 
• 28% 

=124% 
a 23% 

3 2 1 % 
= 1 1 6 % 
= 1 1 5 % 
Β 14% 
3 13% 

Ώ 11 % 

Ί 4 % 

= ι 8 % 
=18% 
= 8% 
Ώ8% 
=ι8% 

π 4 7 % 

Η διαφοροποίηση των θετικών απαντήσεων συνδέεται με το φύλο (τα 
κορίτσια είναι -σε γενικές γραμμές- πιο συγκρατημένα στις αρνητικές 
απαντήσεις) και τη σχολική επίδοση (για τα περισσότερα μαθήματα οι 
μαθητές που συγκεντρώνουν Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας από 10,5 έως 14,5 
είναι πιο επιεικείς στις εκτιμήσεις τους, με άλλα λόγια δίνουν περισσό
τερες θετικές απαντήσεις). Παράλληλα, σε γενικές γραμμές, οι θετικές 
απαντήσεις μειώνονται από την Α' στη Γ' τάξη (λ.χ. Αγγλικά κατά 12%, 
Γεωγραφία κατά 58%, Βιολογία κατά 45%, Πληροφορική κατά 5%, 
Τεχνολογία κατά 17%). 

Η εικόνα που σκιαγραφείται για το Ενιαίο Λύκειο και την Τ.Ε.Ε., 
στον βαθμό που το επιτρέπουν τα διαθέσιμα στοιχεία, είναι περισσό
τερο αρνητική σε σχέση με το Γυμνάσιο: σε κανένα μάθημα τα ποσο
στά των θετικών απαντήσεων δεν υπερβαίνουν το 20%. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι για τα μαθήματα Γενικής Παιδείας η κατηγορία 
«καθόλου» συγκεντρώνει γενικώς τα υψηλότερα ποσοστά, τα οποία σε 
ορισμένα μαθήματα υπερβαίνουν το 60%: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
και Γραμματεία 64%, Νεοελληνική Γλώσσα 77%, Νεοελληνική Λογο
τεχνία 65%. 
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Γράφημα 35 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούν οι καθηγητές σου εποπτικό 
υλικό κατά τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων; 

Α'Ξένη Γλώσσα ι ι 2 0 % 

Ιστορία ι 11 R% 
Φυσική Γ ~1 16% 

ι 14% 
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Θρησκευτικά 

Βιολογία 

Τ.Π.Ε 

Χημεία 
Τεχνολογία 

Νεοελληνική Γλώσσα 
Αρχές Οικονομίας 

Νεοελληνική Λογοτεχνία 
Γεωμετρία 

Εισαγωγή στο Δίκαιο 
Αλγεβρα 

Σ.ΕΠ. 

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 

Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής ι ι 3% 

Κοινωνιολογία 

Ζ3 14% 

3 13% 

n8% 
= 1 7 % 

H5% 
] 4 % 

Π 4% 
: 4 % 
} 4 % 
13% 
] 3 % 

0% 

Ως προς τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά τύηο Λυκείου δεν 
παρατηρούνται ξεκάθαρες τάσεις: σε άλλα μαθήματα το υψηλότερο 
ποσοστό θετικών απαντήσεων εντοπίζεται στο Ενιαίο Λύκειο (λ.χ. Ιστο
ρία 18% έναντι 11%, πρώτη Ξένη Γλώσσα 22% έναντι 14%) και σε άλλα 
στηνΤ.Ε.Ε. (λ.χ. Νεοελληνική Γλώσσα 10% έναντι 5%), Μαθηματικά και 
Στοιχεία Στατιστικής 9% έναντι 0%). Παρουσιάζεται ωστόσο διαφορο
ποίηση ανά φύλο (τα κορίτσια είναι -σε γενικές γραμμές- πιο συγκρατη
μένα στις αρνητικές απαντήσεις) και σχολική επίδοση (για τα περισσότερα 
μαθήματα οι μαθητές που συγκεντρώνουν Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας έως 13,7 
είναι πιο επιεικείς στις εκτιμήσεις τους, με άλλα λόγια δίνουν περισσό
τερες θετικές απαντήσεις). Παράλληλα, σε γενικές γραμμές οι θετικές 
απαντήσεις μειώνονται από την Α' στη Γ' τάξη, (λ.χ. Θρησκευτικά 18%, 
Α' Ξένη Γλώσσα 17%, Τεχνολογία 11%, Γεωμετρία 9%, Άλγεβρα 8%). 

Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων σε κάθε μάθημα δεν φαίνεται 
να είναι ευθέως ανάλογα με τον διδακτικό χρόνο που του αναλογεί στο 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα: λ.χ. μαθήματα όπως η Αρχαία και Νέα Ελληνι
κή Γλώσσα και Γραμματεία, αν και καταλαμβάνουν το 1/3 περίπου του 
διδακτικού χρόνου κάθε τάξης στο Γυμνάσιο, εμφανίζουν χαμηλά ποσο
στά θετικών απαντήσεων, σε αντίθεση με μονόωρα μαθήματα όπως η 
Αισθητική Αγωγή και η Πληροφορική που παρουσιάζουν υψηλότερα 
ποσοστά. Διαπιστώνουμε ακόμα ότι η διδασκαλία των φιλολογικών 
μαθημάτων, πλην της Ιστορίας, είναι άκρως θεωρητική. 
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Ως προς το είδος του χρησιμοποιουμένου εποπτικού υλικού φαίνεται 
ότι το πλέον διαδεδομένο, συμφωνά με τις απαντήσεις των μαθητών, 
είναι το βίντεο / DVD (50% θετικές απαντήσεις στο Γυμνάσιο, 10% στο 
Ενιαίο Λύκειο, 22% στην Τ.Ε.Ε.), ακολουθεί το μαγνητόφωνο (35%, 12% 
και 8% αντίστοιχα) και τελευταίο το CD-ROM (28%, 15% και 20% αντί
στοιχα), όπως εμφαίνεται και στο ακόλουθο σχήμα. Αξιοσημείωτο είναι 
το γεγονός ότι η κατηγορία «καθόλου» στο Λύκειο προσεγγίζει το 50%. 

Γράφημα 36 

Πόσο αξιοποιούνται στο σχολείο σου τα παρακάτω; 
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Μαθητές Λυκείου 

Ι Πολύ • Αρκετά ο Λίγο • Καθόλου 

3.5. Διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων 

Όσον αφορά την αξιοποίηση των εργαστηρίων (Φυσικής, Χημείας -
Βιολογίας, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών) φαίνεται ότι συστηματικότερη 
χρήση τους γίνεται στο Γυμνάσιο. Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων 
ανά κατηγορία εργαστηρίων και βαθμίδα εκπαίδευσης απεικονίζονται 
στο ακόλουθο γράφημα: στο Δημοτικό 13% για τα Εργαστήρια και 47% 
για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στο Γυμνάσιο 21% για τα Εργα
στήρια Φυσικής, 62% για τα Εργαστήρια Χημείας-Βιολογίας και 87% 
τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, στο Λύκειο 21%-22% για τις δυο πρώ
τες κατηγορίες εργαστηρίων και 75% για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογι
στές, με διαφορά 14% υπέρ του Ενιαίου Λυκείου. 

Η περιορισμένη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων τονίζεται 
κατ' εξακολούθηση στις συνεντεύξεις των μαθητών, κυρίως της Δευτερο
βάθμιας, όπως διαπιστώνεται και από την ακόλουθη μαρτυρία: «Είναι 



ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 145 

Χημείας τα εργαστήρια (...) κάναμε μάθημα εκεί στην κατεύθυνση, αλλά πείραμα 
με Χημεία και Φυσική δεν έχουμε δει. Είμαι 6 χρόνια σ' αυτό το σχολείο, πείραμα 
δεν έχουμε δει (...), ουσιαστικά δεν ξέρουμε ότι υπάρχει βιβλιοθήκη και μπορούμε 
να πάρουμε βιβλία.» 

Γράφημα 37 

Πόσο αξιοποιούνται στο σχολείο σου τα παρακάτω; 
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Μαθητές Δημοτικού Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Λυκείου 

ι Πολύ • Αρκετά α Λίγο α Καθόλου 

Η εικόνα είναι συνάρτηση του φύλου (τα κορίτσια απαντούν θετικότε
ρα από τα αγόρια), της σχολικής επίδοσης [οι έχοντες χαμηλότερο Γ.Μ.Ο. 
βαθμολογίας απαντούν (με εξαίρεση τα εργαστήρια Φυσικής στο Γυμνά
σιο) θετικότερα κατά 2% στο Δημοτικό, 6% στο Γυμνάσιο, 4-6% στο 
Λύκειο], του βαθμού αστικότητας [στο Δημοτικό τα υψηλότερα ποσοστά 
θετικών απαντήσεων δίνονται από μαθητές που φοιτούν σε ολιγοθέσια 
σχολεία (διαφορά 12% από τα εξαθέσια) και σε αγροτικές περιοχές (δια
φορά 13% έναντι των αστικών)] και, τέλος, της εθνικότητας (οι αλλοδαποί 
μαθητές απαντούν θετικότερα κατά 5%). Παράλληλα, η συχνότητα διε
ξαγωγής εργαστηριακών μαθημάτων φαίνεται να είναι συνάρτηση του 
είδους εργαστηρίου και της τάξης φοίτησης. Ειδικότερα, όσον αφορά τα 
εργαστήρια Φυσικής και Χημείας-Βιολογίας, στο Δημοτικό χρησιμοποι
ούνται περισσότερο στην Ε' τάξη (διαφορά 7%), στο Γυμνάσιο η χρήση 
των Εργαστηρίων Φυσικής αυξάνει από την Α' στη Γ' τάξη κατά 38%, 
αλλά μειώνεται κατά 12% εκείνη των εργαστηρίων της Χημείας και, 
τέλος, στο Λύκειο αυξάνεται κατά 19% και 15% αντίστοιχα. Συγχρόνως, 
όσον αφορά τα Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό, 
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η χρήση τους αυξάνει κατά 17% από την Ε' στη Στ' τάξη, αλλά μειώνε
ται από την Α' στη Γ' τάξη στο Γυμνάσιο κατά 3% και στο Λύκειο κατά 
16%. 

3.6. Αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης, της Αίθουσας Εκδηλώσεων 
κ α ι των Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Από τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων των μαθητών προκύπτει 
ότι η Βιβλιοθήκη και η Αίθουσα Εκδηλώσεων αξιοποιούνται περισσότε
ρο στο Δημοτικό (Βιβλιοθήκη: 50%, έναντι 33% στο Γυμνάσιο και 13% 
στο Λύκειο, Αίθουσα Εκδηλώσεων: 58%, έναντι 46% στο Γυμνάσιο και 
17% στο Λύκειο), ενώ για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις παρατηρείται 
ελαφρώς αυξημένη χρήση στο Γυμνάσιο (59%, έναντι 57% στο Δημοτι
κό και 36% στο Λύκειο). 

Γράφημα 38 

Πόσο συχνά χρησιμοποιούνται στο σχολείο σου τα 
παρακάτω; 
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Μαθητές Λυκείου 

Ι Πολύ • Αρκετά ο Λίγο α Καθόλου 

Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων είναι συνάρτηση του φύλου 
(τα κορίτσια απαντούν θετικότερα, εκτός από τις ερωτήσεις για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις). Ό σ ο ν αφορά τη σχέση των θετικών απα
ντήσεων με τη σχολική επίδοση δεν παρατηρείται ξεκάθαρη τάση: αυτοί 
που έχουν χαμηλότερο Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας τονίζουν την ανάγκη χρή
σης της Βιβλιοθήκης, ενώ αυτοί που έχουν υψηλότερο Γ.Μ.Ο. βαθμο
λογίας τονίζουν την ανάγκη χρήσης της Αίθουσας Εκδηλώσεων. Το 
ίδιο ισχύει και για τη σύνδεση των θετικών απαντήσεων με τον βαθμό 
αστικότητας: τη χρήση της Βιβλιοθήκης ευνοούν οι μαθητές αστικών 
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περιοχών, ενώ τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις οι μαθητές αγροτικών 
περιοχών. 

Συσχετίζοντας τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων με την τάξη φοί
τησης, παρατηρούμε ότι η χρήση: 

• της Βιβλιοθήκης μειώνεται από την Ε' στη Στ' τάξη του Δημοτικού 
κατά 15%, στο Γυμνάσιο αυξάνει από την Α' στη Γ' τάξη κατά 7%, 
αλλά μειώνεται στο Λύκειο κατά 11%, 

• της Αίθουσας Εκδηλώσεων μειώνεται κατά 8% από την Ε' στη Στ' 
τάξη του Δημοτικού και κατά 5% από την Α' στη Γ' τάξη του 
Γυμνασίου, αλλά αυξάνει κατά 2% στο Λύκειο, και 

• των Αθλητικών Εγκαταστάσεων μειώνεται από τη μια τάξη στην 
άλλη κατά 8% στο Δημοτικό, κατά 18% στο Γυμνάσιο και κατά 
41% στο Λύκειο. 

Με άλλα λόγια, η συστηματικότερη αξιοποίηση της Βιβλιοθήκης και 
της Αίθουσας Εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Πρωτοβάθμια και Δευτε
ροβάθμια Εκπαίδευση γίνεται στην Ε' Δημοτικού (53% και 62% θετικές 
απαντήσεις αντίστοιχα), ενώ των Αθλητικών Εγκαταστάσεων στην Α 
Γυμνασίου (71% θετικές απαντήσεις). Αν στα προηγούμενα ποσοστά 
αντιπαραβάλλουμε τα αντίστοιχα της Γ' τάξης Λυκείου (7% θετικές απα
ντήσεις για τη Βιβλιοθήκη, 19% για την Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων 
και 13% για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις), θα διαπιστώσουμε την απο
στέωση της λυκειακής σχολικής ζωής. 

3.7. Προώθηση των Νέων Τεχνολογιών 

Ως προς την ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική-
μαθησιακή διαδικασία διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν 
κυρίως το περιεχόμενο της Εκπαιδευτικής Πΰλης του ΥΠ.Ε.Π.θ. και 
δευτερευόντως της ιστοσελίδας του Π.Γ, ενώ χαμηλά ποσοστά θετικών 
απαντήσεων παρουσιάζουν η χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και ηλε
κτρονικού ταχυδρομείου. Η προσέγγιση της Εκπαιδευτικής Πΰλης του 
ΥΠ.Ε.Π.θ. γίνεται, πιθανόν, για να αντληθούν σχέδια μαθημάτων που 
αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και δεν εμπεριέχονται στο «Βιβλίο του 
Εκπαιδευτικού». Η περιορισμένη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, 
από την άλλη, συνδέεται πιθανόν με την εστίαση της έμφασης στο σχο
λικό εγχειρίδιο κατά τη βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αλλά και 
με τη μη συστηματική προώθηση των εκπαιδευτικών λογισμικών στα 
σχολεία. 
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Γράφημα 39 

Χρησιμοποιείτε (εκπαιδευτικοί) κατά τη διδασκαλία τις ακόλουθες 
δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών; 
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Όσον αφορά στη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης φαίνεται ότι τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων 
για όλες τις κατηγορίες συγκεντρώνονται στην Τ.Ε.Ε., όπως φαίνεται και 
στο ακόλουθο γράφημα. 
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Γράφημα 40 

Χρησιμοποιείτε (εκπαιδευτικοί) κατά τη διδασκαλία τις 
ακόλουθες δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών; 
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Την περιορισμένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών έρχονται να επιβε
βαιώσουν και οι μαθητές της λυκειακής βαθμίδας, των οποίων οι θετικές 
απαντήσεις υπολείπονται περίπου 20% των αντίστοιχων που δίνονται 
από τους εκπαιδευτικούς, απόκλιση που ερμηνεύεται από τη μεγαλύτε
ρη εξοικείωση των μαθητών με τις Νέες Τεχνολογίες. Παρατηρούμε 
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επίσης σημαντική διαφοροποίηση ανά τΰπο Λυκείου: οι αρνητικές απα
ντήσεις των μαθητών στο Γενικό Λύκειο υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των 
μαθητών της Τ.Ε.Ε. κατά 25% περίπου. 

Γράφημα 41 

Σε ποιο βαθμό προωθούνται στο σχολείο σας οι Νέες 
Τεχνολογίες; 
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3.8. Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

Στο ερώτημα αν αναπτύσσεται η κριτική σκέψη των μαθητών στο 
ελληνικό σχολείο οι απόψεις εκπαιδευτικών και γονέων ταυτίζονται στην 
αρνητική κρίση, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την «ένταση» της: το 
συνολικό ποσοστό των αρνητικών κρίσεων των εκπαιδευτικών ανέρχεται 
στο 53%, ενώ των γονέων στο 42%. Διαφορές εμφανίζονται ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης, με περισσότερο αρνητικούς τους εκπαιδευτικούς στην 
ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας και πιο επιεικείς εκείνους της 
Πρωτοβάθμιας, όπου άλλωστε οι θετικές απαντήσεις υπερβαίνουν τις 
αρνητικές και προσεγγίζουν το 50%. Αντίστροφη τάση εμφανίζεται στις 
απαντήσεις των γονέων: τις λιγότερες θετικές απαντήσεις δίνουν οι 
γονείς μαθητών Δημοτικού (36%) και τις περισσότερες οι γονείς μαθη
τών Λυκείου. 

Την αρνητική κρίση γονέων και εκπαιδευτικών ως προς τη δυνατό
τητα της εκπαιδευτικής πράξης να καλλιεργεί την κριτική σκέψη επιβε
βαιώνουν και αντίστοιχες εκτιμήσεις μαθητών, μία από τις οποίες είναι, 
χαρακτηριστικά, η ακόλουθη: «Το θέμα για μένα είναι ο τρόηος ηου μας ζητά
νε να μαθαίνουμε. Συχνά έχουμε πολλή αηοοτήθιση και δεν εμβαθύνουμε. Υπάρχει 
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μια τυπική ύλη που πρέπει να καλύψουμε και δεν υπάρχει χρόνος για κάτι παρα
πάνω.» 

Γράφημα 42 

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών καλλιεργείται στο 
ελληνικό σχολείο. 
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3.9. Επάρκεια διδακτικού χρόνου 
Τα δεδομένα της παρούσας ποσοτικής έρευνας δεν παρέχουν πληρο

φορίες για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με την κατανο
μή των γνωστικών αντικειμένων και των αντίστοιχων διδακτικών ωρών 
στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα κάθε τάξης. Κατ' επέκταση, είναι ελλιπής η 
πληροφόρηση μας για την επάρκεια του διδακτικού χρόνου που αφιε
ρώνεται στη διδασκαλία κάθε γνωστικού αντικειμένου. 

Η αντίληψη των μαθητών για την επάρκεια του διδακτικού χρόνου 
μειώνεται κατά 28% κατά τη μετάβαση από την κατώτερη στην ανώτε
ρη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (70% θετικές απαντήσεις 
στο Γυμνάσιο, 53% στην Τ.Ε.Ε. και 38% στο Ενιαίο Λύκειο), εύρημα που 
μάλλον συνδέεται με τη σημασία που δίνεται στην κατανόηση της διδα
κτέας ΰλης στο Λύκειο και, συνακόλουθα, με την αυξημένη ευαισθησία 
των μαθητών στο θέμα αυτό. Αποκαλυπτικό είναι στο σημείο αυτό το 
παράπονο μαθητή Λυκείου από την Άρτα: «Το θέμα για μένα είναι ο τρόπος 
που μας ζητάνε να τα μαθαίνουμε. Συχνά έχουμε πολλή αποστήθιση και δεν εμβα
θύνουμε. Υπάρχει μια τυπική ύλη που πρέπει να καλύψουμε και δεν υπάρχει χρό
νος για κάτι παραπάνω.» 
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Γράφημα 43 

Ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία κάθε μαθήματος 
επαρκεί για να κατανοήσεις την ύλη; 
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Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων είναι συνάρτηση του φύλου (τα 
αγόρια απαντούν θετικότερα κατά 5% στο Γυμνάσιο και 11% στο 
Λύκειο), του Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας (οι έχοντες χαμηλότερο Γ.Μ.Ο. δίνουν 
υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων) και του βαθμού αστικότψας 
(θετικότερα απαντούν οι μαθητές ημιαστικών περιοχών, με διαφορά 7% 
έναντι των αστικών περιοχών). 

Η ανεπάρκεια του σχολικού χρόνου επιβεβαιώνεται κατ' επανάληψη 
στις συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές, Σχολικούς Συμβούλους 
και Προϊσταμένους. Επισημαίνεται μάλιστα ότι ο ανεπαρκής διδακτικός 
χρόνος συμπιέζεται ακόμα περισσότερο λόγω εορταστικών εκδηλώσεων, 
εκδρομών, καταλήψεων ή απεργιών. Συγχρόνως, ενώ κρίνεται θετικά η 
ευχέρεια κάθε εκπαιδευτικού να ορίζει ο ίδιος τις προτεραιότητες στην 
κάλυψη της διδακτέας ΰλης συμφωνά με τις ανάγκες της τάξης του (τις 
οποίες γνωρίζει ο ίδιος καλύτερα από οποιονδήποτε), θεωρείται απα
ραίτητη από όλους τους εκπαιδευτικούς μια κεντρική καθοδήγηση, σχε
τική με τις προτεραιότητες που πρέπει να τίθενται. Αξιομνημόνευτη 
είναι, ωστόσο, μία διαφορετική εκτίμηση του διδακτικού χρόνου που 
διατυπώνεται από Διευθυντή Δημοτικού σχολείου της Αθήνας, ο οποίος 
εκφράζει τη δυσφορία του για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας, γεγο
νός που κατά τη γνώμη του λειτουργεί σε βάρος της ποιότητας, μιας και 
οι μαθητές δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν και να παρακολουθήσουν 
το μάθημα: «παλιά με το 5ωρο τα παιδιά ήταν καλύτερα στα μαθήματα και είχαν 
και περισσότερο χρόνο (...) να παίζουν (...) αυξάνουμε τις ώρες σε βάρος της ποιό
τητας (...) ποιότητα θέλουμε όχι ποσότητα». 
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3.10. Ελκυστικότητα του τρόπου διδασκαλίας 

Για όλους τους ανωτέρω λόγους αλλά και λόγω της σταδιακής ωρί
μανσης των μαθητών/τριών το ποσοστό των θετικών απαντήσεων ως 
προς την ελκυστικότητα του τρόπου διδασκαλίας μειώνεται σταδιακά: 
91% στο Δημοτικό, 58% στο Γυμνάσιο, 38% στην Τ.Ε.Ε. και 23% στο 
Ενιαίο Λύκειο. Ενδεικτική της προϊούσας απαξίωσης του τρόπου διδα
σκαλίας είναι η σταδιακή μείωση των θετικών απαντήσεων από το 
Γυμνάσιο (διαφορά 24% από την Α' στη Γ' τάξη) στο Λύκειο (διαφορά 
18% από την Α' στη Γ' τάξη): 67% στην Α' Γυμνασίου και 15% στη Γ' 
Λυκείου. 

Γράφημα 44 

Ο τρόπος με τον οττοίο μαθαίνεις στο σχολείο ττόσο είναι ελκυστικός; 
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Η διαφοροποίηση των θετικών απαντήσεων με βάση το φύλο είναι 
ιδιαίτερα έντονη στο Γυμνάσιο: τα κορίτσια απαντούν θετικότερα 
από τα αγόρια κατά 21%. Παράλληλα, στο Δημοτικό και στο Γυμνά
σιο οι τιμές των θετικών απαντήσεων είναι συνάρτηση του βαθμού 
αστικότψας: τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων δίνονται 
από τους μαθητές που προέρχονται από αγροτικές περιοχές. Ό σ ο ν 
αφορά στη σχέση των θετικών απαντήσεων με τον Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας 
δεν διακρίνεται ξεκάθαρη τάση: στο Δημοτικό τα υψηλότερα ποσο
στά θετικών απαντήσεων δίνονται από τους έχοντες υψηλότερη βαθ
μολογία, ενώ στο Γυμνάσιο από τους έχοντες τη χαμηλότερη βαθμο
λογία (έως 10) και στο Λύκειο από τους έχοντες Γ.Μ.Ο. από 13,8 έως 
15,7. 
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3.11. Διαπιστώσεις - Θέματα προς διερεύνηση 

Συνεκτιμώντας τα ευρήματα της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευ
νας, διαπιστώνουμε ότι, παρά την υιοθέτηση βασικών αρχών της σύγ
χρονης Παιδαγωγικής και Διδακτικής στις επίσημες προδιαγραφές της 
διδασκαλίας (λ.χ. μαθητοκεντρική ή / και ομαδοσυνεργατική διδασκα
λία, διαθεματική προσέγγιση), η διδακτική πράξη φαίνεται να παραμέ
νει -κυρίως στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης-
αρκετά θεωρητική ή παραδοσιακή, προσκολλημένη σε μεθόδους που εν 
μέρει μόνον ανταποκρίνονται στις επίσημες προδιαγραφές. Επίσης δεν 
ενεργοποιεί στον επιθυμητό βαθμό τους μαθητές και μάλλον δεν συμ
βάλλει επαρκώς στην υλοποίηση των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. κάθε γνω
στικού αντικειμένου. Χαρακτηριστική σχετικά είναι η επισήμανση που 
έκαναν στη συνέντευξη τους ορισμένοι Σχολικοί Σύμβουλοι οι οποίοι 
τόνισαν ότι σημαντικό μειονέκτημα για την αποτελεσματικότητα των 
μεθόδων διδασκαλίας αποτελεί η μη υποχρεωτική και μη γενικευμένη 
εφαρμογή των νέων τρόπων μάθησης (διαθεματικό πλαίσιο διδασκα
λίας, μέθοδος σχεδίου εργασίας κ.τ.λ.), έλλειψη που στερεί τους μαθητές 
από την απόκτηση της σχετικής μεταγνώσης. Σημαντικό επίσης είναι 
και το σχόλιο που έγινε από ορισμένους εκπαιδευτικούς και στελέχη της 
Τ.Ε.Ε. ότι «η έλλειψη σύνδεσης της τεχνικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγο
ράς εργασίας και τις αλματώδεις εξελίξεις στις τεχνικές ειδικότητες καθυστερεί 
σημαντικά την απόκτηση πολύτιμων γνώσεων τόσο από τους καθηγητές όσο και από 
τους μαθητές». Αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι η ελκυστικότητα και η 
αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας είναι συχνά συνάρτηση της σπου
δαιότητας που αποδίδουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε ορισμένα μαθή
ματα με κριτήριο τις απαιτήσεις του εξεταστικού συστήματος. Το απο
τέλεσμα είναι ότι αρκετοί γονείς και εκπαιδευτικοί υποβαθμίζουν την 
αξία γνωστικών αντικειμένων που δεν περιλαμβάνονται στις Γενικές 
Εξετάσεις, όπως με ιδιαίτερο τρόπο αναφέρει ένας Διευθυντής σχολικής 
μονάδας: «Πολλοί γονείς αλλά και εκπαιδευτικοί, και εδώ είναι το δυστύχημα, 
θεωρούν ότι το μάθημα είναι καλό, αν είναι Αρχαία, η Νέα, η Μαθηματικά, η 
Φυσική (...). Εγώ λέω ότι το μάθημα είναι ανεβασμένο, όταν ο ίδιος ο εκπαιδευτι
κός θέλει να το ανεβάσει (...), ο δάσκαλος κατά κύριο λόγο πρέπει να εμπνεύσει, εάν 
δεν εμπνεύσει δεν πρόκειται να πετύχει τίποτα.» 

Συμπερασματικά, τα ερευνητικά ευρήματα φαίνεται να επικεντρώ
νονται στα εξής σημεία: 

• Στην πλημμελή εφαρμογή της διαθεματικότητας, η οποία θεωρή
θηκε η αιχμή του δόρατος για την ανανέωση της διδακτικής -
μαθησιακής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο δεν φαίνεται 
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να έχουν πεισθεί γι' αυτήν, πιθανόν επειδή και η σχετική ενημέ
ρωση ήταν επιφανειακή και μόνο θεωρητική. Αξίζει άλλωστε να 
διερευνηθεί περαιτέρω αν η εφαρμογή της διαθεματικότητας 
είναι απλώς θέμα ενημέρωσης ή/και βούλησης των εκπαιδευτικών 
ή αν χαρακτηριστικά του ευρύτερου συστήματος (λ.χ. πίεση διδα
κτικού χρόνου, τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των 
μαθητών/τριών) δεν επιτρέπουν την ουσιαστική αξιοποίηση της. 

• Στην περιορισμένη χρήση εποπτικού υλικού κατά τη διδασκαλία 
των περισσότερων γνωστικών αντικειμένων και ιδιαίτερα των θεω
ρητικών, γεγονός που πιθανώς συνδέεται με το περιεχόμενο της 
βασικής κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, αλλά 
και με τον όγκο της διδακτέας ΰλης σε συνάρτηση με τον περιορι
σμένο διδακτικό χρόνο, με τη λειτουργία του Λυκείου ως χώρου 
προετοιμασίας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.ά. θ α ήταν 
ενδιαφέρον, ακόμα, να διερευνηθεί το είδος των εποπτικών μέσων 
που αξιοποιείται ανά μάθημα (μήπως αναπαράγεται το αυτονόη
το, όπως λ.χ. χάρτες για τη Γεωγραφία και την Ιστορία, μαγνητό
φωνο για τις Ξένες Γλώσσες;) και, κυρίως, η λειτουργικότητα (και 
όχι μόνο η συχνότητα) της χρήσης τους, εφόσον η σποραδική 
αξιοποίηση ενός βίντεο ή ενός μαγνητοφώνου δεν συνεπάγεται 
αυτόματα και την ενεργητικότερη εμπλοκή των μαθητών στη διδα
κτική διαδικασία. 

• Στην αξιοποίηση των εργαστηρίων κυρίως στο πλαίσιο των αντί
στοιχων μαθημάτων (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική) 
και στον βαθμό που το επιτρέπουν ο όγκος της διδακτέας ΰλης και 
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα (μονόωρα και δίωρα μαθήματα). Αντί 
άλλου σχολίου μάλιστα αξίζει να μεταφέρουμε εδώ την απάντηση 
ενός μαθητή Γυμνασίου της Αττικής σε σχετική ερώτηση: «Αν 
πηγαίνουμε στο εργαστήρι, όποτε έχουμε Χημεία ή Φυσική; ...Μια φορά 
έχουμε πάει μόνο», θ α έπρεπε, ακόμα, να διερευνηθεί η συχνότητα 
και το είδος της χρήσης των Εργαστηρίων Ηλεκτρονικών Υπολο
γιστών από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων, και ειδικότερα των 
θεωρητικών επιστημών. Αν επιπλέον σκεφτούμε τις δυνατότητες 
που προσφέρει η υπολογιστική τεχνολογία σήμερα για την αποτε
λεσματικότερη διδασκαλία των γλωσσικών μαθημάτων, θα έπρεπε 
να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στους παράγοντες εκείνους που 
καθιστούν δυσχερή την υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημά
των στα σχολεία μας. 

• Στη μη ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη διδακτική-μαθη-
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σιακή διαδικασία, όπως συνάγεται τόσο από την περιορισμένη 
αξιοποίηση των εποπτικών μέσων, των νέων τεχνολογιών και των 
εργαστηρίων, όσο και από το είδος των δραστηριοτήτων που οι 
μαθητές αναλαμβάνουν, λ.χ. εργασίες που γίνονται ερήμην της 
σχολικής βιβλιοθήκης ή της υπολογιστικής τεχνολογίας, κυρίως 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου η ωριμότητα και η αφαιρε
τική σκέψη των μαθητών θα επέτρεπαν την ουσιαστική αξιοποίη
ση της. Τ η διαπίστωση αυτή ενισχύουν τα περιορισμένα ποσοστά 
θετικών απαντήσεων όσον αφορά την εκπόνηση σχεδίων εργασίας 
και, γενικότερα, ομαδικών εργασιών, όπως και στην αξιοποίηση 
της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων / Εκδηλώσεων. Θα ήταν ίσως 
χρήσιμο να διερευνηθεί σε ποια γνωστικά αντικείμενα εκπονού
νται οι περισσότερες εργασίες τΰπου project και αν ενδιαφέρουν 
τους μαθητές/τριες. Παράλληλα, θα άξιζε να ερευνηθεί το είδος 
των εκδηλώσεων που διεξάγονται στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρή
σεων (μήπως λ.χ. η αξιοποίηση της εξαντλείται στις εθνικές επε
τείους) καθώς και η σχέση των εκδηλώσεων αυτών με το Αναλυτι
κό Πρόγραμμα Σπουδών κάθε μαθήματος. 

• Στην αδυναμία της διδακτικής διαδικασίας να ανταποκριθεί ικα
νοποιητικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών 
και των μαθητών με αναπηρία. Ένα κρίσιμο, άλλωστε, θέμα που 
χρειάζεται εντοπισμένη διερεύνηση είναι η αμφιθυμία που φαίνε
ται να διακατέχει τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς σχετικά με την 
ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο κοινό πρόγραμμα. Ιδιαί
τερα θα πρέπει να ερευνηθεί διαζευκτικά αν οι συγκεκριμένοι 
μαθητές και οι γονείς τους επιθυμούν να παρακολουθούν κοινά ή 
ειδικά σχολεία. 

Θα ήταν χρήσιμο στο σημείο αυτό, πέραν των ανωτέρω γενικών δια
πιστώσεων, να αναδειχθούν ζητήματα που προκύπτουν από τον τρόπο 
με τον οποίο απάντησαν στα ερωτήματα της έρευνας ορισμένες κατηγο
ρίες ερωτώμενων. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα: 

• Πόσο αξιόπιστα είναι τα αυξημένα (σε σχέση με το Γυμνάσιο και 
το Λύκειο) ποσοστά των θετικών απαντήσεων από τους μαθητές 
του Δημοτικού; Με άλλα λόγια, αντικατοπτρίζουν μια πραγματική 
αναβάθμιση στην ποιότητα της διδακτικής μεθοδολογίας ή είναι 
αποτέλεσμα της δεδομένης ελαστικής και επηρεαζόμενης κριτικής 
ικανότητας των μαθητών/τριών αυτής ηλικίας; Αλλά και αντίστρο
φα, τα αυξημένα ποσοστά αρνητικών απαντήσεων από τους μαθη
τές του Γυμνασίου ή του Λυκείου σε ποιον βαθμό συνδέονται με 
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χαρακτηριστικές αντιστάσεις της εφηβικής ηλικίας ή και με τη 
σταδιακή ανάπτυξη της κριτικής σκέψης; 

• Πόσο αξιόπιστα είναι τα αυξημένα ποσοστά θετικών απαντήσεων 
από μαθητές ολιγοθέσιων σχολείων αγροτικών περιοχών; Η τάση 
αυτή μπορεί να συνδέεται από τη μία με το γεγονός ότι σε αυτά 
υπηρετούν -κατά κανόνα- πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί νεαρότε
ρης ηλικίας (με κέφι, μεράκι, πιο σύγχρονη κατάρτιση κ.λπ.) και 
από την άλλη (σε κάποιο βαθμό) με χαρακτηριστικά μιας μικρής 
κοινωνίας ελλειμματικής σε ευρύτερη πληροφόρηση και επικοι
νωνία με εξωσχολικούς μορφωτικούς φορείς; 

• Σε ποιον βαθμό τα αυξημένα (σε σχέση με τα κορίτσια) ποσοστά 
αρνητικών απαντήσεων από μέρους των αγοριών μπορούν να 
ερμηνευθούν με βάση χαρακτηριστικά του φΰλου; 

• Κατά πόσον τα αυξημένα (σε σχέση με τους Έλληνες μαθητές) 
ποσοστά των θετικών απαντήσεων από αλλοδαπούς μαθητές αντι
κατοπτρίζουν διδακτικές προσεγγίσεις που σέβονται τη διαφορετι
κότητα ή αποκαλύπτουν τη διάθεση αλλά και την προσπάθεια των 
μαθητών αυτών να ενταχθούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλ
λον, να γίνουν αποδεκτοί και να βελτιώσουν τη «θέση» τους; 

• Γιατί η μέθοδος διδασκαλίας αξιολογείται αυστηρότερα από 
μαθητές με υψηλό Γ.Μ.Ο. βαθμολογίας; Έχουν υψηλότερες ανα
μονές και απαιτήσεις, αυξημένες δυνατότητες κριτικής και αντα
γωνισμού, με «μέτρο σύγκρισης» τα εξωσχολικά ενισχυτικά μαθή
ματα που επιλέγουν; 

4. Εξωσχολική βοήθεια / φροντιστήρια 

Στην παρούσα ενότητα διερευνάται η αξιοποίηση του ελευθέρου χρό
νου των μαθητών καθώς και η προσφυγή τους στη χρήση πρόσθετης 
βοήθειας: η μορφή την οποία προσλαμβάνει, τα μαθήματα στα οποία 
επικεντρώνεται και οι αιτίες που οδηγούν στη συγκεκριμένη αναζήτηση. 

4.1. Δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

Ό π ω ς προκύπτει από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, οι 
μαθητές του Δημοτικού αφιερώνουν τον εξωσχολικό τους χρόνο κατά 
κΰριο λόγο στην εκμάθηση Ξένων Γλωσσών και στις Αθλητικές Δρα
στηριότητες. Το υψηλό ποσοστό προτιμήσεων στην κατηγορία «Ξένες 
Γλώσσες» επιβεβαιώνει πιθανότατα την ανάγκη για καλύτερη παροχή 
και επέκταση της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας σε εξωσχολικό 
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περιβάλλον με τη μορφή εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών 
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα) που θα διασφαλίσουν την από
κτηση πιστοποιητικών τίτλων γλωσσομάθειας κατά κανόνα πριν από 
την εμπλοκή στην προπαρασκευαστική διαδικασία για την εισαγωγή 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Κατά συνέπεια, από την υψηλή ποσό
στωση στην κατηγορία «Ξένες Γλώσσες» τεκμαίρεται πως ο «ελεύθε
ρος χρόνος» παραμένει στην ουσία «διδακτικός χρόνος» για τη 
συντριπτική πλειονότητα των μαθητών του Δημοτικού. Από την άλλη 
μεριά, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δηλώνουν 
ότι αναγνωρίζουν την ανάγκη των μαθητών τους να απασχοληθούν σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες (Αγγλικά, Χορός, Αθλήματα): στην προ
σπάθεια τους να διευκολύνουν τους μαθητές στη διαχείριση του δια
τιθέμενου εξωσχολικού χρόνου επιζητούν την αποφόρτιση από τον 
όγκο των εξωδιδακτικών εργασιών, επιδιώκοντας το μεγαλύτερο 
μέρος της μαθησιακής διαδικασίας να ολοκληρώνεται εντός του σχο
λικού περιβάλλοντος. 

Γράφημα 45 

Με τι από τα παρακάτω ασχολείσαι εκτός σχολείου; 

=ένες Γλώσσες 
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Η διαφοροποίηση των απαντήσεων των μαθητών φαίνεται να συν
δέεται με: το φύλο [με διαφορές που κυμαίνονται από 3%-21% έναντι 
των αντίστοιχων επιλογών από τα αγόρια, τα κορίτσια δίνουν υψηλότε
ρα ποσοστά στις Ξένες Γλώσσες (88%), τον Χορό (39%) και τη Μουσι
κή (23%), ενώ τα αγόρια υπερέχουν στις Αθλητικές Δραστηριότητες 
(69%), την Πληροφορική (19%) και το Θέατρο (7%)], την τάξη (σε όλες 
τις κατηγορίες εξωσχολικών δραστηριοτήτων, πλην των Ξένων Γλωσ-
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σων, οι μαθητές της Στ' τάξης δίνουν υψηλότερα ποσοστά συμμέτοχης 
σε σχέση με εκείνους της Ε' τάξης), τη σχολική επίδοση (οι αριστούχοι 
μαθητές απαντούν πιο θετικά σε όλες τις κατηγορίες εκτός από το Θέα
τρο, το οποίο πριμοδοτούν περισσότερο οι μαθητές με Μ. Ο. βαθμολο
γίας από 7 έως και 8,9), την εθνικότητα (σε όλες τις κατηγορίες τα υψη
λότερα ποσοστά προέρχονται από Έλληνες μαθητές), την αστικότητα (τα 
υψηλότερα ποσοστά προέρχονται από μαθητές αστικών περιοχών, με 
εξαίρεση τις κατηγορίες «Πληροφορική» και «Χορός», τις οποίες υπερ
θεματίζουν οι μαθητές ημιαστικών (23%) και αγροτικών περιοχών 
(31%) αντίστοιχα). Πάντως, οι συγκεκριμένες επιλογές φαίνεται να ενι
σχύουν την εντύπωση ότι ο διατιθέμενος ελεύθερος χρόνος των μαθη
τών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλώνεται κατεξοχήν σε δρα
στηριότητες που αντανακλούν στερεοτυπικές αντιλήψεις για τον ρόλο 
των δυο φΰλων. 

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη ερώτηση 
για τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορία στην 
οποία η συρρίκνωση του «πραγματικού» ελευθέρου χρόνου αντιμετω
πίζεται ως ιδιαιτέρως σημαντικό πρόβλημα. Το μεγαλύτερο μέρος του 
εξωσχολικού χρόνου των μαθητών/τριών Γυμνασίου διοχετεύεται σε 
φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένης και 
της εκμάθησης ξένων γλωσσών, ενώ δραστηριότητες άλλου τΰπου 
(τι.χ. αθλητισμός) είναι ουσιαστικά περιορισμένες (συμφωνά με μαρ
τυρίες γονέων). Στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης ο εξετασιοκεντρικός χαρακτήρας του Λυκείου συνεπάγεται 
την περαιτέρω εντατικοποίηση των εξωσχολικών υποχρεώσεων με τη 
μορφή παρακολούθησης φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων 
που περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο, καθιστώντας τον πλασματικό, 
δηλαδή ουσιαστικά ανύπαρκτο. 

4.2. Αναγνώριση ανάγκης για πρόσθετη βοήθεια 

Οι μαθητές/τριες και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης αναγνωρί
ζουν την ανάγκη να βοηθηθούν στα μαθήματα του σχολείου τους, ενώ 
τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων αυξάνουν κατά 25% περίπου 
κατά τη μετάβαση από την κατώτερη στην ανώτερη βαθμίδα της Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και στο επόμενο γράφη
μα. 
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Γράφημα 46 

Χρειάζεσαι βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου σου; 
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Ειδικότερα, οι θετικές απαντήσεις των μαθητών/ τριών του Δημοτικού 
διαφοροποιούνται: ανά φύλο, με υπέροχη των θετικών απαντήσεων στα 
κορίτσια (61%), ανά τάξη, με χαρακτηριστική την υπεροχή της Ε' τάξης 
(62%), ανά σχολική επίδοση, με τους αριστούχους μαθητές να απαντούν 
θετικά σε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο (62%) από εκείνους που ο Μ. Ο. 
βαθμολογίας τους κυμαίνεται από 7 έως 8,9 (ποσοστό 35%), ανά εθνικό
τητα, με διαφορά της τάξης του 6% υπέρ των Ελλήνων μαθητών (59%), 
ανά αστικότητα, με τους μαθητές αστικών περιοχών να δίνουν περισσότε
ρες θετικές απαντήσεις έναντι των μαθητών που προέρχονται από αγρο
τικές περιοχές (55%). 

Η ίδια εικόνα σκιαγραφείται και για το Γυμνάσιο, όπου το ποσοστό 
των θετικών απαντήσεων φαίνεται να επηρεάζεται κυρίως από: το φύλο 
(τα κορίτσια δίνουν υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων [56%]), 
την τάξη [η ανάγκη προσφυγής σε χρήση βοήθειας αυξάνεται με μια δια
φορά της τάξης του 8% από την Α' στη Γ' τάξη (54%)], τη σχολική επίδο
ση [οι αδύνατοι μαθητές (με Μ. Ο. βαθμολογίας από 10,5 έως 14,5) απα
ντούν θετικά (79%) σε ποσοστό σχεδόν διπλάσιο των αριστούχων (40%)], 
την αστικότητα [οι μαθητές αστικών και αγροτικών περιοχών δίνουν 
περισσότερες θετικές απαντήσεις (54%) σε σχέση με τους μαθητές που 
προέρχονται από ημιαστικές περιοχές]. 

Τέλος, στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το ποσοστό 
των θετικών απαντήσεων δείχνει να εξαρτάται από τα ακόλουθα: τον 
τύπο Λυκείου [οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου υπερέχουν συντριπτικά 
(91%) έναντι των μαθητών της Τ.Ε.Ε.], το φύλο [η υπεροχή των θετικών 
απαντήσεων κατοχυρώνεται στα κορίτσια (82%)], την τάξη [η διαφορά 
ανέρχεται στο 14% μεταβαίνοντας από την Α' (72%) στη Γ' τάξη (86%)], 
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τη σχολική επίδοση [οι άριστοι μαθητές φαίνεται να απαντούν θετικότερα 
(90%) συγκριτικά με τις άλλες κατηγορίες που πάντως συγκεντρώνουν 
υψηλά ποσοστά (πάνω από 60%)]. 

Από τη μεριά τους οι γονείς μαθητών και των δυο βαθμίδων εκπαί
δευσης (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) ισχυρίζονται ότι τα παι
διά τους χρειάζονται βοήθεια για τα μαθήματα του σχολείου σε ποσο
στό 71%. Οι θετικές απαντήσεις διαφοροποιούνται κατά κανόνα ανά: 
ηλικία (το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων (78%) δίνεται 
από γονείς άνω των 51 ετών), μορφωτικό επίπεδο [οι απόφοιτοι Δημοτι
κού και Γυμνασίου δεν διαφοροποιούνται σημαντικά μεταξύ τους, με 
δεδομένη την υπέροχη των θετικών απαντήσεων στην κατηγορία των 
αποφοίτων επαγγελματικών λυκείων η σχολών με ποσοστό 75%], εθνι
κότητα (οι Έλληνες γονείς απαντούν θετικότερα (72%) έναντι των 
αλλοδαπών), αστικότψα [οι γονείς αστικών και αγροτικών περιοχών 
δίνουν περισσότερες θετικές απαντήσεις (73%) σε σχέση με τους 
γονείς ημιαστικών περιοχών], και βαθμίδα εκπαίδευσης [οι γονείς μαθη
τών/τριών που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο απαντούν θετικότερα (84%) 
συγκριτικά με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Στη συγκεκριμένη περίπτω
ση οι θετικές απαντήσεις υπερβαίνουν κατά 16 ποσοστιαίες μονάδες 
εκείνες των γονέων μαθητών Γυμνασίου και κατά 14% των γονέων 
μαθητών Δημοτικού]. 

4.3. Είδος πρόσθετης βοήθειας 

Οι μαθητές του Δημοτικού δηλώνουν ότι δέχονται βοήθεια κατά κΰριο 
λόγο από τον δάσκαλο της τάξης τους [ποσοστά που κυμαίνονται από 17% 
(Αγγλικά) έως 36% (Μαθηματικά)] και τους γονείς [ποσοστά που κυμαί
νονται από 2% (Γεωγραφία) έως 47% (Μαθηματικά)]. Αντίθετα η κατη
γορία «ιδιαίτερα μαθήματα» δεν συγκεντρώνει ποσοστά πάνω από 5% 
(Αγγλικά) και η κατηγορία «φροντιστήρια» συγκεντρώνει την υψηλότερη 
τιμή (22%) στο μάθημα των Αγγλικών. Πρέπει πάντως να επισημανθούν 
τα ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά των μαθητών/τριών που δεν συμπλήρωσαν 
τη σχετική ερώτηση, με αποτέλεσμα τα αναφερόμενα ποσοστά να χρή
ζουν προσεκτικής αντιμετώπισης. 

Η μεγαλύτερη βοήθεια από δασκάλους (36%) και γονείς (47%) επικε
ντρώνεται στα Μαθηματικά και ακολουθούν η Γλωσσά (31% και 35% αντί
στοιχα) και η Ιστορία (31% και 33% αντίστοιχα). 
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Πίνακας 7: Η προτιμώμενη ανά μάθημα πρόσθετη βοήθεια στο Δημοτικό 
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Οι μαθητές του Γυμνασίου δηλώνουν ότι δέχονται βοήθεια κατά κΰριο 
λόγο από φροντιστήρια [ποσοστά που κυμαίνονται από 50% (Αγγλικά) έως 
6% (Ιστορία)] και ιδιαίτερα μαθήματα [ποσοστά που κυμαίνονται από 1% 
(Πληροφορική) έως 31% (Μαθηματικά)]. Ειδικότερα, η κατηγορία «ιδιαί
τερα μαθήματα» είναι η πρώτη επιλογή για όλα ανεξαιρέτως τα φιλολογικά μαθή
ματα [Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (25%), Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
(15%), τη Νεοελληνική Γλώσσα (13%), Ιστορία (9%)], τα Μαθηματικά 
(31%) και τη Φυσική - Χημεία (13%), ενώ η κατηγορία «φροντιστήρια» είναι η 
κύρια επιλογή για τις δύο ξένες γλώσσες [(50% Αγγλικά και 18% Γαλλικά/Γερ
μανικά)] και την Πληροφορική (11%). Αντίθετα, η κατηγορία «ενισχυτική 
διδασκαλία» δεν αποτελεί την πρώτη επιλογή για την παροχή βοήθειας 
σε κανένα μάθημα, συγκεντρώνει ωστόσο τα υψηλότερα ποσοστά (13%) 
στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα με αμέσως επόμενα (9%) τα Μαθηματι
κά. Οι τιμές της κατηγορίας «ενισχυτική διδασκαλία» υπολείπονται των 
τιμών που συγκεντρώνουν οι κατηγορίες «φροντιστήρια» και «ιδιαίτερα 
μαθήματα» σε όλα τα μαθήματα πλην της Πληροφορικής (διαφορά 2%). 
Εστιάζοντας ειδικότερα στις διαφορές των τιμών ανάμεσα στην «ενισχυ
τική διδασκαλία», τα «φροντιστήρια» και τα «ιδιαίτερα μαθήματα» 
παρατηρεί κανείς ότι ως προς την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα η διαφορά 
της ενισχυτικής από τα φροντιστήρια είναι 1% και από τα ιδιαίτερα 



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

μαθήματα 12%, ενώ στην περίπτωση των Μαθηματικών 8% από τα φρο
ντιστήρια και 22% από τα ιδιαίτερα μαθήματα. 

Η ανάγκη για παροχή εξωσχολικής βοήθειας φαίνεται πως είναι ιδι
αίτερα αυξημένη για το σύνολο των φιλολογικών μαθημάτων, των 
Μαθηματικών και της Φυσικής-Χημείας. Από την άλλη, δεν προκύπτει 
ότι η ενισχυτική διδασκαλία έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μαθη
τών/τριών. 

Πίνακας 8: Η προτιμώμενη ανά μάθημα πρόσθετη βοήθεια στο Γυμνάσιο 
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Όσον αφορά την ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η λει
τουργία της ως προθαλάμου για την εισαγωγή στην Ανώτερη και Ανώ
τατη Εκπαίδευση και η προοπτική των Πανελλαδικών Εξετάσεων προ
καθορίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και σημασιοδοτεί τη συμπερι
φορά των μαθητών. Οι τελευταίοι καλούνται εκ των πραγμάτων να προ
σαρμόσουν με ανάλογο τρόπο τη γνωστική σκευή και τον τρόπο σκέψης 
τους με απώτατη επιδίωξη την επιτυχία στις εξετάσεις. Η προσπάθεια 
για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου ευλόγα προβληματίζει και 
δημιουργεί ανησυχία για τη διασφάλιση σωστής προετοιμασίας και 
καλών επιδόσεων, γεγονός που εκδηλώνεται με την αναζήτηση και τελι
κή επιλογή μιας κατά κανόνα εναλλακτικής εκπαιδευτικής διαδικασίας 
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα) που -παρά το οποιοδήποτε οικονομικό 
κόστος- θεωρείται ικανή να διασφαλίσει το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Ό π ω ς προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, οι 
μαθητές Λυκείου και Τ.Ε.Ε. δηλώνουν ότι δέχονται βοήθεια από φρο-
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ντιστήρια/ ιδιαίτερα μαθήματα (και ξένη γλώσσα) σε ποσοστό 71%. Η 
παροχή βοήθειας διαφοροποιείται σημαντικά ανά τύηο Λυκείου (Ενιαία 
Λύκεια 85%, Τ.Ε.Ε. μόλις 33%). Με την αφαίρεση της ξένης γλώσσας το 
ποσοστό ανέρχεται σε 66% [(79% και 27% αντίστοιχα για κάθε τΰπο 
Λυκείου. Επισημαίνεται ότι και σε αυτήν την κατηγορία το ποσοστό των 
μαθητών/τριών που δεν συμπλήρωσαν την ερώτηση είναι ιδιαίτερα 
υψηλό (63%)]. Η διαφοροποίηση ανά φύλο στην πρώτη περίπτωση 
(συμπεριλαμβανομένης της ξένης γλώσσας) είναι της τάξης του 6%, ενώ 
στη δεύτερη (χωρίς ξένη γλώσσα) 2%, με τα κορίτσια να υπερτερούν με 
ποσοστά 74% και 66% αντίστοιχα. Όσον αφορά στη διαφοροποίηση 
των απαντήσεων ανά τάξη παρατηρείται μια αυξητική τάση και για τις 
δυο κατηγορίες απαντήσεων [12% από την Α' στη Γ' τάξη για την πρώτη 
κατηγορία (με ξένη γλώσσα) και 27% για τη δεύτερη κατηγορία (χωρίς 
ξένη γλώσσα)]. Η διαφοροποίηση των απαντήσεων με βάση τη σχολική 
επίδοση αναδεικνύει το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απα
ντήσεων συνδέονται και στις δυο κατηγορίες με τις υψηλότερες σχολικές 
επιδόσεις (90% και 82% αντίστοιχα). Σημειωτέον ότι, παρά τα υψηλά 
ποσοστά «αποχής», δεν θεωρείται παρακινδυνευμένη η επισήμανση 
(συνομολογεί σχετική μαρτυρία Διευθυντή σχολείου) πως συγκριτικά με 
την αμέσως προηγουμένη βαθμίδα (Γυμνάσιο) στο Λύκειο παρατηρείται 
ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για παροχή εξωσχολικής βοήθειας, 
γεγονός που προσλαμβάνει στην τελευταία τάξη διαστάσεις καθολικής 
συμμετοχής σε φροντιστήρια κατά κΰριο λόγο. 

Όσον αφορά τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά μάθημα ισχύ
ουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 

• Η κατηγορία «φροντιστήρια», η οποία είναι και η πρώτη προτί
μηση των μαθητών/τριών για την εξασφάλιση βοήθειας, επιλέγε
ται για τα ακόλουθα μαθήματα (φθίνουσα σειρά): Μαθηματικά 
(42%), Νεοελληνική Γλώσσα (39%), Φυσική - Χημεία (32%), 
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (24%), Αγγλικά (23%), Αρχαία Ελληνική 
Γραμματεία (16%), Νεοελληνική Γραμματεία (13%), Γαλλικά-Γερ-
μανικά (10%), Βιολογία (6%), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (5%), 
Ιστορία (5%), Πληροφορική (3%). 

• Την κατηγορία «ιδιαίτερα μαθήματα» επιλέγουν οι μαθητές για τα 
ακόλουθα μαθήματα (φθίνουσα σειρά): Μαθηματικά (21%), Φυσι
κή - Χημεία (14%), Νεοελληνική Γλώσσα (13%), Αρχαία Ελληνική 
Γλώσσα (11%), Αρχαία Ελληνική Γραμματεία (7%), Αγγλικά (7%), 
Γαλλικά-Γερμανικά (5%), Νεοελληνική Γραμματεία (5%), Ιστορία 
(3%), Βιολογία (3%), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (1%), Πληρο-
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φορική (1%). Παρατηρούμε ότι τα ποσοστά της συγκεκριμένης 
κατηγορίας υπολείπονται περίπου κατά το ήμισυ της ποσόστωσης 
για την κατηγορία «φροντιστήρια». 

• Η κατηγορία «πρόσθετη διδακτική στήριξη», η οποία δεν φαίνε
ται να απολαμβάνει ιδιαίτερης εκτίμησης, επιλέγεται από τους 
μαθητές για τα ακόλουθα μαθήματα (φθίνουσα σειρά): Μαθημα
τικά (13%), Φυσική - Χημεία (12%), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 
(9%), Νεοελληνική Γλώσσα (9%), Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 
(7%), Νεοελληνική Γραμματεία (4%), Πληροφορική (4%), Ιστορία 
(3%), Αγγλικά (2%), Βιολογία (2%), Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
(2%), Γαλλικά-Γερμανικά (1%). 

Πίνακας 9: Η προτιμώμενη ανά μάθημα πρόσθετη βοήθεια στο Λύκειο 

Φροντιστήρια 

Ιδιαίτερα Μαθήματα 

Πρόσθετη 

Διδακτική Στήριξη 

Αλλο / Τι; 

Δεν παίρνω βοήθεια 

σε αυτό το μάθημα 

0 
D 
D 

d 

> 

w 

S 
χ 

24% 

11% 

9% 

4% 

53% 

^5 
ω 
ρ 
0 

0 
α, 

> 

w 

S 
χ 

16% 

7% 

7% 

4% 

68% 

0 
D 
D 
3̂ 

·< 

% 

ω 
0 
ω 

ζ; 

39% 

13% 

9% 

2% 

39% 

5̂ 
ω 
ρ 
0 

0 
α, 

ω 
0 
ω 

ζ; 

13% 

5% 

4% 

4% 

75% 

5̂ 
α, 
0 
Ρ 
D 

5% 

3% 

3% 

3% 

85% 

>-

23% 

7% 

2% 

1% 

68% 

> 
0 
α, 
ω 

0 

10% 

5% 

1% 

2% 

82% 

ρ 
0 

0 

42% 

21% 

13% 

2% 

26% 

5̂ 
ω 

•χ 

Χ 

« 
δ 
θ 

32% 

14% 

12% 

2% 

42% 

^ 5 

>-
0 ·< 
0 

6% 

3% 

2% 

1% 

88% 

α, 
3 
ω 

® 

W 

0 

> 
0 

δ 
α1 

Χ 
5% 

1% 

2% 

2% 

90% 

« 
α, 
0 
9-
0 
α, 
cr 

·< 
Ε 

3% 

1% 

4% 

2% 

89% 

Από τη διασταύρωση των καταγεγραμμένων δεδομένων προκύπτει σε 
γενικές γραμμές ότι η διαφοροποίηση των απαντήσεων αποτυπώνει 
διπλάσια (ή και υπερδιπλάσια) ανά μάθημα ποσόστωση για την κατη
γορία «φροντιστήρια» έναντι της επιλογής «ιδιαίτερα μαθήματα». Συγ
χρόνως οι δηλωθείσες προτιμήσεις καταγράφουν τη διακριτή υπεροχή 
και των δυο κατηγοριών έναντι της Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. 

Από την άλλη, τα μαθήματα στα οποία οι μαθητές δηλώνουν ότι δεν 
χρειάζονται βοήθεια είναι τα εξής (σε φθίνουσα σειρά): Αρχές Οικονομι-
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κής Θεωρίας (90%), Πληροφορική (89%), Βιολογία (88%), Ιστορία (85%), 
Γαλλικά-Γερμανικά (82%), Νεοελληνική Γραμματεία (75%), Αρχαία Ελλη
νική Γραμματεία (68%), Αγγλικά (68%), Αρχαία Ελληνική Γλώσσα (53%), 
Φυσική - Χημεία (42%), Νεοελληνική Γλώσσα (39%), Μαθηματικά (26%). 

Επισημαίνεται επίσης ότι υψηλότερα ποσοστά αρνητικών απαντήσε
ων για όλα τα μαθήματα [(εξαιρούνται Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 
(84%), Γαλλικά-Γερμανικά (78%), Ιστορία (75%), Πληροφορική (57%)] 
δίνονται από τους μαθητές της Τ.Ε.Ε. 

Τέλος, οι γονείς μαθητών και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης (Πρω
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) που δηλώνουν ότι καταφεύγουν στη 
χρήση βοήθειας για τα παιδιά τους εστιάζουν τις προτιμήσεις τους κατά 
κανόνα στην επιλογή των φροντιστηρίων και της εξατομικευμένης διδα
σκαλίας με τη μορφή ιδιαίτερων μαθημάτων (ποσοστό 15% και για τις δυο 
κατηγορίες). Ακολουθούν σε φθίνουσα σειρά κατάταξης η Πρόσθετη 
Διδακτική Στήριξη (10%) και η Ενισχυτική Διδασκαλία (7%), ενώ συγ
χρόνως αξίζει να επισημανθεί ότι η αδιευκρίνιστη κατηγορία «άλλο/τι» 
συγκεντρώνει ένα σχετικά υψηλό ποσοστό (10%) προτιμήσεων. 

Γράφημα 47 

Σε ποια από τα παρακάτω μαθήματα παρέχετε βοήθεια στο 
παιδί σας και με ποιον τρόπο; 
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Οι θετικές απαντήσεις διαφοροποιούνται κατά κανόνα με τα ακόλου
θα κριτήρια. 

• Την ηλικία: τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων αυξάνονται για 
όλες τις κατηγορίες προϊούσης της ηλικίας, με εξαίρεση την Πρό
σθετη Διδακτική Στήριξη που φαίνεται να κυριαρχεί ως πρώτη 
επιλογή στις μέσες ηλικίες (41 έως 50 ετών) με ποσοστό 11%. 
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• Το μορφωτικό επίπεδο: οι απόφοιτοι ανώτερης ή ανώτατης εκπαί
δευσης έχουν ως πρώτη επιλογή για όλες τις κατηγορίες μαθημά
των τα ιδιαίτερα μαθήματα (Μαθηματικά 24%, Φιλολογικά 16%, 
Φυσική-Χημεία 13%). Η κατηγορία «Φροντιστήρια» δηλώνεται ως 
πρώτη προτίμηση από αποφοίτους Γυμνασίου (Μαθηματικά 25%, 
Φιλολογικά 21%) και Επαγγελματικών Σχολών (Φυσική-Χημεία 
18%). Η Ενισχυτική Διδασκαλία (Φυσική-Χημεία 7%) και η Πρό
σθετη Διδακτική Στήριξη (Μαθηματικά 19%, Φιλολογικά 16%) 
επιλέγονται κατά κανόνα από αποφοίτους Δημοτικού. 

• Την εθνικότητα: οι Έλληνες γονείς επιλέγουν κατά κανόνα τα φροντι
στήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα (Μαθηματικά 21% και στις δυο 
κατηγορίες, Φιλολογικά μαθήματα 16% και στις δυο κατηγορίες, 
Φυσική-Χημεία 15% και 9% αντίστοιχα για κάθε κατηγορία), ενώ οι 
αλλοδαποί συγκεντρώνουν τις προτιμήσεις τους στις υπόλοιπες κατη
γορίες, με προεξάρχουσα προτίμηση την επιλογή της Ενισχυτικής 
Διδασκαλίας (11% για Φιλολογικά και 15% Μαθηματικά). Από την 
ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτει ωστόσο ότι οι αλλο
δαποί υπερτερούν στην επιλογή των φροντιστηρίων για την εκμάθη
ση ξένων γλωσσών με ποσοστό 58% έναντι 48% των Ελλήνων γονέων. 

• Την αοτικότψα: οι γονείς αστικών και αγροτικών περιοχών επιλέγουν 
σε ποσοστό 16% τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα (δια
φορά της τάξης του 6% έναντι εκείνων που προέρχονται από ημια
στικές περιοχές). Η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη συγκεντρώνει τα 
υψηλότερα ποσοστά (14%) από γονείς αγροτικών περιοχών, ενώ η 
Ενισχυτική Διδασκαλία εμφανίζει σε γενικές γραμμές χαμηλά ποσο
στά, με την υψηλότερη τιμή της (8%) να προέρχεται από γονείς 
αστικών περιοχών. Στις αγροτικές περιοχές, και συγκριτικά με την 
Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, η Ενισχυτική Διδασκαλία συγκε
ντρώνει εξαιρετικά χαμηλότερο ποσοστό προτιμήσεων (μόλις 5%). 

• Τη βαθμίδα εκπαίδευσης: οι γονείς μαθητών/τριών που φοιτούν στο 
Ενιαίο Λύκειο απαντούν θετικότερα (38%) για την κατηγορία «φρο
ντιστήρια» σε σχέση με τους γονείς μαθητών/τριών Γυμνασίου που 
υπολείπονται κατά 23 ποσοστιαίες μονάδες και δείχνουν να προτι
μούν την Ενισχυτική Διδασκαλία με ποσοστό 12% ως τρίτη κατά 
φθίνουσα σειρά επιλογή. Η επιλογή της εξατομικευμένης διδασκα
λίας (ιδιαίτερα μαθήματα) συγκεντρώνει το ίδιο ακριβώς ποσοστό 
(19%) και στις δυο κατηγορίες γονέων. Συγκεντρώνοντας ποσοστό 
8%, η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη υπολείπεται εμφανώς σε σχέση 
με την επιλογή των κατηγοριών «φροντιστήρια» (38%) και «ιδιαίτε-
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ρα μαθήματα» (19%). Τέλος, υψηλότερη ποσόστωση στην Πρό
σθετη Διδακτική Στήριξη (18%) δίνεται από γονείς μαθητών /τριών 
που φοιτούν στην Τ.Ε.Ε. και οι οποίοι υπολείπονται κατά 15 ποσο
στιαίες μονάδες στην κατηγορία «φροντιστήρια» έναντι των γονέων 
μαθητών/τριών που φοιτούν στο Ενιαίο Λύκειο. 

4.4. Λόγοι αναζήτησης πρόσθετης βοήθειας 

Αναφορικά με τους λόγους που οδηγούν μαθητές και γονείς στην ανα
ζήτηση πρόσθετης βοήθειας, οι μαθητές Γυμνασίων θεωρούν βασική 
αιτία προσφυγής σε φροντιστηριακά μαθήματα τους υψηλούς στόχους 
τους (68%), σε ποσοστό ίδιο περίπου μ' εκείνο στο οποίο κυμαίνονται οι 
απαντήσεις των γονέων, οι οποίοι εξίσου σημαντική θεωρούν και την 
απόκτηση τίτλων σπουδών. Οι μαθητές Λυκείων, αντίθετα, θεωρούν ως βασι
κή αιτία για την προσφυγή σε φροντιστηριακά μαθήματα τον ανεπαρκή 
τρόπο διδασκαλίας, όπως απεικονίζεται και στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 48 

Σε ποιο βαθμό νομίζετε ότι οι παρακάτω λόγοι οδηγούν τους μαθητές/τριες 
στην παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων; 

80% 

72% 

Ο όγκος της Η ανεπάρκεια Η ανεπάρκεια Οι μαθησιακές Η απόκτηση Οι υψηλοί στόχοι 
διδακτέας ύλης του διδακτικού του διδακτικού δυσκολίες τίτλων σπουδών 

χρόνου προσωπικού 

Π Γονείς • Μαθητές/τριες Γυμνασίου Π Μαθητές/τριες Λυκείου 

Αναλυτικότερα, οι μαθητές Γυμνασίων θεωρούν ως βασικές αιτίες προ
σφυγής σε φροντιστηριακά μαθήματα, μετά τους υψηλούς στόχους, τον 
προβληματικό τρόπο της σχολικής διδασκαλίας, τον όγκο της διδακτέας 
ύλης, τις μαθησιακές δυσκολίες, την απόκτηση τίτλων σπουδών και την 
ανεπάρκεια του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου. 
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Υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες (εκτός από την κατηγορία 
«υψηλοί στόχοι») δίνουν οι μαθήτριες έναντι των μαθητών, με διαφορές 
που κυμαίνονται από 9-21%. Αξιοπρόσεκτη είναι επίσης η διαπίστωση ότι 
η διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά τάξη δεν είναι ομοιόμορφη: αύξου
σα στην περίπτωση του τρόπου διδασκαλίας και στην απόκτηση τίτλων 
σπουδών (διαφορά 5% και 8% αντίστοιχα), φθίνουσα στην περίπτωση του 
όγκου της διδακτέας ΰλης (διαφορά 13%). Ενδιαφέρουσα είναι η διαφο
ροποίηση των απαντήσεων με βάση τη σχολική επίδοση: τον όγκο της διδα
κτέας ΰλης (65%) και την ανεπάρκεια του διδακτικού χρόνου (44%) επι
καλούνται περισσότερο των υπολοίπων οι μαθητές με γενικό μέσο όρο 
βαθμολογίας 10, ενώ τον προβληματικό τρόπο διδασκαλίας επικαλούνται 
περισσότερο οι μαθητές που έχουν από 18 και πάνω (75%). Εντυπωσιακό 
είναι επίσης το γεγονός ότι οι μαθητές με επίδοση γΰρω στο 10ή από 15-
18 επικαλούνται επίσης ως βασική αιτία παρακολούθησης φροντιστηρια
κών μαθημάτων τους υψηλούς τους στόχους (ποσοστό 71%). 

Πίνακας 10: Οι λόγοι αναζήτησης πρόσθετης βοήθειας κατά τη γνώμη των μαθη

τών Γυμνασίου 
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Οι μαθητές Ενιαίων Λυκείων και Τ.Ε.Ε., μετά τον ανεπαρκή τρόπο 
διδασκαλίας, θεωρούν ως βασικές αιτίες αναζήτησης πρόσθετης βοή
θειας (σε φθίνουσα σειρά) τους υψηλούς στόχους, τον όγκο της διδακτέ
ας ΰλης, την ανεπάρκεια του διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, την από
κτηση τίτλων σπουδών (52%) και τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Η διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά τύηο Λυκείου είναι ιδιαίτερα 
σημαντική για τις κατηγορίες: «τρόπος διδασκαλίας» (86% Ενιαίο 
Λύκειο και 62% Τ.Ε.Ε.), «υψηλοί στόχοι» (76% Ενιαίο Λύκειο, 60% 
Τ.Ε.Ε.), «τίτλοι σπουδών» (55% Ενιαίο Λύκειο, 46% Τ.Ε.Ε.), «μαθησια
κές δυσκολίες» (38% Ενιαίο Λύκειο, 47% Τ.Ε.Ε.), «ανεπάρκεια διδακτι
κού χρόνου» (54% Ενιαίο Λύκειο, 51% Τ.Ε.Ε.), «όγκος διδακτέας ΰλης» 
(58% Ενιαίο Λύκειο, 62% Τ.Ε.Ε.). 

Παράλληλα, υψηλότερα ποσοστά σε όλες τις κατηγορίες δίνουν οι 
μαθήτριες (εκτός από την κατηγορία «ανεπαρκής διδακτικός χρόνος») 
με διαφορές που διακυμαίνονται από 7-13% έναντι των αγοριών. Με 
κριτήριο την τάξη φοίτησης η διαφοροποίηση των απαντήσεων από την Α' 
στη Γ' τάξη είναι αύξουσα σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τις μαθη
σιακές δυσκολίες και την απόκτηση τίτλων σπουδών. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι η επιλογή των κατηγοριών «τρόπος διδασκαλίας», 
και «υψηλοί στόχοι» ξεπερνά στη Γ' τάξη το 80%. Ενδιαφέρουσα είναι 
και η διαφοροποίηση των απαντήσεων με βάση τη σχολική επίδοση: τον 
όγκο της διδακτέας ΰλης (72%) και τις μαθησιακές δυσκολίες (47%) επι
καλούνται περισσότερο οι μαθητές με Γ. Μ. Ο. βαθμολογίας μέχρι 13,7, 
ενώ τον ανεπαρκή διδακτικό χρόνο, τον προβληματικό τρόπο διδασκα
λίας, τους τίτλους σπουδών και τους υψηλούς στόχους επικαλούνται 
περισσότερο οι μαθητές που συγκεντρώνουν βαθμολογία από 17,7 και 
άνω. 
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Πίνακας II: Οι λόγοι αναζήτησης πρόσθετης βοήθειας κατά τη γνώμη των μαθη
τών Λυκείου 
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Τέλος, οι γονείς των μαθητών και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης (Πρω
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) κλιμακώνουν (σε φθίνουσα σειρά θετι
κών απαντήσεων) τις αιτίες προσφυγής των παιδιών τους σε φροντιστη
ριακά μαθήματα ως έξης: υψηλοί στόχοι, απόκτηση τίτλων σπουδών, 
ανεπάρκεια διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, όγκος διδακτέας ΰλης, 
μαθησιακές δυσκολίες, ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού. Επιπρό
σθετα, υψηλό ποσοστό θετικών απαντήσεων (39%) συγκεντρώνει και η 
κατηγορία «άλλο», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται το περιεχόμενο της. 
Θα μπορούσε κανείς να εικάσει ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία συμπε
ριλαμβάνεται και η αδυναμία των ίδιων των γονέων να βοηθήσουν τα 
παιδιά τους. Η εν λόγω κατηγορία συγκεντρώνει ιδιαίτερα υψηλά ποσο
στά, τα οποία κυμαίνονται από 32% έως 57%. 
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Η διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά φύλο κυμαίνεται από 2% 
(στην κατηγορία «ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου», γεγονός που υποδη
λώνει περισσότερη επαφή με το σχολείο) έως 9% (στην κατηγορία «ανε
πάρκεια διδακτικού προσωπικού»), με τις γυναίκες να δίνουν υψηλότε
ρα ποσοστά θετικών απαντήσεων σε όλες τις κατηγορίες. 

Όσον αφορά στη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά επάγγελμα 
διαπιστώνουμε ότι και οι τέσσερις κατηγορίες ερωτώμενων προβάλλουν 
δυο ως τις βασικότερες αιτίες του φαινομένου της παραπαιδείας: την 
απόκτηση τίτλων σπουδών και τους υψηλούς στόχους, με ποσοστά που 
υπερβαίνουν το 60% των θετικών απαντήσεων. Φαίνεται ακόμα ότι ένα
ντι των ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών και ανέργων, οι δημόσιοι 
υπάλληλοι δίνουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες τις περισσότερες θετι
κές απαντήσεις (74% και 69% αντίστοιχα). Από την άλλη, το υψηλότερο 
ποσοστό (57%) στην κατηγορία «μαθησιακές δυσκολίες» προέρχεται 
από τους ανέργους. 

Η διαφοροποίηση των θετικών απαντήσεων ανά μορφωτικό εηίηεδο 
εμφανίζεται ως έξης: η κατηγορία «μαθησιακές δυσκολίες» συγκεντρώ
νει τις υψηλότερες τιμές (65%) στους αποφοίτους Δημοτικού, ενώ η υψη
λότερη τιμή (75%) στην κατηγορία «απόκτηση τίτλων σπουδών» δίνεται 
από τους πτυχιούχους Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης. Παράλλη
λα, φαίνεται πως οι τελευταίοι εστιάζουν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
έναντι των υπολοίπων στις κατηγορίες «ανεπάρκεια διδακτικού χρόνου» 
και «ανεπάρκεια διδακτικού προσωπικού (59% και 48% αντίστοιχα), 
γεγονός που υποδηλώνει κατά πάσα πιθανότητα και μεγαλύτερη επαφή 
με το σχολείο. 

Τέλος, οι γονείς μαθητών Λυκείου δίνουν σε όλες τις κατηγορίες τα 
υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων, με εξαίρεση την κατηγορία 
«μαθησιακές δυσκολίες», όπου υπερτερούν οι γονείς μαθητών Γυμνασί
ου (ποσοστό 50%). 
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Πίνακας 12: Οι λόγοι αναζήτησης πρόσθετης βοήθειας κατά τη γνώμη των γονέ
ων 
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Η αναζήτηση πρόσθετης βοήθειας συνδέεται στην αντίληψη της κοι
νής γνώμης κυρίως με την αδυναμία του δημόσιου σχολείου να προετοι
μάσει επαρκώς τους μαθητές, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 
εξετάσεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Φαίνεται όμως ότι η εκτί
μηση αυτή διακατέχει και ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών, 
όπως αποτυπώνεται και στο ακόλουθο γράφημα, όπου επικυρώνεται 
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από τους ίδιους η συμβολή του φροντιστηρίου στην εισαγωγή των μαθη
τών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Παρατηρούμε ότι κυρίως οι εκπαι
δευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και οι γονείς απαξιώνουν τη δυνατότη
τα του δημόσιου σχολείου να προετοιμάζει τους μαθητές για την οριακή 
εξεταστική δοκιμασία. Την αντίληψη αυτή υπερθεματίζει και ένας 
στους τρεις εκπαιδευτικούς Γενικού Λυκείου και περίπου οι μισοί από 
τους υπηρετούντες στην Τ.Ε.Ε. 

Γράφημα 49 

Η επιτυχία των μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για 
τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ οφείλεται κυρίως στη φροντιστηριακή 
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Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τ. Ε. Ε 

Η καθοριστική συμβολή του φροντιστηρίου σε ό, τι αφορά στην πρό
σβαση των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συνδέεται, όπως 
ισχυρίζονται οι εκπαιδευτικοί, με την ευρύτερη αποδοχή που απολαμ
βάνει από μέρους των μαθητών. Αντίθετα, παρόμοιες ενισχυτικές μαθη
σιακές διαδικασίες, στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης, αντιμετω
πίζονται απαξιωτικά, όπως αναδεικνύεται και από τα δυο επόμενα σχό
λια, ενός εκπαιδευτικού το πρώτο και ενός μαθητή το δεύτερο: «Το φρο
ντιστήριο έχει την πολυτέλεια της ανοχής, όσα τεστ και να βάλω εγώ εδώ στο σχο
λείο θα θεωρηθεί ότι πιέζω τα παιδιά.» «Άλλη η οικειότητα που έχεις στο φροντι
στήριο, εδώ πέρα έχεις και τον φόβο της βαθμολογίας, είναι διαφορετική η σχέση 
που έχεις στο φροντιστήριο από ό,τι έχεις εδώ. Εδώ είναι λίγο πιο ψυχροί πιστεύω 
(... ) γιατί στο φροντιστήριο, αν κάνεις ένα λάθος, πιστεύω ότι δεν έχεις το πρόβλημα τι θα πει ο καθηγητής, ενώ εδώ φοβάσαι.» Παράλληλα, από ορισμένους εκπαιδευτικούς υποστηρίζεται η άποψη ότι η διδακτική μέθοδος των φροντιστηρίων υπερέχει ποιοτικά με το ισχυρισμό ότι: «Το φροντιστήριο 

]Συμφωνώ 

Ι Διαφωνώ 

17% 
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έχει το εξής χαρακτηριστικό, ότι πρέπει συνεχώς να ανανεώνεσαι (...) να ψάχνεις τη 
βιβλιογραφία, να αλλάζεις τις ασκήσεις σου, να βρίσκεις νέες μεθόδους διδασκαλίας, 
γιατί άμα δεν δώσεις αποτέλεσμα, δεν θα σε κρατήσει ο φροντιστής στη δουλειά 
του.» 

4. 5. Διαπιστώσεις-Θέματα προς διερεύνηση 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας προκύπτουν σε γενικές 
γραμμές οι ακόλουθες διαπιστώσεις. 

• Σχετικά με τη διαχείριση του ελευθέρου χρόνου παρατηρείται το 
γεγονός πως ήδη για την πλειονότητα των μαθητών της Πρωτο
βάθμιας Εκπαίδευσης ο ελεύθερος χρόνος είναι ουσιαστικά πλα
σματικός, αφοΰ ο διαθέσιμος εξωσχολικός χρόνος διατίθεται με τη 
μορφή φροντιστηρίων κατά κανόνα στην εκμάθηση των Ξένων 
Γλωσσών. Η επιλογή της συγκεκριμένης εναλλακτικής εκπαιδευτι
κής διαδικασίας αποτυπώνει την καθιερωμένη αντίληψη γονέων 
και μαθητών για την απαξίωση της δημόσιας παιδείας και συγ
χρόνως εγείρει σημαντικά ερωτήματα για την ποιότητα της παρε
χόμενης από το δημόσιο σχολείο γλωσσομάθειας. 

• Η προσφυγή σε εναλλακτικές εκπαιδευτικές διαδικασίες με τη 
μορφή φροντιστηρίων και ιδιαίτερων μαθημάτων καταγράφεται 
ως αυξητική μεταβαίνοντας από την Πρωτοβάθμια στην ανώτερη 
βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σημεία αιχμής την 
Ε' τάξη του Δημοτικού (φταίει ο αυξημένος βαθμός δυσκολίας σε 
σχέση με την Στ' τάξη) και τη Γ' τάξη του Λυκείου. Η προσφυγή σε 
βοήθεια αφορά κυρίως στους μαθητές με πολΰ καλές έως άριστες 
επιδόσεις για το Δημοτικό και το Λύκειο (η σχολική επιτυχία ερμη
νεύεται σε συνάρτηση με την εξωσχολική βοήθεια;), σε αντίθεση 
με το Γυμνάσιο όπου η «υποστήριξη» αφορά κατά κανόνα μαθη
τές με χαμηλές επιδόσεις που ενδιαφέρονται ενδεχομένως να εξα
σφαλίσουν ένα «πολυπόθητο» Απολυτήριο. 

• Ειδικά στην ανώτερη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
το φαινόμενο της μαζικής προσφυγής στη χρήση εξωσχολικής 
βοήθειας συνδέεται με τον εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα του 
Λυκείου, γεγονός που επιβάλλει τη σωστά οργανωμένη προετοιμα
σία του υποψηφίου, αλλά στο πλαίσιο εναλλακτικών εξωσχολικών 
εκπαιδευτικών διαδικασιών. Το γεγονός της κυριαρχίας των φρο
ντιστηρίων (τα ιδιαίτερα μαθήματα -λόγω αυξημένου κόστους 
συγκριτικά με τα φροντιστήρια- παραμένουν η δεύτερη κατά 
σειρά επιλογή) δηλώνει μια γενικότερη απαξίωση του δημόσιου 
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σχολείου, που κρίνεται ότι αδυνατεί να επιτελέσει στις υπάρχουσες 
συνθήκες τον μαθησιακό και παιδαγωγικό του ρόλο, ανεξάρτητα 
από τις προσπάθειες που καταβάλλονται, όπως αποτυπώνεται και 
στο ακόλουθο σχόλιο εκπαιδευτικού: «Ξεκινώντας την προετοιμασία 
αηό το καλοκαίρι, (...) σταματάνε λίγο τον Αύγουστο και τα ηαιδιά έρχονται 
σε μας καλό Σεητέμβριο-Οκτωβρη έχοντας βγάλει σχεδόν τψ μισή ύλη για 
τις Πανελλαδικές. Ένα το κρατούμενο αυτό, θεωρούν λοιπόν το σχολείο ως 
ένα χώρο όπου δεν έχουν να μάθουν τίποτα επιπλέον. Στα μαθήματα της 
κατεύθυνσης προσπαθούμε με τρυκ, με πειράματα να τους κινήσουμε το 
ενδιαφέρον, είτε με πράγματα που τα ξέρουν προσθέτοντας πληροφορίες, είτε 
με τεστ, είτε με επαναλήψεις. Είναι τα μόνα μαθήματα που θα δεις τους 
μαθητές της Γ' Λυκείου να ενδιαφέρονται για τεστ». 

• Η επιλογή εξωσχολικών εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδικασιών 
συνοδεύεται και από μια αντίστοιχη υποτίμηση της δημόσιας, 
δωρεάν παρεχόμενης, υποστηρικτικής βοήθειας με τη μορφή της 
Ενισχυτικής Διδασκαλίας (Γυμνάσιο) και Πρόσθετης Διδακτικής 
Στήριξης (Λύκειο). Πρόκειται για θεσμό που, συμφωνά με όλες τις 
ενδείξεις, δεν κατόρθωσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον μαθητών 
και γονέων αλλά και δεν υποστηρίχτηκε επαρκώς από τους εκπαι
δευτικούς. Το γεγονός μάλλον συνδέεται με τα ιδιαίτερα προβλή
ματα που πλαισιώνουν και χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του (προ
βλήματα οργάνωσης, σχεδιασμού και υλοποίησης του θεσμού), 
στελέχωσης των τμημάτων με έμπειρους εκπαιδευτικούς ανάλογης 
αμοιβής, συγκρότησης των μαθητικών ομάδων με ενδεδειγμένα 
παιδαγωγικά κριτήρια και διδακτικούς στόχους. Ό λ α τα παραπά
νω θέτουν σε αμφισβήτηση το κΰρος και την αξιοπιστία ενός 
θεσμού που, αν και προβλήθηκε ως μια πολλά υποσχόμενη δημο
κρατική θεσμική υποστήριξη του έργου του σχολείου, δεν κατόρ
θωσε να πείσει για την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του. 

• Άξιο προσοχής είναι, τέλος, το υψηλό ποσοστό αρνητικών απα
ντήσεων που δίνονται από τους μαθητές της Τ.Ε.Ε. για όλα τα 
μαθήματα [(εξαιρούνται Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (84%), Γαλ-
λικά-Γερμανικά (78%), Ιστορία (75%), Πληροφορική (57%)] σχετι
κά με την ανάγκη να λάβουν ή όχι εξωσχολική βοήθεια. Ενδεχό
μενοι, και ερευνητέοι, λόγοι αυτοΰ του φαινομένου είναι ίσως η 
απαξίωση της Τ.Ε.Ε. όσον αφορά τον μορφωτικό της ρόλο αλλά 
και την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να προσφέρει στους 
μαθητές, καθώς και η παραίτηση των συγκεκριμένων μαθητών 
από υψηλότερους μορφωτικούς στόχους. 
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5. Σχολικό κλίμα 

Θα πρέπει αρχικά να ορίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο 
«σχολικό κλίμα». Αν λοιπόν ως «σχολικό κλίμα» θεωρούμε τη γενικό
τερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στον σχολικό χώρο, την αρμονική ή 
όχι συνύπαρξη και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων στην εκπαι
δευτική διαδικασία καθώς και τη δυνατότητα ή όχι ελευθερίας στην 
έκφραση γνώμης, τότε τα ποσοτικά δεδομένα που έχουμε στη διάθε
ση μας από την παρούσα έρευνα αποδίδουν μια περιορισμένη εικόνα 
των πραγματικών σχέσεων μεταξύ διδασκόντων, μαθητών και γονέων, 
αφοΰ ως γνωστόν η δυναμική αλληλεπίδραση μεταξύ τους μπορεί να 
αποκαλυφθεί μόνον με επιτόπια συμμετοχική παρατήρηση στις 
πραγματικές συνθήκες της σχολικής ζωής. Η ποιοτική έρευνα που 
έγινε σε ορισμένα μόνον από τα σχολεία που έλαβαν μέρος στη συνο
λική έρευνα είχε μικρή χρονική διάρκεια και πήρε τη μορφή συνε
ντεύξεων με βάση τους άξονες του ερωτηματολογίου. Έτσι οι πληρο
φορίες που συγκεντρώθηκαν δεν εμπλουτίζουν καθοριστικά τα ποσο
τικά στοιχεία. 

Ως προς το σχολικό κλίμα τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία παρέ
χουν πληροφορίες για: α) την προώθηση ή όχι της πολυπολιτισμικότη-
τας, β) τις σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας, γ) τις δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών και εξωσχολι
κών δραστηριοτήτων, και δ) την ύπαρξη ή όχι φαινομένων βίας και 
παραβατικότητας. 

5.1. Η προώθηση της πολυπολιτισμικότητας 

Το σημαντικότερο εύρημα στο συγκεκριμένο τμήμα της έρευνας 
είναι η εξαιρετικά θετική στάση των γονέων και των διδασκόντων εκπαι
δευτικών όσον αφορά την αποδοχή των αλλοδαπών μαθητών και τη συμ
μετοχή τους στο ελληνικό σχολείο. Στη συντριπτική πλειονότητα τους 
(ποσοστά 67% και 82% αντίστοιχα) και οι δυο ομάδες δηλώνουν ότι δια
φωνούν με την άποψη πως η επαφή των Ελλήνων μαθητών με τους αλλο
δαπούς συμμαθητές τους επηρεάζει αρνητικά τον ελληνικό πολιτισμό. 
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Γράφημα 50 

Η επαφή των Ελλήνων μαθητών με τους αλλοδαπούς 
συμμαθητές τους επηρεάζει αρνητικά τον ελληνικό 

πολιτισμό. 
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Ως προς τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευ
σης παρατηρούμε ότι η εντονότερη διαφωνία εκφράζεται από τους 
εκπαιδευτικούς του Γενικού Λυκείου και από γονείς με παιδιά στο 
Γυμνάσιο. Αξίζει όμως να προσεχθεί η στάση των γονέων με παιδιά 
στην Τ.Ε.Ε., όπου τα ποσοστά θετικών και αρνητικών κρίσεων είναι 
περίπου ίσα. Παράλληλα, οι αρνητικές κρίσεις συνδέονται με την 
ειδικότητα των εκπαιδευτικών (οι θετικές ειδικότητες διαφωνούν 
περισσότερο στην αρνητική επίδραση των αλλοδαπών, με διαφορά 
7% από τις θεωρητικές και 14% από τις τεχνολογικές) και την υπηρε
σιακή τους κατάσταση (οι μόνιμοι διαφωνούν περισσότερο από τους 
αναπληρωτές, με διαφορά 6%). Από την άλλη, οι αλλοδαποί γονείς 
εκφράζουν εντονότερα από τους Έλληνες τη διαφωνία τους (διαφο
ρά 9%), όπως και οι απόφοιτοι Ανώτερης / Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(διαφορά 13% από τους αποφοίτους Δημοτικού και 16% από τους 
αποφοίτους Γυμνασίου). 

Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, μάλιστα, δηλώνουν στο συγκεντρωτικό 
ποσοστό 57%, ότι η βιωματική γνώση που αποκτούν οι Έλληνες μαθη
τές για το «διαφορετικό» εμπλουτίζεται «πολΰ» (12%) και «αρκετά» (45%) 
από την επαφή με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, εκεί που ένα 
ποσοστό 35% θεωρεί ότι εμπλουτίζεται «λίγο». Η διαφοροποίηση των 
απαντήσεων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης είναι αξιοπρόσεκτη: οι θετικές απα
ντήσεις υπερβαίνουν τις αρνητικές μόνο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ
ση (διαφορά 18% από τις αντίστοιχες του Γυμνασίου), ενώ στην ανώτε-
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ρη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι θετικές και οι αρνητι
κές απαντήσεις είναι περίπου ίσες. 

Γράφημα 51 

Η βιωματική γνώση των μαθητών για το "διαφορετικό" 
εμπλουτίζεται από την επαφή τους με αλλοδαπούς 

συμμαθητές τους; 

50% 
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Δημοτικού Γυμνασίου Λυκείου Τ.Ε.Ε. 

Ο Πολύ • Αρκετά ο Λίγο D Καθόλου 

Η άποψη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αν συνδυασθεί με το γεγονός 
ότι οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί, οι οποίοι άμεσα και προσωπικά αντι
μετωπίζουν τις δυσκολίες της καθημερινής διδακτικής πράξης, διατη
ρούν έντονα θετική στάση έναντι των αλλοδαπών μαθητών, παρότι ανα
γνωρίζουν, όπως αναφέρθηκε στην προηγουμένη ενότητα, ότι η εκπαι
δευτική διαδικασία επηρεάζεται από την παρουσία και την ενίοτε προ
βληματική μαθησιακή προσαρμογή των αλλοδαπών μαθητών, όπως 
χαρακτηριστικά τονίζεται και στην ακόλουθη μαρτυρία εκπαιδευτικού: 
«Πριν το γράψω εδω το ηαιδί, ηροσηαθούσα να το γράψω σε ένα ολοήμερο, δεν τα 
κατάφερα και εκεί έγινα λίγο ρατσίστρια, γιατί όλα τα Αλβανάκια, δεν ξέρω με τι 
τρόπο, γράφονται σε ολοήμερα σχολεία, και εδω έχουμε πολύ λίγα σε σχέση με άλλα 
σχολεία. (... ) Η τάξη είχε 30 παιδιά και τα 15 παιδιά ήταν ξένα, και έβαζε ένα 
Ελλψάκι-ένα ξένο, οπότε το ξένο παιδάκι δεν καταλάβαινε όπως το Ελλψάκι, και 
όλο ρωτούσε τον γιο μου, και παρασυρόταν το παιδί, και αυτό ήταν ολέθριο για το 
παιδί...επί δύο χρόνια το παιδί δεν είχε μάθει τίποτα». 

Στην ερώτηση, ωστόσο, αν διαπίστωσαν βελτίωση της στάσης των 
μαθητών τους από τη συμμετοχή τους σε κοινά Ευρωπαϊκά Προγράμ
ματα μαθητικής συνεργασίας (π.χ. Comenius, Leonardo Da Vinci κ.λπ.) 
η διασπορά των απαντήσεων είναι μεγάλη, σε ίση περίπου ποσόστωση, 
και κυμαίνεται μεταξύ «καμίας» βελτίωσης, «ελάχιστης», «αρκετής» και 
«σημαντικής», ενώ στο συντριπτικό ποσοστό 82% η ερώτηση δεν απα-
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ντήθηκε. Αυτό δηλώνει αμηχανία μάλλον παρά μια αποφασιστική 
γνώμη, πράγμα που σημαίνει είτε ανεπαρκή πληροφόρηση είτε ασαφή 
αποτελέσματα. Και οι δυο όμως συνθήκες είναι μάλλον αποθαρρυντικές 
ως προς την αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής, η οποία υπο
στηρίζεται με ενθουσιασμό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Γράφημα 52 

Διαπιστώσατε βελτίωση της στάσης των μαθητών σας με 
τη συμμετοχή τος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα; 

Σημαντική Αρκετή 
4% 5% Ελάχιστη 

83% 

Όσον αφορά το κατά πόσον επωφελήθηκαν οι ίδιοι οι μαθητές Γυμνα
σίων από τις ευκαιρίες συμμετοχής στα συγκεκριμένα προγράμματα, 
ώστε να ευαισθητοποιηθούν ως προς την πολυπολιτισμική συνύπαρξη 
και να αναπτύξουν ευρύτερες διαπολιτισμικές αντιλήψεις και δραστη
ριότητες, η πραγματικότητα φαίνεται να είναι απογοητευτική έναντι του 
πλήθους του δυνατοτήτων που υπάρχουν μέσω των ευρωπαϊκών σχολι
κών δικτύων συνεργασίας: μόλις το 10% των μαθητών/τριών έχει συμμε
τάσχει σε τέτοιες δραστηριότητες, ενώ το 79% δεν έχει ποτέ λάβει μέρος. 

Ένα σημείο που πρέπει να συνεκτιμηθεί είναι αν τα αίτια αυτής της 
απροθυμίας οφείλονται σε έλλειψη ενδιαφέροντος, απουσία ενημέρω
σης, άγνοια ξένης γλώσσας και, επίσης, αν έχουν ανάλογη ευθύνη οι 
διδάσκοντες εκπαιδευτικοί (βλ. και κεφάλαιο για καινοτόμα προγράμ
ματα). Το θέμα μάλιστα κρίνεται ακόμη σοβαρότερο, αν συνδυασθεί με 
το γεγονός ότι και από τους μαθητές που είχαν κάποια συμμετοχή σε 
τέτοιου είδους προγράμματα μόνον το 18 % δηλώνει ότι επηρεάστηκε 
θετικά («πολύ») και άλλαξε στάση σε κοινωνικά ζητήματα, ενώ το 14% 
δηλώνει ότι η στάση του δεν άλλαξε «καθόλου», χωρίς να αποδίδει γενι
κά θετικά ή αρνητικά χαρακτηριστικά στη συγκεκριμένη στάση. Από 
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τους υπόλοιπους μαθητές το 17% δηλώνει ότι βελτίωσε «λίγο» τη στάση 
του και το 22% ότι τη βελτίωσε «αρκετά». 

Οι γονείς, ωστόσο, των μαθητών σε ένα συνολικό ποσοστό 65% θεω
ρούν ότι η συμμέτοχη του παιδιού τους στα παραπάνω προγράμματα 
βελτίωσε «αρκετά» η «πολΰ» (49% και 16% αντίστοιχα) τη στάση του 
απέναντι στο σχολείο, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά μορφωτικό 
εηίηεδο (οι απόφοιτοι του Δημοτικού απαντούν θετικότερα κατά 16% ένα
ντι των πτυχιούχων ανώτερων/ ανώτατων σχολών) και ανά εθνικότητα (οι 
αλλοδαποί απαντούν θετικότερα των Ελλήνων γονέων κατά 18%). 

Σημαντικό είναι, ακόμη, ότι και οι γονείς, παρά τη θετική στάση που 
έχουν έναντι των αλλοδαπών μαθητών, αναγνωρίζουν τις δυσκολίες που 
προκύπτουν μέσα στο σχολικό περιβάλλον, το οποίο θεωρούν μάλλον 
ανεπαρκές στην υποστήριξη που τους παρέχει. Η απάντηση που δίνουν 
στο ερώτημα κατά πόσο το ελληνικό σχολείο πετυχαίνει να εντάξει ομαλά τους 
αλλοδαπούς μαθητές στο σχολικό περιβάλλον είναι μάλλον εφεκτική, αφού 
στο μεγαλύτερο ποσοστό (72% συγκεντρωτικά) θεωρούν ότι μόνο «λίγο» 
ή «αρκετά» (42% και 30% αντίστοιχα) το ελληνικό σχολείο επιτυγχάνει 
τον συγκεκριμένο στόχο, με ισχυρότερους «υποστηρικτές» τους αλλοδα
πούς γονείς (διαφορά 11% από τους Έλληνες γονείς στην κατηγορία 
«πολΰ»), τους αποφοίτους Δημοτικού (διαφορά 10% από τους έχοντες 
ανώτερη/ ανώτατη μόρφωση) και τους γονείς μαθητών στην υποχρεωτι
κή εκπαίδευση, όπως εικονίζεται και στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 53 

Το σημερινό σχολείο εντάσσει ομαλά τους αλλοδαπούς 
μαθητές στο σχολικό περιβάλλον; 
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Επιπρόσθετα, εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν με την άποψη ότι η 
ηαρουσία αλλοδαπών μαθητών συμβάλλει στη διατήρηση των οργανικών θέσεων 
των εκπαιδευτικών σε αρκετά σχολεία της χώρας, με τις θετικές απαντή
σεις των εκπαιδευτικών να υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των γονέων 
κατά 18% (συνολικό ποσοστό 72% και 54% αντίστοιχα), ενώ συγχρόνως 
καταγράφεται μια ενδιαφέρουσα διάσταση απόψεων ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης: οι εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. είναι οι πιο ένθερμοι θιασώ
τες της συγκεκριμένης άποψης (διαφορά 10% από τους εκπαιδευτικούς 
του Δημοτικού και 16% από εκείνους του Γυμνασίου και Γενικού Λυκεί
ου), σε αντίθεση με τους γονείς μαθητών στην Τ.Ε.Ε., των οποίων οι 
θετικές απαντήσεις υπολείπονται των άλλων κατηγοριών (διαφορά 
11%-12% από τους γονείς μαθητών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και 
Γενικό Λύκειο). Είναι όμως αξιοπρόσεκτο το ποσοστό εκπαιδευτικών 
(15%) και κυρίως των γονέων (24%) που δηλώνουν άγνοια (για τους 
γονείς μαθητών στην Τ.Ε.Ε το ποσοστό ανέρχεται στο 33%),πράγμα το 
οποίο θα μπορούσε να εκληφθεί ως συγκαλυμμένη αρνητική απάντηση. 
Παράλληλα, τα υψηλότερα ποσοστά συμφωνίας αποδίδονται στους 
γονείς ανώτερης/ ανώτατης μόρφωσης (διαφορά 13% από τους αποφοί
τους Δημοτικού) και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν μεγαλύ
τερη προϋπηρεσία (διαφορά 9% από τους ωρομίσθιους και τους πρω-
τοδιόριστους). 

Γράφημα 54 

Οι αλλοδαποί μαθητές συμβάλλουν στη διατήρηση των 
οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών σε αρκετά σχολεία 
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5.2. Σχέσεις συνεργασίας 

Στο ερώτημα κατά πόσο η εκπαιδευτική διαδικασία ηροάγει συνεργατικές 
σχέσεις μεταξύ των μαθητών οι γονείς διατυπώνουν μια μάλλον εφεκτική 
γνώμη, θεωρώντας στην πλειονότητα τους ότι «λίγο» ή «αρκετά» (32% και 
38% αντίστοιχα) προάγονται συνεργατικές σχέσεις στο σχολείο. Αντίθετα, 
οι θετικές απαντήσεις των μαθητών υπερβαίνουν τις αντίστοιχες των 
γονέων κατά 10% περίπου, όπως εικονίζεται και στο επόμενο σχήμα. 

Γράφημα 55 

Σε ποιο βαθμό προάγονται συνεργατικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών 
στο σχολείο; 
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Καθόλου 

Τα ποσοστά των θετικών απαντήσεων των γονέων φαίνεται να συνδέ
ονται με: το επάγγελμα (τα υψηλότερα ποσοστά θετικών απαντήσεων 
δίνονται από ανέργους και τα χαμηλότερα από δημοσίους υπαλλήλους, 
με διαφορά 10%), το μορφωτικό επίπεδο [τα υψηλότερα ποσοστά θετικών 
απαντήσεων (66%) δίνονται από αποφοίτους Δημοτικού και τα χαμηλό
τερα (40%) από τους πτυχιούχους Ανώτερης/ Ανώτατης Εκπαίδευσης], 
την εθνικότητα (οι αλλοδαποί απαντούν θετικότερα κατά 15%) και τη βαθ
μίδα εκπαίδευσης (58% θετικές απαντήσεις από γονείς με παιδιά στο 
Δημοτικό, 48% στο Γυμνάσιο, 43% στην Τ.Ε.Ε. και 38% στο Ενιαίο 
Λύκειο). Αντίστοιχα, των μαθητών συνδέονται με τον τύπο Λυκείου (διαφο
ρά 18% υπέρ των μαθητών Γενικού Λυκείου) και την τάξη φοίτησης (οι 
θετικές απαντήσεις μειώνονται κατά 20% από την Α' στη Γ' τάξη). 
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Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, θεωρούν 
ότι η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι «πολΰ» ή «αρκετά» 
(26% και 46% αντίστοιχα) βοηθητική για το εκπαιδευτικό έργο τους, με πιο 
ένθερμους υποστηρικτές της συνεργασίας αυτής τους αναπληρωτές (δια
φορά 10% από τους μόνιμους) ή τους έχοντες λιγότερα χρόνια προϋπηρε
σίας (διαφορά 5% από τους έχοντες πάνω από 15 έτη) και τους υπηρετού
ντες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (78% θετικές απαντήσεις στο Δημο
τικό, έναντι 72% στο Γυμνάσιο, 67% στο Λύκειο και 55% στην Τ.Ε.Ε.). 

Αντίθετα, οι απόψεις των γονέων στο συγκεκριμένο ερώτημα εμφανί
ζονται αρκετά αβέβαιες: οι απαντήσεις τους κυμαίνονται σε ίσα περίπου 
ποσοστά μεταξύ του «καθόλου» (26%), του «λίγο» (27%) και του «αρκε
τά» (25%), με θετικότερες απαντήσεις από γονείς μαθητών Δημοτικού 
(διαφορά πάνω από 10% σε σχέση με τους έχοντες μαθητές στην ανώτε
ρη βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), αλλοδαπούς (διαφορά 
8% από τους Έλληνες) και αποφοίτους Δημοτικού (διαφορά 10% από 
τους πτυχιούχους ανώτερης/ ανώτατης σχολής). Μόνο το 14% των γονέ
ων θεωρεί «πολΰ» σημαντική αυτή τη συνεργασία. Γενικά η άποψη τους 
φαίνεται μάλλον αρνητικά διακείμενη και οι αιτίες ίσως θα έπρεπε να 
διερευνηθούν περισσότερο. 

Γράφημα 56 

Σε ποιο βαθμό η εκπαιδευτική διαδικασία επηρεάζεται από τη σχέση των 
εκπαιδευτικών με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων; 
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Αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο επηρεάζουν την εκπαιδευτική διαδι

κασία οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, με τους μαθητές και με τα Στελέ-
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χη της διοίκησης, οι εκπαιδευτικοί, στο συντριπτικό ποσοστό της τάξης του 
98%, υποστηρίζουν ότι αυτή καθορίζεται κυρίως από την ποιότητα των 
σχέσεων με τους μαθητές τους, λιγότερο (85%) από τη μεταξύ τους επι
κοινωνία και ακόμα λιγότερο (65%) από τη σχέση τους με τα διοικητικά 
στελέχη, παρόλο που σε ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, 
όπως το ελληνικό, βασικές αποφάσεις λαμβάνονται σε επίπεδο εκτός 
σχολικής μονάδας. 

Γράφημα 57 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε (εκπαιδευτικοί) ότι επηρεάζουν την 

εκπαιδευτική διαδικασία τα παρακάτω; 
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Δεν φαίνεται, ωστόσο, ότι οι εκπαιδευτικοί είναι πλήρως ικανοποιημέ
νοι, σε σχέση με τις προσδοκίες που είχαν, από τον τρόπο με τον οποίο 
εξασφαλίζεται η επικοινωνία με τους μαθητές τους μέσα στο σχολείο. Στο 
μεγαλύτερο ποσοστό (60%) θεωρούν ότι επικοινωνούν απλώς «αρκετά» 
με τους μαθητές, ενώ υπάρχει ένα περίπου ίσο ποσοστό εκείνων των 
οποίων η γνώμη διχάζεται ανάμεσα ο' έναν βαθμό μικρής επικοινωνίας 
(«λίγο» 17%) και ο' έναν βαθμό «πολλής» επικοινωνίας (18%). Αν όμως 
λάβουμε υπόψη το συγκεντρωτικό ποσοστό «αρκετής» και «πολλής» 
επικοινωνίας, έχουμε ένα μέγεθος της τάξης του 78%, που δείχνει ένα 
μάλλον αισιόδοξο επικοινωνιακό σχολικό κλίμα. Η ίδια περίπου εικό
να σκιαγραφείται και ως προς την επικοινωνία των εκπαιδευτικών με 
τους συναδέλφους τους, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι εμφανίζονται για την 
επικοινωνία τους με τους γονείς, όπως απεικονίζεται και στο επόμενο γρά
φημα. 
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Γράφημα 58 

Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα παρακάτω; 
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5.3. Ενθάρρυνση πρωτοβουλιών 

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών (76%) και των δυο 
βαθμίδων εκπαίδευσης θεωρεί την ελευθερία κινήσεων των μαθητών ως 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της μαθητικής δημιουργικό
τητας, όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο γράφημα. 

Γράφημα 59 

Η ελευθερία κινήσεων του μαθητή στο σχολείο βοηθά την 
ανάπτυξη της μαθητικής δημιουργικότητας. 
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Ως προς τις δυνατότητες, ωστόσο, ανάπτυξης προσωπικών απόψε
ων, πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων φαίνεται ότι τα περιθώρια 
ελευθερίας είναι μάλλον περιορισμένα στο ελληνικό σχολείο, καθώς 
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τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές εκφράζουν συγκρατημένες 
απόψεις. Το 52% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι υπάρχουν «αρκετές» 
σχετικές δυνατότητες, ενώ ίσες είναι οι διαμετρικές απόψεις ότι υπάρ
χουν «λίγες» (22%) η «πολλές» δυνατότητες (22%). Οι απόψεις των 
μαθητών σκιαγραφούν μια περισσότερο αρνητική εικόνα, καθώς οι 
θετικές απαντήσεις υπολείπονται εκείνων των εκπαιδευτικών κατά 
20% περίπου, ενώ σε ίσα περίπου ποσοστά διατυπώνονται διαμετρικές 
απόψεις ότι υπάρχουν «λίγες» (29%) ή «πολλές» δυνατότητες (21%). 
Αξιοπρόσεκτο είναι επίσης ότι η κατηγορία «καθόλου» συγκεντρώνει 
το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 13%. Η ομόλογη αντιστοιχία 
των απαντήσεων αποτελεί σαφή ένδειξη ότι αυτές απεικονίζουν την 
πραγματικότητα. 

Γράφημα 60 

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο σχολείο; 
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών καθορίζονται από την ειδικότητα (οι 
διακονοΰντες τις θεωρητικές επιστήμες απαντούν θετικότερα εκείνων 
των θετικών και τεχνολογικών ειδικοτήτων κατά 10% και 18% αντίστοι
χα) και τη βαθμίδα εκπαίδευσης (οι θετικές απαντήσεις μειώνονται σταδια
κά από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), όπως φαί
νεται και στο επόμενο σχήμα. 
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Γράφημα 61 

Σε ποιο βαθμό οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και 
αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο σχολείο; 
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5.4. Φαινόμενα βίας και παραβαιικόιηχας 

Αναφορικά με την αίσθηση ασφάλειας η ανασφάλειας που βιώνουν 
εκπαιδευτικοί και μαθητές από τα πιθανά φαινόμενα ενδοσχολικής if εξω
σχολικής βίας διαπιστώνεται ότι υπάρχει αυξημένη αναμονή τέτοιων φαι
νομένων στην Τ.Ε.Ε., σε αντίθεση με το Γενικό Λύκειο όπου τα ποσοστά 
των θετικών απαντήσεων κινούνται γΰρω στο 10%. Στο μεγαλύτερο όμως 
ποσοστό οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι δεν ανησυχούν «καθόλου». 

Γράφημα 62 

Αισθάνεστε (εκπαιδευτικοί) κάποιο βαθμό ανασφάλειας μέσα στο σχολείο 

για μία ή περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες; 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο Τ.Ε.Ε 

Π Πολύ • Αρκετά ο Λίγο ο ΚαθόΜυ 
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Από την πλευρά τους, οι μαθητές, περίπου οι μισοί, δηλώνουν ότι δεν 
νιώθουν «καμία» ανασφάλεια για φαινόμενα εξωσχολικής βίας (46%) κι 
οι άλλοι μισοί ότι νιώθουν «λίγη» (27%), «αρκετή» (13%) ή «πολλή» ανα
σφάλεια (11%). Η ίδια τάση παρατηρείται για τα φαινόμενα ενδοσχολι-
κής παραβατικότητας (46% «καμία» ανασφάλεια, 31% «λίγη», 15% 
«αρκετή» και 8% «πολλή»), με εντονότερα αισθήματα ανασφάλειας να 
εντοπίζονται στους μαθητές της Τ.Ε.Ε. και για τις δυο κατηγορίες φαι
νομένων. 

Γράφημα 63 

Αισθάνεστε (μαθητές) κάποιο βαθμό ανασφάλειας μέσα στο σχολείο για 
μία η περισσότερες από τις παρακάτω αιτίες; 
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5.5. Ανταπόκριση του σχολείου στις προσδοκίες καλής 
διαπαιδαγώγησης 

Ο βαθμός ανταπόκρισης του ελληνικού σχολείου στις αναμονές της 
εκπαιδευτικής κοινότητας διερευνάται σε σχέση με: α) την καθημερινή 
λειτουργία του και τους ρόλους εκπαιδευτικού και μαθητή, β) τη συμβο
λή του στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών και 
στη διαπαιδαγώγηση τους, γ) τη συνδρομή του στην ενίσχυση του ενδια
φέροντος των μαθητών για το περιεχόμενο των μαθημάτων, δ) την απο
τελεσματικότητα του στη διαμόρφωση της επαγγελματικής εξέλιξης των 
μαθητών, και ε) την αναπαραγωγή ή όχι κοινωνικών ανισοτήτων. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την ανταπόκριση του σημερινού σχολείου 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών ως προς τις συνθήκες λειτουργία του, 
οι οποίες -σε έναν βαθμό- προσδιορίζουν και τους ρόλους εκπαιδευτικού 
και μαθητή, ισχύουν τα ακόλουθα: ο σχετικά μεγαλύτερος βαθμός ικανό-
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ποίησης των εκπαιδευτικών συνδέεται με την καθημερινή λειτουργία του 
σχολείου (θετικές κρίσεις 63%) και τον ρόλο τους (θετικές κρίσεις 59%), 
και ο μικρότερος για τον ρόλο του μαθητή (αρνητικές κρίσεις 51%). 

Γράφημα 64 

Σε ποιο βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες σας (εκπαιδευτικοί) σχετικά με τα παρακάτω; 
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Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί, όταν καλούνται να αξιολογήσουν το 
συνολικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα για την ολοκλήρωση της προσωπι
κότητας των μαθητών, δηλώνουν κατηγορηματικά και σε υψηλό ποσο
στό (65%) ότι το σημερινό σχολείο δεν καλλιεργεί την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών. 

Γράφημα 65 

Το σημερινό σχολείο καλλιεργεί την ολόπλευρη ανάπτυξη 
της προσωπικότητας του μαθητή; 
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Τέλος, όσον αφορά στον βαθμό στον οποίο το σχολείο ανταποκρίνε

ται στις προσδοκίες για μια καλή διαπαιδαγώγηση των μαθητών, οι 
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γονείς συνολικά απαντούν μάλλον διστακτικά και ανάλογα με τη βαθμί
δα εκπαίδευσης των παιδιών τους: οι θετικές κρίσεις υπερβαίνουν τις 
αρνητικές, όταν δίνονται από γονείς μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, 
όπως αποτυπώνεται και στο επόμενο γράφημα. Στο ερώτημα αν το σχο
λείο συμβάλλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών οι θετι
κές εκτιμήσεις, που λίγο αποκλίνουν από τις αρνητικές, αφορούν κυρίως 
στην Τ.Ε.Ε. (52%), ενώ το μειωμένο ποσοστό τους για το Δημοτικό (43%) 
ίσως ερμηνεύεται από τον κοινωνικοποιητικό μάλλον παρά μορφωτικό 
ρόλο της συγκεκριμένης βαθμίδας εκπαίδευσης. Πιο αρνητική εικόνα 
σκιαγραφείται, ωστόσο, ως προς τη δυνατότητα του σχολείου να προκα
λεί το ενδιαφέρον των μαθητών για γνώση, όπου τα ποσοστά των θετι
κών απαντήσεων για καμία βαθμίδα εκπαίδευσης δεν υπερβαίνουν το 
43%, με χαμηλότερα εκείνα για το Γενικό Λύκειο. Εξαιρετικά μειωμένα 
είναι τα ποσοστά των θετικών ανταποκρίσεων σε σχέση με το ερώτημα 
αν το σχολείο ικανοποιεί τις προσδοκίες τους: μόνο ένας στους τρεις 
γονείς μαθητών στην υποχρεωτική εκπαίδευση δηλώνει ικανοποιημένος, 
αναλογία που μειώνεται περαιτέρω για τους γονείς μαθητών στο Λύκειο 
και ιδιαίτερα στην Τ.Ε.Ε., όπου ένα ποσοστό της τάξης του 21% είναι 
μάλλον εύλογο για τα τεχνικά σχολεία που, κατά τη γενικότερη αντίλη
ψη, θεωρείται ότι παρέχουν χαμηλής ποιότητας μόρφωση και κατάρτι
ση σε μαθητές που υπολείπονται σε ενδιαφέροντα ή ικανότητες. Το 
σημείο όμως αυτό χρήζει περισσότερης και επείγουσας έρευνας. 

Γράφημα 66 

Κατά πόσο το ελληνικό σχολείο πετυχαίνει τα παρακάτω; 
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Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα αντίστοιχα ερωτήματα διαμορφώ
νουν την ακόλουθη εικόνα. Στο ερώτημα αν το σχολείο κινητοποιεί το ενδια
φέρον των μαθητών για γνώση οι εκτιμήσεις τους ταυτίζονται με εκείνες των 
γονέων για το Ενιαίο Λύκειο, είναι θετικότερες κατά 10% περίπου για το 
Δημοτικό και αρνητικότερες κατά 20% για την Τ.Ε.Ε. Στο ερώτημα για τη 
συμβολή του σχολείου στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών οι 
θετικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών ταυτίζονται με εκείνες των γονέων για 
το Δημοτικό και είναι αρνητικότερες για τις άλλες κατηγορίες σχολείων. 

Γράφημα 67 
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Συμφωνία ακόμη φαίνεται ότι υπάρχει και στις απόψεις γονέων και 
εκπαιδευτικών σχετικά με το ότι το σχολείο αναπαράγει κοινωνικές ανισότη
τες. Στο σημείο αυτό οι θετικές γνώμες γονέων και εκπαιδευτικών υπερ
βαίνουν τις αρνητικές κατά 10% περίπου, όπως αποτυπώνεται και στο 
επόμενο σχήμα. 

Γράφημα 68 

Το σχολείο εξακολουθεί να αναπαράγει κοινωνικές 
ανισότητες; 
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5.6. Διαπιστώσεις - Θέματα προς διερεύνηση 

Αξιοσημείωτη είναι η κατ' αρχήν εξαιρετικά θετική στάση των γονέων 
και των διδασκόντων εκπαιδευτικών όσον αφορά την αποδοχή των αλλο
δαπών μαθητών και τη συμμετοχή τους στο ελληνικό σχολείο, όπως και 
η διάθεση των διδασκόντων να προσαρμόσουν τη διδακτική διαδικασία 
προς διευκόλυνση αυτών των μαθητών. Προκύπτουν, όμως, αμφιβολίες 
σχετικά με τη λειτουργικότητα των τρόπων και των διαδικασιών που 
εφαρμόζονται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μαθητική κινητικότητα, η πολυπολιτισμική ευαισθητο
ποίηση και ανάμειξη του μαθητικού πληθυσμού και η επιτυχημένη 
εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των μαθητών. Το γεγονός αυτό ανα
δεικνύεται καθαρά στην αμφιθυμία που παρουσιάζουν οι απαντήσεις 
των διδασκόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τα αποτελέσματα της συμ
μετοχής των μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας, σε συν
δυασμό με την περιορισμένη διάθεση συμμετοχής των Ελλήνων μαθη
τών σε αυτά. 

Είναι χρήσιμο να τονίσουμε ότι το κοινό στοιχείο που φαίνεται να 
απορρέει από τις απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών είναι ότι δεν αρκεί 
μια θετική αντιμετώπιση της συμμετοχής των αλλοδαπών μαθητών στο 
ελληνικό σχολείο, αφοΰ αυτή δεν υλοποιείται αποτελεσματικά εξαιτίας 
των δυσχερειών ή των ελλείψεων στη συνολική εκπαιδευτική διαδικα
σία. 

Ερευνητέα ζητήματα είναι αν η διάθεση αυτή καλύπτει όλο το φάσμα 
των ξένων μαθητών ή επιμερίζεται ανάλογα με την καταγωγή και προέ
λευση τους, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους μαθητές και καθηγητές 
δεν βλέπουν ευνοϊκά τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά 
και οι τρόποι με τους οποίους θα ήταν δυνατό να μεταβληθεί η στάση 
τους. 

Θα πρέπει, επίσης, να γίνει πρόσθετη συγκριτική αντιπαράθεση των 
ευρημάτων αυτής της έρευνας με άλλες που εστιάζουν στα προβλήματα 
των αλλοδαπών μαθητών, ώστε να εξακριβωθεί η εγκυρότητα μιας δια
φαινόμενης ανοιχτής διάθεσης για έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα 
του ελληνικού σχολείου. Μια κρίσιμη έλλειψη, ακόμη, στην παρούσα 
έρευνα είναι ότι δεν έχουμε επαρκή δεδομένα για να χαρακτηρίσουμε 
τις απόψεις και κυρίως τη στάση των Στελεχών της εκπαίδευσης σχετικά 
με τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης. 

Το γενικό συμπέρασμα που φαίνεται ότι προκύπτει είναι ότι το κλίμα 
στο σχολείο είναι μάλλον καλό, αλλά υπάρχουν ακόμη πολλά περιθώρια 
βελτίωσης. Για να επιτευχθεί ένα βέλτιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, σύμ-
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φωνα με τα λόγια Διευθυντή Γυμνασίου της Αττικής, χρειάζεται όραμα: «να 

ανοιχτεί το σχολείο στην κοινωνία με έναν τρόπο τέτοιο, που να συγκεντρώνει, να γίνεται 
πόλος συσπεφωσης είτε με βιβλιοθήκες, είτε με δραστηριότητες, είτε με εκδρομές, είτε με 
σεμινάρια και τέτοιες διαδικασίες, να γίνει ένας πυρήνας ηου να σταθεί ουσιαστικά στον 
χώρο όηου λειτουργεί, συσηειρωτικά και αηελευθερζύμένα ταυτόχρονα ηρος την κοινω
νία. Θα σας πω και κάτι ηου μπορεί να φαίνεται ουτοπικό αλλά μέσα σε αυτήν την ουτο
πία λειτουργώ όλα αυτά τα χρόνια: θα ήθελα να ψτάσει ένα σχολειό, όπου ο μαθητής όχι 
να μην Θέλα να έρθει, αλλά να μην Θέλα να ψεύγει. Πρέπει επίσης ανάμεσα στους λει
τουργούς να αναπτυχθεί πνεύμα προσψοράς και όχι στενής ανταποδοτικότητας- εάν κι 
αυτοί λειτουργήσουν στο πνεύμα της προσψοράς μέσα στον σχολικό χώρο, με δραστη
ριότητες τέτοιες που θα ξεφεύγουν από το τυπικό, και αυτοί θα έχουν χρόνο και τρόπο να 
δώσουν πράγματα. Αυτό κανείς δεν μας το μαθαίνει, πρέπει μόνοι μας και με το ένστι
κτο μας να δουλέψουμε». 

6. Αντί ε π ι λ ό γ ο υ 

Η παρούσα έρευνα φέρνει στο φως μερικές αλήθειες σχετικά με την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, άλλες ευχάριστες και άλλες δυσάρεστες. 
Οι αλήθειες όμως είναι μάλλον προϊόντα τεκμηρίωσης, επιχειρημάτων 
και κατασκευής παρά προϊόντα αυθεντίας. Γι' αυτό και τέτοιες έρευνες 
είναι χρήσιμο και σκόπιμο όχι μόνον να πραγματοποιούνται αλλά και να 
επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα, ώστε να επικαιροποιοΰν τη 
γνώση που αποκτούμε και να ανοίγουν εκ νέου τον σχετικό διάλογο. Η 
εκπαίδευση δεν είναι ένα «νησί», αλλά τμήμα ενός ευρύτερου πολιτι
σμού. Συνεπώς, οφείλουμε να εστιάζουμε την προσοχή μας στις αμοι
βαίες και διαλεκτικές σχέσεις της εκπαίδευσης με τις εκάστοτε κοινωνι
κές συνθήκες. Κατά συνέπεια, το ερευνητικό ενδιαφέρον πρέπει περισ
σότερο να εντοπίζεται στην ερμηνεία και στην κατανόηση των σχέσεων 
αυτών παρά στην απλή καταγραφή και την απόκτηση πραγματολογικής 
γνώσης. 

Τίποτα απ' όσα διαπιστώνει ή και προτείνει η συγκεκριμένη έρευ
να δεν λέγεται για πρώτη φορά. Το εκπαιδευτικό σύστημα έχει πάντο
τε σχέση με την εξουσία, τις διακρίσεις και τις ανταμοιβές. Γι' αυτό 
και κάθε εκπαιδευτικός νεωτερισμός αντιμετωπίζεται αρχικά με επι
φύλαξη και θεωρείται ριψοκίνδυνος. Ό μ ω ς ένα εκπαιδευτικό πρό
γραμμα που δεν τολμά να αναλάβει τους συνεπαγόμενους κίνδυνους 
καταλήγει να γίνει αδρανές κι εντέλει αλλοτριωτικό. Η αποτελεσματι
κή εκπαίδευση πάντοτε διατρέχει κίνδυνους, είτε μέσα στο γενικό 
πλαίσιο του πολιτισμού είτε σε περιοχές που είναι προσκολλημένες 
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περισσότερο στη συντήρηση της καθεστηκυίας τάξης. Πρέπει παρόλ' 
αυτά να έχουμε υπόψη μας πως, όταν η εκπαίδευση στενεύει το εΰρος 
των διερευνήσεων της, τότε μειώνει τη δύναμη της κοινωνίας να προ
σαρμόζεται στις αλλαγές - και στον σύγχρονο κόσμο η αλλαγή είναι ο 
κανόνας. 

Ωστόσο, είναι πάντα ρεαλιστικές οι αλλαγές που μπορεί να προτείνει 
μια εκπαιδευτική έρευνα; Με δεδομένη την πίεση κάτω από την οποία 
λειτουργούν τα σχολεία, σε ποιον βαθμό μπορούν άραγε να επιτευχθούν 
οι αναγκαίες αλλαγές; Κανείς δεν αμφισβητεί πως υπάρχουν μεγάλοι 
περιορισμοί σε όσα μπορούν να κάνουν τα σχολεία. Ποτέ δεν είναι 
αρκετά ελευθέρα ακόμα και για να δοκιμάσουν όλα όσα θεωρούν ότι θα 
βοηθούσαν οΰτε, όμως, είναι και άβουλα όργανα της καθεστηκυίας 
τάξης. Συνήθως υποτιμούμε τον αντίκτυπο που έχει κάθε απόπειρα, 
έστω και περιορισμένης εμβέλειας, εκπαιδευτικών καινοτομιών. Όμως 
και οι ατομικές ακόμη προσπάθειες κάποιων φωτισμένων δασκάλων 
μπορούν να αποφέρουν κάποτε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Κάθε προ
σπάθεια για αλλαγή και βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι 
η αρχή ενός νέου δρόμου που προσφέρεται ως ένα αντίδοτο στην αδια
φορία για όλα εκείνα τα κοινωνικά και πολιτισμικά προβλήματα που 
θέτουν φραγμούς στην εκπαίδευση και στη μόρφωση. Ας μην ξεχνούμε 
ότι η αδιαφορία είναι ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την αλλα
γή! 
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καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση 

Δήμητρα Σπυροπούλου, Φυσικός, Σύμβουλος του Π.Ι. (Συντονίστρια) 

Αναστασία Αναστασάκη, Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας 

Δήμητρα Δεληγιάννη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 
Χρυσούλα Κούτρα, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 

Ελένη Λουκά, Καθηγήτρια Φιλόλογος 

Σαράντος Μπούρας, Καθηγητής Αγγλικής Γλώσσας, Αποσπασμένος στο Π.Ι. 

1. Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως «καινοτομία» ετυμολογικά ορίζεται μια ενέργεια που χαρακτηρί

ζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα (Λεξι

κό Κοινής Νεοελληνικής, Α.Π.Θ., 1999). Όσον αφορά στην εκπαιδευ

τική καινοτομία, αυτή εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και 

προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση σε τρεις διαστάσεις: (α) 

στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, (β) στην εφαρμογή νέων διδα

κτικών προσεγγίσεων και (γ) στη χρήση νέων διδακτικών μέσων 

(Fullan, 1991). 

Μελέτες υποστηρίζουν ότι η προώθηση Καινοτόμων Προγραμμάτων 

είναι αποτελεσματική, όταν η εκπαιδευτική καινοτομία αντιμετωπίζεται 

ως «διαδικασία» και όχι ως «γεγονός». Σημειώνεται επίσης ότι ο εξελι

κτικός σχεδιασμός λειτουργεί καλύτερα από τον κεντρικό ή τον τοπικό 

λεπτομερή σχεδιασμό και ότι ο συνδυασμός κεντρικών και τοπικών 

παρεμβάσεων είναι πιο αποτελεσματικός από ό,τι η καθεμιά παρέμβα

ση μεμονωμένα. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

αποτελούν το «κλειδί» της εφαρμογής μιας εκπαιδευτικής καινοτομίας, 

με αποτέλεσμα να στρέφεται η προσοχή στον τρόπο με τον οποίο αυτοί 

αντιλαμβάνονται την ανάγκη της καινοτομίας. Η εμπλοκή του εκπαι

δευτικού στη διαδικασία της καινοτομίας και η δημιουργία κοινών στό

χων και αξιών, ιδιαίτερα όταν αυτές προτείνουν νέες καθημερινές πρα

κτικές και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, θεωρούνται ως παράγοντες 
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ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την εφαρμογή μιας καινοτομίας (Harg-
reaves & Evans, 1997, Sarason, 1996, Fullan, 1991). 

Τα τελευταία χρόνια σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθησαν, εφαρμόσθηκαν και αξιο
λογήθηκαν Καινοτόμα Προγράμματα τα οποία στόχευαν αφενός στην 
αλλαγή των διαδικασιών μάθησης, ώστε από απομνημονευτική-ατομική 
να γίνει διερευνητική-ομαδοσυνεργατική και να προσεγγίζει τη γνώση 
ολιστικά, αφετέρου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην καλλιέργεια 
θετικών στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών (C.I.D.R.E.E., 1999). 

Η παρούσα μελέτη αφορά στην εισαγωγή στα σχολεία Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καινοτόμων Προγραμμάτων, τα 
οποία αποτέλεσαν την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. ως φυσικό επα
κόλουθο των αναγκών της σύγχρονης εποχής, σε μια προσπάθεια το 
ελληνικό σχολείο να ανταποκριθεί στις σύγχρονες παιδαγωγικο-διδακτι-
κές, πολιτιστικές και πολιτισμικές απαιτήσεις καθώς και στις κοινωνι
κοοικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Τα Καινοτόμα Προγράμματα 
που έχουν την ευρύτερη εφαρμογή στα σχολεία είναι : 

1. Τα Διεπιστημονικά Προγράμματα/ Σχολικές Δραστηριότητες, 
όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτι
στικά Θέματα και οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώ
νες, καθώς και η Αγωγή Σταδιοδρομίας. 

2. Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα. 
3. Η Ευέλικτη Ζώνη. 
Τα Καινοτόμα Διεπιστημονικά Προγράμματα αποσκοπούν στην 

ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης και της μαθησιακής 
διαδικασίας και εντάσσονται, μαζί με τον Σχολικό Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό, στις Σχολικές Δραστηριότητες (Φ.Ε.Κ. 629/23-10-
1992). Το περιεχόμενο των διεπιστημονικών θεμάτων που συναντώ
νται σε πολλές χώρες της Ευρώπης ανήκουν, στο σΰνολό τους, σε τρεις 
ευρύτερες συσχετιζόμενες κατηγορίες με κυρίους αντικειμενικούς στό
χους: (α) την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμπεριφορών καθώς και 
την καλλιέργεια αξιών στην κοινωνική ζωή των ατόμων και στον ρόλο 
τους ως ενεργών πολιτών, (β) την ανάπτυξη σε βάθος θεμελιωδών 
δεξιοτήτων που δεν συνδέονται με κανένα ξεχωριστό αντικείμενο, 
όπως οι κοινωνικές δεξιότητες μάθησης και επίλυσης προβλημάτων 
της καθημερινής ζωής, καθώς περιλαμβάνουν μορφές περιεχομένου 
που είναι δύσκολο να ενταχθούν σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμε
νο, (γ) την προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης 
(C.I.D.R.E.E., 1999). 
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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση υπήρξε το πρώτο στην Ελλάδα Καινοτό
μο Διεπιστημονικό Πρόγραμμα που βασίστηκε στις διεθνείς προτάσεις 
της U.N.E.S.C.O. Καθώς χαρακτηρίζεται, στο μεγαλύτερο μέρος της, 
από εκπαιδευτικές καινοτομίες στην παιδαγωγική πρακτική, ανταπο
κρίνεται ουσιαστικά στην ανάγκη για ανανέωση της εκπαίδευσης και 
του σχολείου (Gough, 1997) διαδραματίζοντας διττό ρόλο, περιβαλλο-
ντικό-κοινωνικό και εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό και στοχεύοντας ταυτό
χρονα στην κατεύθυνση των κοινωνικών και των εκπαιδευτικών αλλαγών 
(C.I.D.R.E.E., 1999). 

Η θεσμοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα (Ν. 
1892/90, άρθρο 111) ως εκπαιδευτικής πρότασης προέκυψε υστέρα και 
από τη δέσμευση των Υπουργών Παιδείας των χωρών-μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την ανάπτυξη δράσης και την προώθηση της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο σχολείο. Στόχος της πολιτικής της 
Ε.Ε. είναι να ενταχθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο επίσημο σχο
λικό πρόγραμμα, ώστε ο συγκεκριμένος τΰπος εκπαίδευσης να παρέχε
ται σε όλους τους/τις μαθητές/τριες. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ως 
προαιρετική δραστηριότητα, εφαρμόζεται με τη μορφή ειδικών προ
γραμμάτων που σχεδιάζονται από ομάδα εκπαιδευτικών και υλοποιού
νται από 20-25 μαθητές/τριες της ίδιας τάξης ενός Δημοτικού Σχολείου 
ή διαφορετικών συνήθως τάξεων ενός Γυμνασίου ή ενός Γενικού ή Επαγ
γελματικού Λυκείου. Βασικές αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
είναι η διεπιστημονική θεώρηση και η βιωματική προσέγγιση της γνώ
σης, η ομαδική εργασία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και το 
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Με την εφαρμογή προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης επιδιώκεται η απόκτηση γνώσεων που 
αφορούν στο περιβάλλον, η καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπερι
φορών των μαθητών/τριών για την προστασία και αειφόρο ανάπτυξη του 
περιβάλλοντος καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής. Για την υπο
στήριξη του έργου των εκπαιδευτικών το ΥΠ.Ε.Π.θ. έχει θεσμοθετήσει 
τη θέση του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε κάθε Διεύ
θυνση Εκπαίδευσης της χώρας και έχει ιδρύσει Κέντρα Περιβαλλοντι
κής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) σε διάφορους Νομούς. Οι Υπεύθυνοι Περι
βαλλοντικής Εκπαίδευσης ενημερώνουν τους Διευθυντές/τριες και τους 
εκπαιδευτικούς των σχολείων για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμ
μάτων συμφωνά με το θεσμικό πλαίσιο, οργανώνουν συναντήσεις ομά
δων εκπαιδευτικών με σκοπό την διάχυση πληροφοριών και γνώσεων, 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς στον σχεδιασμό των προγραμμάτων που 
πρόκειται να υλοποιήσουν με τους μαθητές/τριες τους, συντονίζουν 
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εκδηλώσεις παρουσιάσεως εργασιών των σχολείων της αρμοδιότητας 
τους στο τέλος της σχολικής χρονιάς και ενημερώνουν τους εκπαιδευτι
κούς για τις δυνατότητες συνεργασιών με τα Κ.Π.Ε. της περιφερειακής 
Δ/νσής τους. Τα Κ.Π.Ε. παρέχουν εκπαιδευτικά προγράμματα διάρκει
ας μιας έως τεσσάρων ημερών σε μαθητικές ομάδες, οργανώνουν επι
μορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, παράγουν εκπαιδευτικό 
υλικό, αναπτύσσουν θεματικά δίκτυα σχολείων καθώς και τοπικές και 
διεθνείς συνεργασίες. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιμορφωθεί περισσότεροι από 10.000 
εκπαιδευτικοί με ταχΰρρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία 
διοργανώνουν τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.), τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Κ.Π.Ε. (Σπυροποΰλου, 2000), 
ενώ έχουν υλοποιηθεί πάνω από 20.000 προγράμματα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια (Γοΰπος, 2005). Επι
προσθέτως έχει παραχθεί πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο του 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι και έχει εκπονηθεί Αναλυτικό Πρόγραμμα Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαί
δευσης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. II 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ.- Π.Ι., 2003). 

Η Αγωγή Υγείας υπήρξε το δεύτερο καινοτόμο πρόγραμμα το οποίο 
από τα τέλη της δεκαετίας του '80 προκάλεσε το ενδιαφέρον ποικίλων 
Διεθνών Οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το Συμ
βούλιο της Ευρώπης, και θεωρήθηκε το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για 
την προαγωγή της υγείας, με την έννοια της πρόληψης και βελτίωσης 
της υγείας των ανθρώπων. 

Στην ελληνική εκπαίδευση η Αγωγή Υγείας είναι προαιρετική Σχολι
κή Δραστηριότητα (Φ.Ε.Κ. 577/92 και 629/92) η οποία υποστηρίζεται 
από τους Υπευθύνους των Γραφείων Αγωγής Υγείας και τα αντίστοιχα 
στελέχη των Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων. Η εφαρμογή προγραμμά
των Αγωγής Υγείας στα σχολεία έχει ως στόχο την αλλαγή στάσης και 
συμπεριφοράς των μαθητών/τριών, με σκοπό την ενίσχυση της αυτοε-
κτίμησης, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας, της υπευθυνότη
τας και της ικανότητας τους να υιοθετούν θετικούς τρόπους και στάσεις 
ζωής (ΚΕ.ΜΕΤΕ., 1998). 

Το χρονικό διάστημα 1996-2000 επιμορφώθηκαν 62 στελέχη και 
4.120 εκπαιδευτικοί. Συνολικά έως το 2005 υλοποιήθηκαν 2.778 προ
γράμματα Αγωγής Υγείας από σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η θεματολογία των προγραμμάτων 
αφορά σε όλες τις παραμέτρους της υγείας και κατανέμεται στους ακό-
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λουθους εννέα άξονες: «Διαπροσωπικές σχέσεις-Ψυχική Υγεία», «Πρό
ληψη Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών», «Κατανάλωση και Υγεία», 
«Σεξουαλική Αγωγή-Διαφυλικές Σχέσεις», «Φυσική Άσκηση και Υγεία», 
«Κυκλοφοριακή Αγωγή-Ατυχήματα», «Περιβάλλον και Υγεία», «Εθελο
ντισμός» και «Πρόληψη και Αντιμετώπιση Έκτακτων Καταστάσεων». 
Παράλληλα χρησιμοποιείται ανάλογο υποστηρικτικό εκπαιδευτικό 
υλικό, εγκεκριμένο από το ΥΠ.Ε.Π.θ. (έντυπο υλικό, βιντεοκασέτες, 
CD-Rom και slides) (Στάππα, 2004). 

Τα Πολιτιστικά Θέματα και οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο των προαιρετικών Σχολικών Δραστηριοτή
των. Θεσμοθετήθηκαν με τον Νόμο 2817/2000 και έχουν ως σκοπό την 
ανάδειξη και προώθηση των στοιχείων του πολιτισμού μας, την καλ
λιέργεια της αισθητικής αγωγής των μαθητών/τριών και τη σύνδεση της 
Παιδείας με τις Τέχνες. Οι Υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων και 
Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων συμβάλλουν στη δημιουργία υποδο
μών καθώς και στον σχεδιασμό επιμορφωτικών σεμιναρίων, προγραμ
μάτων και εκδηλώσεων, σε συνεργασία με τη Δ' Διεύθυνση του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. και με την αρωγή προσωπικοτήτων από διάφορους τομείς 
της τέχνης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος των Πολιτιστικών Θεμάτων αναπτύσσο
νται δράσεις και εργαστήρια, θεατρικά, μουσικά, χορευτικά και εικα
στικά, λέσχες φωτογραφίας και μαθητικές εκδόσεις με θέματα λαογρα
φικά, πολιτιστικής κληρονομιάς, τοπικής ιστορίας και μυθολογίας. Οι 
Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες συνδέονται άμεσα με τα Πολι
τιστικά Θέματα, καθώς κινητοποιούν δημιουργικά την εκπαιδευτική 
κοινότητα συνδέοντας την με τις τοπικές κοινωνικές και πολιτιστικές 
δράσεις και μεταμορφώνουν το σχολείο σε καλλιτεχνικό εργαστήρι. Οι 
Καλλιτεχνικοί Αγώνες διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: Μουσι
κής, Χοροΰ, Αρχαίου Δράματος/ Συγχρόνου Θεάτρου και Ζωγραφικής. 
Οργανώνονται από την Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητικών 
Καλλιτεχνικών Αγώνων που συστήνεται από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και αποτε
λείται από έντεκα (11) μέλη με διετή θητεία. Δικαίωμα συμμετοχής 
στους αγώνες έχουν οι μαθητές/τριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και οι μαθητές/τριες των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και της 
Κύπρου. 

Η Αγωγή Σταδιοδρομίας είναι μια Σχολική Δραστηριότητα που συμπλη
ρώνει τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό (Σ.Ε.Π.). Θεσμοθε
τήθηκε με την Υπουργική Απόφαση 455/Γ2/7-2-2000 και έχει ως αντι
κείμενο θέματα που αφορούν στο εργασιακό περιβάλλον, στην οικονο-
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μική δραστηριότητα της τοπικής κοινωνίας, στις εργασιακές σχέσεις και 
στους τομείς επαγγελμάτων, στην ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευ-
σης-απασχόλησης και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής για τη διαχείρι
ση της σταδιοδρομίας. Με την εποπτεία και φροντίδα των στελεχών που 
υπηρετούν στα 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού 
(ΚΕ.ΣΥ.Π.) στις έδρες των Νομών της χώρας, των Υπευθύνων στα 570 
Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.) σε σχολι
κές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και στα Γραφεία 
Σύνδεσης (ΓΡΑ.ΣΥ.) με την αγορά εργασίας της Τεχνικής Εκπαίδευσης, 
οι μαθητές εφαρμόζουν ετήσια προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας 
και δραστηριοποιούνται κατά τη διοργάνωση Ημερίδων Σταδιοδρο
μίας. 

Τα τελευταία χρόνια μέσω των ΚΕ.ΣΥ.Π. και του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου υλοποιούνται προγράμματα Επιχειρηματικότητας, Ελευθέ
ρου Θέματος Σ.Ε.Π. (έρευνα αγοράς, δημιουργία ιστοσελίδας, επιμόρ
φωση γονέων κ.ά.), καθώς και ειδικά προγράμματα Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες και Ατόμων που κινδυνεύουν από Κοινωνικό Αποκλεισμό. 

Τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα (Ε.Ε.Π.) σχεδιάστηκαν για να 
ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, την ανταλ
λαγή επιτυχημένων πρακτικών και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής διά
στασης στην εκπαίδευση. Αρχικά θεσπίζεται το πρόγραμμα «Σωκράτης» 
και στη συνέχεια το «Πρόγραμμα δια Βίου Μάθησης», που καλύπτει 
τους τομείς της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, απο
σκοπώντας στην ανάπτυξη της Ευρώπης της Γνώσης και στην απόκτηση 
τυπικών προσόντων και αναγνωρισμένων δεξιοτήτων. Η ευρωπαϊκή 
συνεργασία και οι καινοτόμες διδακτικές και μαθησιακές προσεγγίσεις 
στοχεύουν επίσης στον εμπλουτισμό των Αναλυτικών Προγραμμάτων 
(Α.Π.) και των μαθησιακών περιβαλλόντων, ώστε να αποτελέσουν μοχλό 
βελτίωσης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Το πρόγραμμα «Σωκράτης» (1995-2006) διακρίνεται σε τέσσερα 
τομεακά προγράμματα, Comenius, Erasmus, Leonardo και Grundtvig, 
τα οποία αφορούν στις διάφορες βαθμίδες και τύπους εκπαίδευσης, και 
συμπληρώνεται από το ανεξάρτητο πρόγραμμα Jean Monet. 

Το πρόγραμμα Comenius αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας 
της σχολικής εκπαίδευσης, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής της διάστα
σης και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της ενθάρρυν
σης της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που 
παρέχουν ή διευκολύνουν την προσχολική και σχολική εκπαίδευση. Υλο
ποιείται με την επιχορήγηση σχολικών συμπράξεων, πολυμερών σχε-
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δίων, δικτύων και δράσεων διακρατικής κινητικότητας μαθητών και 
εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και δραστηριοτήτων ενδούπηρεσια-
κής κατάρτισης εκπαιδευτικών. Τα προγράμματα είναι μαθητοκεντρι-
κά, πολυεταιρικά (διμερείς ή πολυμερείς συμπράξεις) και διεπιστημονι
κά. 

Στο πρόγραμμα Comenius συμετέχουν είκοσι επτά (27) κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις (3) χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και η Τουρκία. Ωστόσο η 
συμμετοχή της Ελλάδας, συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, παρα
μένει σχετικά χαμηλή (Κούτρα & Βοΰκανου, 2005). 

Η Ευέλικτη Ζώνη αποτέλεσε καινοτομία του ΥΠ.Ε.Π.θ., μέσω του 
Π.Ι., ενταγμένη στο σχολικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Ω.Π.) της υποχρε
ωτικής εκπαίδευσης και λειτούργησε πιλοτικά για τρία συνεχή σχολικά 
έτη, από το 2001-02 μέχρι το 2003-04. Η πιλοτική εφαρμογή της Ευέλι
κτης Ζώνης πραγματοποιήθηκε σε 1.095 Νηπιαγωγεία, 1.695 Δημοτικά, 
15 σχολεία Ειδικής Αγωγής και 229 Γυμνάσια (Αλαχιώτης, 2002). 

Κύριος σκοπός της Ευέλικτης Ζώνης είναι (α) να αντισταθμίσει την 
ανελαστικότητα και τον πολυκερματισμό του παραδοσιακού σχολείου 
με διαθεματικές προσεγγίσεις και (β) να διαποτίσει σταδιακά με τις 
αρχές και τις πρακτικές της την καθημερινή διδακτική πράξη. Οι δρα
στηριότητες που αναπτύχθηκαν στόχευαν στην ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές και 
ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες μάθησης, με κΰριο μεθοδολογικό εργα
λείο τα Σχέδια Εργασίας (Καρατζιά-Σταυλιώτη, 2002, Ματσαγγοΰρας, 
2002). 

Η Ευέλικτη Ζώνη, λειτουργώντας ως προπομπός των Δ.Ε.Π.Π.Σ.-
Α.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. τ: Β' 304/13-03-2003), εστίασε στην αναβάθμιση του κοι
νωνικού και πολιτιστικού ρόλου του σχολείου και στη σύνδεση του με 
την καθημερινή ζωή, ενοποιώντας τη γνώση των διαφορετικών επιστη
μών ενδοκλαδικά και διακλαδικά. Παράλληλα στόχευσε στην εξοικείω
ση των εκπαιδευτικών με εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και 
μάθησης, ώστε να διαφοροποιηθεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος 
από μεταδότης γνώσης μετατρέπεται σε εμψυχωτή της μαθησιακής δια
δικασίας, και να αναβαθμιστεί ο ρόλος του μαθητή/τριας ο οποίος από 
παθητικός δέκτης γίνεται ενεργό μέλος μιας συνεργατικής ομάδας στη 
διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης (Κουλουμπαρίτση, 2002, Σπυρο-
ποΰλου, 2004). 

Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος αναπτύχθηκαν ποι
κίλες δράσεις που αφορούσαν: (α) στην επιμόρφωση στελεχών της Πρω-
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τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας καθώς και 
των εμπλεκομένων στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών και (β) στη δημιουρ
γία ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο διανεμήθηκε σε όλα τα 
σχολεία της χώρας για τη διάχυση και τη δημοσιοποίηση του προγράμ
ματος αλλά και για την υποστήριξη και ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα 
από την πιλοτική εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης καθώς και τις προτά
σεις των Τοπικών Επιτροπών Στήριξης, εισηγήθηκε προς το ΥΠ.Ε.Π.θ., 
με την υπ. αρ. 27/21-9-2005 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου, τη 
γενίκευση του προγράμματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση και τη 
δημιουργία «Ομίλων Σχολικών Δραστηριοτήτων» στις σχολικές μονάδες 
του δευτέρου κύκλου της Γενικής και Τεχνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης. Στη συνέχεια θεσπίστηκε από το ΥΠ.Ε.Π.θ. η υποχρεωτική 
εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης σε όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και η δυνατότητα υλοποίησης των Σχολικών Δραστηριοτή
των εντός αυτής. Όμως η εφαρμογή της Ευέλικτης Ζώνης στη Δευτερο
βάθμια Εκπαίδευση έμεινε μετέωρη. 

2. Κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης 

Από όσα προαναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι τα περισσότερα Καινο
τόμα Προγράμματα επικεντρώνονται πρωτίστως στην ανανέωση του 
περιεχομένου της μαθησιακής διαδικασίας και δευτερευόντως στη 
«χωροχρονική» διευθέτηση των Αναλυτικών και των Ωρολογίων Προ
γραμμάτων των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, τα Καινοτόμα Προγράμματα στοχεύουν 
στην ανανέωση του περιεχομένου της σχολικής γνώσης με την προσέγ
γιση νέων θεματικών ενοτήτων, στην αναμόρφωση της διδακτικής δια
δικασίας, ενθαρρύνοντας νέες προσεγγίσεις στη μάθηση (ομαδοσυνερ-
γατική και βιωματική διδασκαλία), αλλά και στην αναβάθμιση του 
ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος γίνεται συνδιαμορφωτής της γνώσης, 
και του μαθητή/τριας, που αναβαθμίζεται σε πρωταγωνιστή της διδα
κτικής διαδικασίας. 

Όσον αφορά στα Καινοτόμα Διεπιστημονικά Προγράμματα/Σχολι
κές Δραστηριότητες, τα οποία είναι προαιρετικά προγράμματα εκτός 
του Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, τα βασικότερα κίνητρα των εκπαιδευτικών που τα υλοποι
ούν είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα, γεγονός που αναδεικνύει την προσ
δοκία των εκπαιδευτικών να δοκιμάσουν παιδαγωγικές καινοτομίες 
μέσα από την υλοποίηση των προγραμμάτων (Αγγελίδου & Κρητικού, 
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2005). Ο αριθμός, όμως, των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών που 
συμμετέχουν σε αυτά παραμένει μικρός, καθώς οι Σχολικές Δραστηριό
τητες δεν βρήκαν ακόμη τη θέση που τους αρμόζει στο εκπαιδευτικό 
γίγνεσθαι (Σπυροποΰλου, 2001, Κουκοΰλη, 2000, Παπαδημητρίου, 
1998). Παρά την παρατηρούμενη αυξητική τάση στον αριθμό των προ
γραμμάτων που πραγματοποιούνται στα σχολεία, διαπιστώνεται ότι 
μόνο το 25% των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης υλοποιεί προγράμματα, και όχι σε σταθερή βάση 
αλλά περιστασιακά (Γοΰπος, 2005). Επιπλέον, η επιμόρφωση και η 
έρευνα στον τομέα αυτό εμφανίζεται συρρικνωμένη, ενώ απουσιάζει η 
συστηματική και συνολική αξιολόγηση τους. 

Οι βασικότεροι λόγοι για τους οποίους τα Καινοτόμα Προγράμματα 
δεν βρήκαν την επιθυμητή ανταπόκριση είναι τα ανελαστικά Αναλυτικά 
Προγράμματα, η εφαρμογή των προγραμμάτων εκτός του Ωρολογίου 
Προγράμματος των σχολείων και η έλλειψη χρόνου εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών. Ιδιαίτερα οι μαθητές/τριες, όπως ισχυρίζεται το 91% 
των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα (Μάναλης κ.ά., 
2005), είναι απρόθυμοι να παρατείνουν την παραμονή τους στο σχολείο 
για δραστηριότητες που τους είναι ευχάριστες και ελκυστικές. Το πρό
βλημα αυτό έχει οξυνθεί τα τελευταία χρόνια, λόγω της επέκτασης της 
πίεσης από το Λύκειο στο Γυμνάσιο, της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 
άλλων εξωσχολικών δραστηριοτήτων των μαθητών/τριών. Στα παραπά
νω προβλήματα συγκαταλέγονται επίσης η ελλιπής χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων και η απροθυμία μεγάλης μερίδας εκπαιδευτικών να 
παρακολουθήσουν επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιούν οι αντί
στοιχοι φορείς. Επιπροσθέτως, δεν θα πρέπει να παραβλεφθούν διοικη
τικές και λειτουργικές δυσκολίες. Για παράδειγμα, ενώ έχει θεσμοθετη
θεί η ίδρυση και η λειτουργία δεκαέξι (16) Συμβουλευτικών Σταθμών 
Νέων, αυτοί υπολειτουργούν λόγω ελλιπούς στελέχωσης τους (Κουκοΰ
λη, 2000). Τέλος, προβλήματα προκύπτουν από τη συνεργασία των στε
λεχών με τη σχολική κοινότητα καθώς και από την έλλειψη κατάλληλου 
εξοπλισμού για την υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων. 

Όσον αφορά στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, ως μέρος 
των προαιρετικών Καινοτόμων Προγραμμάτων, έχουν αφετηρία τους 
την πρωτοβουλία και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών πρωτίστως και 
των μαθητών/τριών δευτερευόντως. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
που συμμετείχε παραδέχεται ότι είχαν σημαντική επίδραση στην επαγ
γελματική τους σταδιοδρομία και ιδιαίτερα στην ανάπτυξη διδακτικών 
μεθόδων και εργαλείων, στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην 
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εκπαίδευση και στην εκμάθηση ξένων γλωσσών (National Report, 2003). 
Επιπλέον, τα προγράμματα αυτά θεωρούνται καινοτόμα, διότι διαφορο
ποιούν ποιοτικά το κλίμα και την κουλτούρα του σχολείου, διευρύνουν 
τους ορίζοντες εκπαιδευτικών και μαθητών, οι οποίοι συνεργάζονται, 
ανταλλάσσουν απόψεις, αναπτύσσουν πνεύμα συλλογικότητας και συν
δέουν το σχολείο με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, θα 
πρέπει να διερευνηθεί σε ποιον βαθμό η επίδραση αυτή θα έχει μακρο
πρόθεσμη διάρκεια και κατά πόσο θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποι
ότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Οι συμμετέχοντες στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του πιλοτικού 
προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης αναγνωρίζουν ότι αυτό πέτυχε σε 
σημαντικό βαθμό τους στόχους του, καθώς συνέβαλε στην ενίσχυση του 
παιδαγωγικού περιβάλλοντος του σχολείου και στη γενικότερη αναβάθ
μιση της ποιότητας της εκπαίδευσης, ενίσχυσε την αυτονομία των εκπαι
δευτικών στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας μέσα στο 
σχολικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα με τη συμμέτοχη όλων των μαθητών και 
άνοιξε το σχολείο στην κοινωνία (Σπυροποΰλου, 2004). Σημαντική θεω
ρείται επίσης η εμπειρία που απέκτησαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι 
εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Ωστόσο, έχουν διατυ
πωθεί επιφυλάξεις και έχουν διαπιστωθεί προβλήματα που σχετίζονται 
με την ανεπαρκή χρονικά ενημέρωση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
τόσο ως προς τη φιλοσοφία και τους επιδιωκόμενους στόχους του προ
γράμματος όσο και ως προς την εφαρμογή της μεθόδου του Σχεδίου 
Εργασίας, με τη μείωση του χρόνου διδασκαλίας ορισμένων μαθημάτων 
και την αδυναμία κάλυψης της διδακτέας ΰλης, τη δυσκολία μέρους των 
εκπαιδευτικών να αξιολογήσουν θετικά τη σκοπιμότητα και αποτελε
σματικότητα του προγράμματος, καθώς και με την έλλειψη επαρκούς 
υλικοτεχνικής υποδομής (Αδημοσίευτη Έκθεση Αξιολόγησης του Προ
γράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, Παραδοτέο Τ.Δ., 2004). 

Παρ' όλα αυτά, η Ευέλικτη Ζώνη είναι μια «ομπρέλα» που μπορεί να 
καλύψει κάθε ενδιαφέρουσα παιδαγωγική καινοτομία, σκέψη και πρα
κτική, και μακροπρόθεσμα μπορεί μαζί με άλλες παρόμοιες προσπά
θειες να προετοιμάσει το έδαφος για μια εσωτερική, ευρύτερης έκτασης, 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (Αλαχιώτης, 2002). Για τον λόγο αυτό θα 
πρέπει η εν λόγω καινοτομία να γενικευθεί και στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση ως «Ζώνη Καινοτόμων Δραστηριοτήτων»/ «Όμιλοι Σχολι
κών Δραστηριοτήτων», όπως άλλωστε έχει προτείνει το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να υλοποιούνται οι Σχολικές 
Δραστηριότητες εντός αυτής και επιπλέον να δοκιμάζονται νέες καινό-
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τόμες δράσεις. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να πραγματοποιηθεί με 
τη διεύρυνση του Ωρολογίου Προγράμματος του Γυμνασίου η και των 
Λυκείων. 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις και οι ερευνητικές μελέτες, αν και λιγο
στές, αναδεικνύουν ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα, όπου εφαρμόστη
καν, ενθάρρυναν μια διαφορετική προσέγγιση της γνώσης, ενδυναμώνο
ντας τον εκπαιδευτικό και τον/την μαθητή/τρια και δημιουργώντας νέα 
περιβάλλοντα μάθησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι εκπαιδευτικοί που 
εμπλέκονται σε Καινοτόμα Προγράμματα φαίνεται να αναζητούν νέες 
προτάσεις για τη διδασκαλία τους. Ωστόσο, όπως προέκυψε από τη 
βιβλιογραφική μελέτη, τα περισσότερα από τα Καινοτόμα Προγράμμα
τα εφαρμόζονται στο περιθώριο του σχολικού προγράμματος, εφόσον 
υλοποιούνται σε προαιρετική βάση εκτός του βασικού Ωρολογίου Προ
γράμματος, γεγονός που δεν επιτρέπει την εξάπλωση τους σε ευρεία κλί
μακα. Παράλληλα διαπιστώθηκε η έλλειψη μιας συστηματικής και 
συνολικής αποτίμησης της υπάρχουσας κατάστασης. Κατά συνέπεια, 
είναι ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια ενδελεχής μελέτη στην οποία θα 
διερευνηθεί ο βαθμός επίτευξης των στόχων των Καινοτόμων Προγραμ
μάτων και ο βαθμός διάχυσης των καινοτόμων προσεγγίσεων. Η εμπει
ρική αυτή μελέτη θα αποσκοπεί στην επανεκτίμηση του θεσμού των 
Καινοτόμων Προγραμμάτων και στη διατύπωση προτάσεων, ώστε η 
ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστημα να μην αποτελεί «απομονωμένη 
νησίδα» καινοτομίας, αλλά μια «εστία» η οποία θα συμβάλλει στη βελ
τίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

3. Ερευνητικό Πλαίσιο 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, τα οποία προέκυψαν από την έρευ
να αρχείου, διατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις/θεματικοί άξονες, 
στους οποίους βασίστηκε η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα. Ο πρώτος 
θεματικός άξονας αφορά στη λειτουργική διεισδυτικότητα των Καινοτό
μων Προγραμμάτων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και συγκεκρι
μένα στο αν ο αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποιού
νται στις σχολικές μονάδες είναι ικανοποιητικός. Ο δεύτερος θεματικός 
άξονας αφορά στην ποιότητα των υλοποιούμενων Καινοτόμων Προ
γραμμάτων, και συγκεκριμένα στο αν η υλοποίηση των προγραμμάτων 
επηρεάζει/βελτιώνει (α) τη στάση μαθητών/τριών σε θέματα με τα οποία 
ασχολούνται, όπως περιβαλλοντικά, υγείας, κ.ά., και (β) τη διδακτική 
πρακτική των εκπαιδευτικών, λόγοι για τους οποίους άλλωστε τα Καινο
τόμα Προγράμματα εισήχθηκαν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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Τέλος, ο τρίτος θεματικός άξονας αφορά στη βιωσιμότητα των Καινο
τόμων Προγραμμάτων, και συγκεκριμένα στις αιτίες που ενδεχομένως 
δυσχεραίνουν την υλοποίηση τους και στις προτάσεις που θα συμβάλ
λουν στη διασφάλιση της δημιουργικής αξιοποίησης και της μεγιστο
ποίησης των αποτελεσμάτων τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
στην κοινωνική ζωή των μαθητών/τριών. 

3.1. Μέθοδος-Δείγμα 

Το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη αποτέλεσαν τα βασικά εργα
λεία της έρευνας. Οι επιμέρους ερωτήσεις είναι κλειστού τΰπου, όπου ο 
ερωτώμενος καλείται να απαντήσει: (α) με Ναι ή Όχι , (β) με επιλογή 
ενός μεταξύ επάλληλων επιπέδων διαφορετικού βαθμού προτίμησης και 
(γ) με επιλογή μίας ή περισσότερων εναλλακτικών απαντήσεων. Η συνέ
ντευξη ήταν ατομική, ημι-δομημένη και διάρκειας μίας ώρας. Οι βασι
κές ερωτήσεις της συνέντευξης εξειδικεύτηκαν ανάλογα με την ομάδα-
στόχο και αφορούσαν σε πτυχές και στοιχεία που δεν μπορούσαν να 
αποτυπωθούν με τις κλειστές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων. Οι ομά
δες στόχοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι: 

• Τα Διοικητικά και Επιστημονικά Στελέχη της Εκπαίδευσης: Διευ-
θυντές/τριες Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων (90), Σχολι
κοί Σύμβουλοι (99) και Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων(155) 

• Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων του δείγματος, οι 
εκπαιδευτικοί (971), οι μαθητές/τριες της Ε' και Στ' Τάξης Δημο
τικού Σχολείου (811), οι μαθητές/τριες Γυμνασίου (412) και οι 
μαθητές/τριες Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου (357). 

• Οι γονείς των μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων του δείγμα
τος (1172). 

3.2. Αποτελέσματα 

Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αρχικά ανα
λύονται τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας και στη συνέχεια γίνεται 
μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων με βάση τα στοιχεία της 
ποιοτικής έρευνας. 

1ος άξονας: Λειτουργική διεισδυτικότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων 
Η πρώτη ερώτηση αφορούσε στη διεισδυτικότητα των Καινοτόμων 

Προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαί
δευσης. Η ερώτηση απευθύνθηκε στα Διοικητικά και Επιστημονικά Στε
λέχη της Εκπαίδευσης: Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους Γρα-
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φείων και Σχολικούς Συμβούλους, καθώς και Υπευθύνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποιον βαθμό 
συμφωνούν ότι ο αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποι
ούνται στις σχολικές μονάδες της περιοχής ευθΰνης/αρμοδιότητάς τους 
είναι ικανοποιητικός. 

Πίνακας 1.1: Αριθμός Καινοτόμων Προγραμμάτων ηον υλοποιούνται στις σχολι
κές μονάδες 

Ομάδα Στόχος/ 
Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Πολύ 
Αρκετά 
Λίγο 
Καθόλου 
ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Διοικητικά 
Στελέχη της 

Εκπ/σης 
90 

17% 
66% 
18% 
0% 

0% 
100% 

Σχολικοί 
Σύμβουλοι 

99 

8% 
47% 
37% 
5% 

5% 
100% 

Υπεύθυνοι 
Σχολικών 

Δραστηριοτήτων 
155 

22% 
55% 
18% 
5% 

3% 
100% 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 1.1 διαπιστώνεται ότι το 17% των διοι
κητικών στελεχών θεωρεί ότι ο αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμά
των που υλοποιούνται στα σχολεία της αρμοδιότητας τους είναι πολΰ 
ικανοποιητικός και το 66% εκτιμά ότι είναι αρκετά ικανοποιητικός. 
Αντιθέτως, σχεδόν ένα στα πέντε (18%) διοικητικά στελέχη εκτιμά ότι ο 
αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων δεν είναι ικανοποιητικός. 
Αναφορικά με τους Σχολικούς Συμβούλους διαπιστώνεται ότι μόνο το 
8% θεωρεί ότι ο αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποι
ούνται στα σχολεία της αρμοδιότητας τους είναι πολΰ ικανοποιητικός, 
ενώ ένα ποσοστό 47% θεωρεί ότι ο αριθμός των συγκεκριμένων προ
γραμμάτων είναι αρκετά ικανοποιητικός. Επιπλέον, περισσότεροι από 
ένας στους τρεις Σχολικούς Συμβούλους (37%) εκτιμούν ότι ο αριθμός 
των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία δεν 
είναι ικανοποιητικός και ένα μικρό ποσοστό (5%) δηλώνει ότι δεν είναι 
καθόλου ικανοποιητικός. 

Από τις απαντήσεις των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι 
οποίοι είναι αρμόδιοι για την προώθηση των Καινοτόμων Προγραμμά
των στην περιοχή ευθύνης τους, διαπιστώνεται ότι το 22% δηλώνει ότι ο 
αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στις σχολι-
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κές μονάδες είναι πολΰ ικανοποιητικός και το 55% αρκετά ικανοποιητι
κός. Αντιθέτως, ένας σχεδόν στους πέντε (18%) εκτιμά ότι ο αριθμός των 
Καινοτόμων Προγραμμάτων δεν είναι ικανοποιητικός και το 3% δηλώ
νει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητικός. 

Η δεύτερη ερώτηση αφορούσε και πάλι στη διεισδυτικότητα των 
Καινοτόμων Προγραμμάτων στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση. Στην 
ερώτηση αυτή οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να απαντήσουν αν συμμετέ
χουν στην υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, ενώ οι γονείς των 
μαθητών/τριών αν τα παιδιά τους συμμετέχουν στην υλοποίηση αντί
στοιχων προγραμμάτων. 

Πίνακας 1.2: Συμμετοχή Εκπαιδευτικών και Μαθητων/τριων στα Καινοτόμα 
Προγράμματα 

Ομάδα Στόχος/Συμμετοχή σε 

Καινοτόμα Προγράμματα 

Βάση 

Ναι 

Ό χ ι 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Εκπ/κοί 

971 

44% 

51% 

5% 

100% 

Γονείς 

1172 

59% 

35% 

6% 

100% 

Από τους 971 εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος στην έρευνα, οι μισοί 
(51%) απάντησαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε Καινοτόμα Προγράμ
ματα σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας τους, ενώ 
ένα μικρό ποσοστό (5%) δεν απάντησε στην ερώτηση. Αντιθέτως, μόνο 
τέσσερις σχεδόν στους δέκα εκπαιδευτικούς (44%) απάντησαν θετικά 
στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά των εκπαιδευτι
κών που συμμετέχουν σε Καινοτόμα Προγράμματα υπηρετούν κατά 
φθίνουσα σειρά σε Δημοτικά Σχολεία (54%) σε Γυμνάσια (40%), σε σχο
λικές μονάδες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ε., 
39%), και τέλος σε Γενικά Λύκεια (27%), με προϋπηρεσία από 6 έως 15 
χρόνια (49%) σε σχέση με αυτούς που έχουν έως πέντε χρόνια προϋπη
ρεσία (39%), και υπηρετούν κυρίως σε σχολικές μονάδες ημιαστικών 
περιοχών (58%) έναντι (41%) αυτών που υπηρετούν σε αστικές περιοχές. 

Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προ
γράμματα, συμφωνά με τις απόψεις των γονέων τους, διαπιστώθηκε ότι 
έξι στους δέκα γονείς (59%) δήλωσαν ότι το παιδί τους συμμετέχει σε 
κάποια σχολική δραστηριότητα, ενώ ένας στους τέσσερις απάντησε 
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αρνητικά η ότι δεν γνωρίζει. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι περισ
σότερες θετικές απαντήσεις δίνονται από τους γονείς μαθητών/τριών της 
Π/θμιας Εκπαίδευσης (68%), σε αντίθεση με αυτούς της Δ/θμιας Εκπαί
δευσης (Γυμνάσιο: 55%, Γενικό Λύκειο: 40% και Τ.Ε.Ε: 45%). Παρατη
ρήθηκε επίσης ότι η συμμετοχή μαθητών/τριών στις σχολικές δραστη
ριότητες είναι μεγαλύτερη στα σχολεία των αγροτικών (69%) και ημια
στικών (68%) έναντι των αστικών περιοχών (54%). 

Η τρίτη ερώτηση επικεντρώνεται στο είδος των Καινοτόμων Προ
γραμμάτων που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες και απευθύνθηκε 
στους Διευθυντές/τριες. Η ίδια ερώτηση απευθύνθηκε σε μαθητές/τριες, 
που κλήθηκαν να απαντήσουν σε ποια Καινοτόμα Προγράμματα έχουν 
συμμετάσχει σε όλη τη διάρκεια της μαθητικής ζωής τους. 

Πίνακας 1.3: Συμμετοχή μαθητών/τριών ανά Καινοτόμο Πρόγραμμα 

Ομάδα Στόχος/ 
Είδος Καινοτόμου 
Προγράμματος 

Βάση 
Π εριβαλλοντική 

Εκπαίδευση 

Αγωγή Υγείας 
Πολιτιστικά Θέματα -
Μαθητικοί 
Καλλιτεχνικοί Αγώνες 

Αγωγή Σταδιοδρομίας 
Επιχειρηματικότητα 
των Νέων 

Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα 
(Comenius, Leonardo 
Da Vinci κ.λπ.) 

Ευέλικτη Ζώνη 
Αταξινόμητες 
Απαντήσεις 

Μαθητές/τριες 
Δημοτικού 

811 
35% 

31% 

27% 

-

8% 

70% 
6% 

Μαθητές/τριες 
Γυμνασίου 

412 
28% 

21% 
39% 

12% 
5% 

10% 

(-) 
10% 

Μαθητές/τριες 
Λυκείων 

357 
37% 

13% 
16% 

-

5% 

6% 
5% 

Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών προκύπτει ότι το ένα τρίτο 
των μαθητών/τριών κάθε βαθμίδας δήλωσαν ότι συμμετέχουν σε Προ
γράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Δημοτικό Σχολείο: 35%, 
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Γυμνάσιο: 28%, Λύκεια: 37%). Αρκετά μικρότερα είναι τα ποσοστά των 
Μαθητών/τριών που δηλώνουν ότι συμμετέχουν σε προγράμματα Αγω
γής Υγείας, και ιδιαίτερα των μαθητών/τριών των Λυκείων (Δημοτικό 
Σχολείο: 31%, Γυμνάσιο: 21%, Λύκεια: 13%). Σε Πολιτιστικά Θέματα 
/Καλλιτεχνικούς Μαθητικούς Αγώνες δηλώνουν ότι συμμετέχουν σχεδόν 
τρεις στους δέκα περίπου μαθητές/τριες της Π/θμιας και τέσσερις στους 
δέκα μαθητές/τριες Γυμνασίου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 
μαθητές/τριες των Λυκείων είναι αρκετά μικρότερο (16%). Επιπλέον 
διαπιστώνεται ότι οι μαθητές/τριες των Γυμνασίων ημιαστικών περιοχών 
συμμετέχουν στα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε 
ποσοστό διπλάσιο από το αντίστοιχο των μαθητών/τριών που φοιτούν σε 
Γυμνάσια αστικών ή αγροτικών περιοχών (ημιαστικά: 53%, αστικά: 22% 
και αγροτικά: 25%). 

Το μικρό ποσοστό συμμετοχής των μαθητών/τριών Γυμνασίων σε 
Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητας Νέων 
αποδίδεται στο γεγονός ότι η εφαρμογή τους άρχισε μετά το 2000, μία 
δεκαετία αργότερα από τη θεσμοθέτηση των υπόλοιπων σχολικών δρα
στηριοτήτων. 

Σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης, το 55% των Διευ
θυντών/τριών που απαντά ότι στα σχολεία τους υλοποιείται το σχετικό 
πρόγραμμα είναι Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων της Π/θμιας 
Εκπαίδευσης, αφοΰ, ως γνωστόν, η θεσμοθέτηση της Ευέλικτης Ζώνης 
στη Δ/θμια Εκπαίδευση εκκρεμεί. Ως εκ τούτου, στη νεοεισαχθείσα και
νοτομία της Ευέλικτης Ζώνης, η οποία ενσωματώθηκε στο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα (Ω.Π.) της Π/θμιας Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2006-07, 
συμμετείχε το 70% των μαθητών/τριών της Π/θμιας Εκπαίδευσης και το 
6% εκείνων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, που συμμετείχαν στην πιλοτική 
εφαρμογή της σε ορισμένα Γυμνάσια της χώρας τα σχολικά έτη 2001-02 
έως 2003-04. 

Στην τέταρτη ερώτηση επιχειρείται να διευκρινιστεί το χρονικό πλαί
σιο μέσα στο οποίο υλοποιούνται τα Καινοτόμα Προγράμματα. Διερευ
νάται, δηλαδή, από που εξοικονομείται ο χρόνος για την υλοποίηση των 
Καινοτόμων Προγραμμάτων, δεδομένου ότι τα προγράμματα αυτά 
έχουν θεσμοθετηθεί στην Π/θμια Εκπαίδευση να υλοποιούνται εντός του 
Ωρολογίου Προγράμματος (Ω.Π.) και στην Δ/θμια εκτός. Μια άλλη 
«ανάγνωση» του σκοπού της ερώτησης είναι η διερεύνηση του βαθμού 
λειτουργικής διεισδυτικότητας των Καινοτόμων Προγραμμάτων σε συν
δυασμό με τη διαχείριση του σχολικού χρόνου, ως παράγοντα ποιότητας 
και βιωσιμότητας των προγραμμάτων αυτών. 
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Πίνακας 1.4: Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης Καινοτόμων Προγραμμάτων 

Ομάδα Στόχος/ 

Χρονικό πλαίσιο 

υλοποίησης 

Καινοτόμων 

Προγραμμάτων 

Βάση 

Στο πλαίσιο του 

Ω.Π. 

Στο πρόγραμμα της 

Ευέλικτης Ζώνης 

(Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση) 

Εκτός του Ω.Π. του 

σχολείου/ Στον 

ελεύθερο χρόνο των 

μαθητών/τριών 

Αταξινόμητες 

απαντήσεις 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Διευθυντές/ 

τριες 

97 

54% 

54% 

53% 

4% 

0% 

159 

Μαθητές/ 

τριες 

Δημοτικού 

811 

41% 

52% 

29% 

2% 

19% 

1154 

Μαθητές/ 

τριες 

Γυμνασίου 

412 

58% 

48% 

4% 

0% 

479 

Μαθητές/ 

τριες 

Λυκείων 

357 

52% 

43% 

8% 

0% 

370 

Από τα δεδομένα διαπιστώνεται ότι περισσότεροι από ένας στους 
δυο Διευθυντές/τριες (54%) δηλώνουν ότι τα Καινοτόμα Προγράμμα
τα υλοποιούνται είτε στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος 
(Ω.Π.) των υπαρχόντων μαθημάτων, αριθμητικό δεδομένο που συμπί
πτει με το χρονικό πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος της Ευέλι
κτης Ζώνης στην Π/θμια Εκπαίδευση, είτε σε ώρες εκτός του Ω.Π., 
στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών (53%). Στο ίδιο ερώτημα οι 
μαθητές/τριες απαντούν ότι συμμετέχουν στα Καινοτόμα Προγράμ
ματα είτε σε ώρες εντός του Ω.Π. (Δημοτικό Σχολείο: 41%, Γυμνάσιο: 
58%, Λύκεια: 52%), είτε στον ελεύθερο χρόνο (Δημοτικό Σχολείο: 
29%, Γυμνάσιο: 48%, Λύκεια: 43%). Ας σημειωθεί ότι ο όρος «ελεύθε
ρος χρόνος» για ορισμένους μαθητές/τριες της Π/θμιας Εκπαίδευσης 
ενδεχομένως να παρερμηνεύθηκε και να ταυτίσθηκε είτε με το πρό
γραμμα της Ευέλικτης Ζώνης είτε με το πρόγραμμα του Ολοήμερου 
Σχολείου. 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι στην Π/θμια Εκπαίδευση τα 
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Καινοτόμα Προγράμματα ενσωματώθηκαν είτε στο πλαίσιο της Ευέλι
κτης Ζώνης είτε σε ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, ενώ στη Δ/θμια 
υλοποιούνται είτε σε ώρες μαθημάτων, άτυπα, είτε στον ελεύθερο χρόνο 
των μαθητών/τριών. 

Στην πέμπτη ερώτηση επιχειρείται να διερευνηθεί κατά πόσο αξιο
ποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες τα κέντρα υποστήριξης 
των καινοτόμων δράσεων και συγκεκριμένα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.), οι Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων (Σ.Σ.Ν.), τα 
Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) καθώς και 
τα Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΓΡΑ.Σ.Ε.Π.). 
Η ερώτηση απευθύνθηκε στους Διευθυντές/τριες σχολικών μονάδων και 
τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον παρακάτω Πίνακα 1.5 

Πίνακας 1.5: Αξιοποίηση των Κέντρων στήριξης των Καινοτόμων Δράσεων σύμ
φωνα με τις απαντήσεις των Διευθυντών /τριών 

Κέντρα υποστήριξης των καινοτόμων 

δράσεων/Αριθμός μαθητών/τριών 

που επισκέπτονται τα κέντρα 

Βάση 

Πολλοί 

Αρκετοί 

Λίγοι 

Κανένας 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Κ.Π.Ε. 

97 

11% 

28% 

30% 

25% 

6% 

100% 

Σ.Σ.Ν. 

97 

0% 

8% 

24% 

40% 

28% 

100% 

ΚΕ.ΣΥ.Π 

97 

2% 

11% 

20% 

40% 

27% 

100% 

ΓΡΑ.Σ.Ε.Π 

97 

2% 

7% 

22% 

43% 

26% 

100% 

Από τις απαντήσεις των Διευθυντών/τριών διαπιστώνεται ότι ένας 
στους δέκα Διευθυντές/τριες (11%) δηλώνει ότι πολλοί από τους μαθη-
τές/τριες του επισκέπτονται τα Κ.Π.Ε. και λιγότερο από ένας στους τρεις 
(28%) δηλώνει «αρκετοί». Αντιθέτως, σχεδόν ένας στους τρεις (30%) 
δηλώνει ότι λίγοι μαθητές/τριες επισκέπτονται τα Κ.Π.Ε. και ένας στους 
τέσσερις Διευθυντές/τριες (25%) δηλώνει ότι οι μαθητές/τριες του σχο
λείου δεν έχουν επισκεφτεί τα Κ.Π.Ε. Όμως, όπως διαπιστώνεται από τα 
στοιχεία του Πίνακα 1.5., ακόμη πιο απογοητευτικά είναι τα αποτελέ
σματα που αφορούν στις επισκέψεις μαθητών/τριών στα υπόλοιπα υπο-
στηρικτικά κέντρα. Πράγματι, λιγότερο από ένας στους δέκα Διευθυ-
ντές/τριες (8%) δηλώνει ότι αρκετοί από τους μαθητές/τριες του επισκέ
πτονται Σ.Ν.Ν. Αντιθέτως, ένας σχεδόν στους τέσσερις (24%) δηλώνει 
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ότι λίγοι μαθητές/τριες επισκέπτονται Σ.Ν.Ν. και τέσσερις στους δέκα 
Διευθυντές/τριες (40%) δηλώνουν ότι οι μαθητές/τριες του σχολείου δεν 
έχουν επισκεφτεί Σ.Ν.Ν. 

Σε ό,τι αφορά στις επισκέψεις μαθητών/τριών στα ΚΕ.ΣΥ.Π. και στα 
ΓΡΑ.ΣΕΠ. η αριθμητική εικόνα είναι παρόμοια με αυτήν των Σ.Ν.Ν. Το 
γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται είτε στο ότι τα ΚΕ.ΣΥ.Π. λει
τουργούν στην πρωτεύουσα κάθε νομοΰ και δεν υπάρχει η σχετική ενη
μέρωση όλων των εφήβων για τον σκοπό λειτουργίας τους , είτε στο ότι 
δεν έχουν όλες οι σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
ΓΡΑ.Σ.Ε.Π. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται πως οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν ότι 
ο αριθμός των Καινοτόμων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στα σχο
λεία της περιοχής ευθύνης τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποι
ητικός, σε αντίθεση με τα διοικητικά στελέχη και τους Υπευθύνους Σχο
λικών Δραστηριοτήτων που απαντούν θετικά. Σε ό,τι αφορά στη συμμε
τοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προγράμματα 
διαπιστώνεται ότι τέσσερις σχεδόν στους δέκα εκπαιδευτικούς έχουν 
υλοποιήσει έστω και μία φορά ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα και έξι στους 
δέκα μαθητές/τριες έχουν συμμετάσχει σε κάποιο, συμφωνά με τη δήλω
ση των γονέων. Επιπλέον, συμφωνά με τις απόψεις των 
Διευθυντών/τριών, στις σχολικές μονάδες της Π/θμιας και της Δ/θμιας 
Εκπαίδευσης υλοποιούνται κυρίως προγράμματα Πολιτιστικών θεμά
των/ Πανελλήνιων Καλλιτεχνικών Μαθητικών Αγώνων, Περιβαλλοντι
κής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας, και πολΰ λιγότερα Αγωγής Στα
διοδρομίας, Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Επιχειρη
ματικότητας των Νέων. Επιπροσθέτως, ως προς το χρονικό πλαίσιο 
εντός του οποίου υλοποιούνται τα Καινοτόμα Προγράμματα διαπιστώ
νεται ότι στην Π/θμια Εκπαίδευση τα προγράμματα ενσωματώθηκαν 
είτε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης είτε σε ώρες διδασκαλίας των 
μαθημάτων, ενώ στη Δ/θμια υλοποιούνται είτε σε ώρες μαθημάτων, 
άτυπα, είτε στον ελεύθερο χρόνο μαθητών/τριών. Τέλος, αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός της ύπαρξης ενός μικρού αριθμού των μαθητών/τριών 
που επισκέπτονται τα κέντρα υποστήριξης των καινοτόμων δράσεων, 
και ιδιαίτερα τους Σ.Σ.Ν., ΚΕ.ΣΥ.Π. και ΓΡΑ.Σ.Ε.Π., γεγονός που χρή
ζει επιπλέον διερεύνησης. 

2ος Άξονας: Ποιότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων 

Οι ερωτήσεις του δευτέρου άξονα επικεντρώνονται στην ποιότητα 
των υλοποιούμενων Καινοτόμων Προγραμμάτων, και συγκεκριμένα 
στον βαθμό επίτευξης του σκοπού και των στόχων της εισαγωγής τους 
στην εκπαίδευση. 
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Στην πρώτη ερώτηση του δευτέρου άξονα ζητήθηκε από τους Διευθυ-
ντές/τριες και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων να απαντή
σουν αν σημειώνεται αλλαγή στη στάση των μαθητών/τριών σε θέματα 
με τα οποία ασχολήθηκαν στα Καινοτόμα Προγράμματα. Επιπροσθέ
τως επιχειρήθηκε να καταγράφουν οι απόψεις των μαθητών/τριών της 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με το ίδιο θέμα. Ας σημειωθεί ότι ανά
λογες ερωτήσεις δεν υποβλήθηκαν στους μαθητές/τριες της Π/θμιας 
Εκπαίδευσης, λόγω του νεαρού της ηλικίας τους. Για τον λόγο αυτό, 
μόνον εμμέσως προκύπτουν κάποια συμπεράσματα από τις απόψεις των 
Διευθυντών/τριών και των Εκπαιδευτικών. 

Πίνακας 2.1: Αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε θέματα Περιβάλλοντος 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Σημαντική 

Αρκετή 

Ελάχιστη 

Καμία 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Διευθυντές/τριες 

97 

26% 

39% 

4% 

0% 

31% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

15% 

25% 

7% 

2% 

50% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Γυμνασίου 

114 

42% 

40% 

9% 

4% 

5% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Λυκείων 

131 

31% 

39% 

17% 

6% 

7% 

100% 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.1 διαπιστώνεται ότι ένας στους τέσσε
ρις Διευθυντές/τριες (26%) δηλώνει ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών 
σε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), βελτίωσε 
σημαντικά τη στάση τους σε θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν, και τέσ
σερις στους δέκα (39%) δηλώνουν «αρκετά». Ελάχιστη αλλαγή στη 
στάση των μαθητών/τριών διαπιστώνει ένα πολΰ μικρό ποσοστό (4%) 
των Διευθυντών/τριών. Η απουσία μηδενικών ποσοστών στην επιλογή 
«καθόλου» αλλά και η γενικότερη θετική άποψη των Διευθυντών/τριών 
καταδεικνύει ότι η Π.Ε. καλλιεργεί θετικές στάσεις και ενδεχομένως 
ενσυνείδητες συμπεριφορές σε σχετικά ζητήματα και προβλήματα του 
περιβάλλοντος. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ίδιο ερώτημα διαπιστώνεται 
ότι ένα σχετικά μικρό ποσοστό εκπαιδευτικών (15%) θεωρεί ότι η στάση 
των μαθητών/τριών βελτιώθηκε σημαντικά μετά τη συμμετοχή τους σε 
προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και ένας στους τέσσερις 
(25%) δηλώνει ότι η στάση τους βελτιώθηκε αρκετά. Αξίζει να σημειωθεί 
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ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων 
(50%) επέλεξε την εκδοχή «ΔΞ/ΔΑ». Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφεί
λεται στο ότι οι ερωτηθέντες είτε δεν παρατήρησαν αλλαγή στη στάση των 
μαθητών/τριών είτε δεν συμμετέχουν στην υλοποίηση Καινοτόμων Προ
γραμμάτων, επομένως δεν γνωρίζουν και τους στόχους που πρέπει να επι
τευχθούν. Από τους εκπαιδευτικούς που παρατήρησαν βελτίωση στη στάση 
των μαθητών/τριών, οι περισσότεροι υπηρετούν στην Τ.Ε.Ε. (25%) σε 
σχέση με αυτούς που υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια. Οι μαθητές/τριες της 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης απαντούν ότι τα προγράμματα Π.Ε. επηρέασαν 
σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά 
θέματα. Συγκεκριμένα, οκτώ στους δέκα μαθητές/τριες του Γυμνασίου 
(42% και 40%) και επτά στους δέκα μαθητές/τριες του Λυκείου και της 
Τ.Ε.Ε. (31% και 39%) δηλώνουν ότι η συμμέτοχη τους σε προγράμματα 
Π.Ε. άλλαξε τη στάση τους «σημαντικά» έως «αρκετά σημαντικά». 

Πίνακας 2.2: Αλλαγή στάσης των μαθητων/τριων σε θέματα Αγωγής Υγείας 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Σημαντική 

Αρκετή 

Ελάχιστη 

Καμία 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Διευθυντές/τριες 

97 

18% 

42% 

5% 

0% 

35% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

10% 

21% 

7% 

2% 

60% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Γυμνασίου 

85 

39% 

31% 

13% 

9% 

8% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Λυκείων 

48 

33% 

38% 

13% 

13% 

4% 

100% 

Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή στάσεων των μαθητών/τριών σε θέματα 
Αγωγής Υγείας, ένας σχεδόν στους πέντε (18%) Διευθυντές/τριες δηλώ
νουν ότι η στάση των μαθητών/τριών τους σε ανάλογα θέματα παρου
σίασε σημαντική βελτίωση, και τέσσερις στους δέκα (42%) αρκετή βελ
τίωση. Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, ένας στους δέκα (10%) βρί
σκει τη βελτίωση σημαντική και ένας στους πέντε (21%) αρκετή. Οι 
εκπαιδευτικοί της Τ.Ε.Ε. διαπιστώνουν αλλαγή στη στάση των μαθη
τών/τριών τους, καθώς οι απαντήσεις «σημαντική» ή «αρκετή» αλλαγή 
της στάσης σε θέματα Αγωγής Υγείας συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά. Επιπλέον διαπιστώνεται ότι στο συγκεκριμένο ερώτημα ένα 
μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων Διευθυντών/τριών (35%) και εκπαι
δευτικών (60%) δεν απάντησε. 
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Επτά στους δέκα μαθητές/τριες του Γυμνασίου (39% και 31%) και των 
Λυκείων (33% και 38%) δηλώνουν ότι η συμμέτοχη τους σε προγράμμα
τα Αγωγής Υγείας βελτίωσε τη στάση τους σε θέματα υγείας «σημαντι
κά» η «αρκετά σημαντικά» αντίστοιχα. 

Πίνακας 2.3: Αλλαγή στάσης των μαθητών/τριών σε πολιτιστικά θέματα 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Σημαντική 

Αρκετή 

Ελάχιστη 

Καμία 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Διευθυντές/τριες 

97 

33% 

35% 

3% 

1% 

28% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

14% 

17% 

4% 

1% 

63% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Γυμνασίου 

160 

14% 

24% 

24% 

27% 

12% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Λυκείων 

56 

23% 

38% 

27% 

4% 

9% 

100% 

Αναφορικά με την αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών σε πολιτι
στικά θέματα, μετά τη συμμέτοχη τους σε προγράμματα Πολιτιστικών 
Θεμάτων και Πανελλήνιων Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων, συμφω
νά με τις απόψεις της πλειονότητας των Διευθυντών/τριών (33% και 
35%), η στάση των μαθητών/τριών βελτιώθηκε σημαντικά ή αρκετά 
αντίστοιχα. Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς, ένα μικρό ποσοστό 
(14%) δήλωσε ότι η στάση των μαθητών/τριών βελτιώθηκε σημαντικά, 
ένα άλλο ποσοστό (17%) βρίσκει την βελτίωση αρκετή. Τέλος, ένα ποσο
στό 4% θεωρεί τη βελτίωση της στάσης των μαθητών/τριών ελάχιστη. 
Ό π ω ς και στις δυο προηγούμενες ερωτήσεις, αξίζει και εδώ να σημειω
θεί το μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων Διευθυντών/τριών (27%) και 
των εκπαιδευτικών(63%) που δεν συμπλήρωσαν τη συγκεκριμένη ερώ
τηση. 

Οι μισοί μαθητές/τριες του Γυμνασίου (51%) διαπιστώνουν μικρή ή 
μηδενική αλλαγή της στάσης τους σε πολιτιστικά θέματα. Ωστόσο, 
περίπου τέσσερις στους δέκα (38%) δηλώνουν ότι η στάση τους βελ
τιώθηκε σημαντικά ή αρκετά σημαντικά. Αντιθέτως, και παρά το γεγο
νός ότι ο διαθέσιμος χρόνος για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών των 
Λυκείων σε προγράμματα Πολιτιστικών Θεμάτων - Πανελλήνιων 
Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων περιορίζεται κατά πολΰ λόγω των 
Πανελληνίων Εξετάσεων, έξι στους δέκα (61%) μαθητές/τριες του 
Λυκείου δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η στάση τους σημαντικά ή αρκετά 
σημαντικά. 
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Σε ό,τι αφορά στην αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών σε θέμα
τα με τα οποία ασχολήθηκαν στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε Ευρω
παϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών 
(82%) δεν απάντησε, διότι ενδεχομένως στο σχολείο τους δεν πραγματο
ποιήθηκε ανάλογο πρόγραμμα. Επιπλέον, οι απόψεις των εκπαιδευτι
κών των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν με τους μαθητές/τριες σε 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι μοιρασμένες. Οι μισοί περίπου εκπαι
δευτικοί δηλώνουν ότι η στάση των μαθητών/τριών τους επηρεάστηκε 
θετικά, ενώ οι άλλοι μισοί αρνητικά. 

Η επόμενη ερώτηση εστίασε στον βαθμό που η συμμετοχή σε Καινο
τόμα Προγράμματα / σχολικές δραστηριότητες επηρεάζει θετικά τη 
στάση των μαθητών/τριών απέναντι στο σχολείο. 

Πίνακας 2.4: Αλλαγή στάσης μαθητών/τριών απέναντι στο σχολείο 

Ομάδα Στόχος/ 

Αλλαγή στάσης 

Βάση 

Πολύ - Αρκετά 

Λίγο - Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Μαθητές/τριες 

Δημοτικού 

811 

73% 

13% 

14% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Γυμνασίου 

412 

61% 

27% 

12% 

100% 

Μαθητές/τριες 

Λυκείων 

357 

51% 

26% 

23% 

100% 

Γονείς 

691 

65% 

34% 

3% 

100% 

Οι μαθητές/τριες όλων των βαθμίδων σε υψηλά ποσοστά (Δημοτικό 
Σχολείο: 73%, Γυμνάσιο: 61%, Λύκεια: 51%) συμφωνούν ότι πράγματι η 
συμμετοχή τους στα Καινοτόμα Προγράμματα διαμόρφωσε μια θετικό
τερη στάση απέναντι στο σχολείο. Μικρότερα ποσοστά μαθητών/τριών 
(Δημοτικό Σχολείο: 13%, Γυμνάσιο: 27%, Λύκεια: 26%) δηλώνουν ότι η 
στάση τους απέναντι στο σχολείο άλλαξε λίγο ή δεν άλλαξε καθόλου. 
Από τις απαντήσεις των γονέων διαπιστώνεται επίσης ότι στην πλειονό
τητα τους (65%) δηλώνουν ότι η συμμετοχή του παιδιού τους στα παρα
πάνω προγράμματα βελτίωσε από πολΰ έως αρκετά τη στάση του απέ
ναντι στο σχολείο. Αντιθέτως, ένας στους τρεις γονείς (34%) απάντησε 
ότι η συμμετοχή του παιδιού του στα παραπάνω προγράμματα δεν βελ
τίωσε τη στάση του απέναντι στο σχολείο. 

Οι γονείς που θεωρούν ότι η συμμετοχή του παιδιού τους σε Καινο
τόμα Προγράμματα βελτίωσε πολΰ ή αρκετά τη στάση του απέναντι στο 
σχολείο στην πλειονότητα τους είναι απόφοιτοι Δημοτικού Σχολείου 
(30%) ή Γυμνασίου (27%), έναντι των αποφοίτων ανώτερης ή ανώτατης 
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σχολής (11%), είναι κάτοικοι αγροτικών περιοχών (25%), έναντι αυτών 
που κατοικούν στις αστικές περιοχές (14%) και είναι γονείς 
μαθητών/τιών που φοιτούν στην Π/θμια Εκπαίδευση (19%), έναντι 
αυτών που τα παιδιά τους φοιτούν στην Τ.Ε.Ε.(11%). Το γεγονός αυτό 
μπορεί να αποδοθεί είτε στο ό,τι στις αγροτικές περιοχές δεν υπάρχουν 
πολλές δυνατότητες εξωσχολικών δραστηριοτήτων, και επομένως τα 
Καινοτόμα Προγράμματα βρίσκουν προσφορότερο έδαφος, είτε στο 
ό,τι οι μαθητές/ τριες της Π/θμιας Εκπαίδευσης λόγω του νεαρού της 
ηλικίας είναι πιο δεκτικοί στις θετικές επιδράσεις των Καινοτόμων Προ
γραμμάτων. 

Στην επόμενη ερώτηση οι Σχολικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν να απαντή
σουν σε ποιον βαθμό συμφωνούν με τις παρακάτω προτάσεις : 

Α. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν τις καινοτόμες διδακτικές στρατηγι
κές διδασκαλίας και μάθησης που εισάγουν τα Καινοτόμα Προγράμμα
τα στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 

Β. Η εφαρμογή των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι επιτυχής στα 
σχολεία της αρμοδιότητας σας. 

Πίνακας 2.5: Ποιότητα Καινοτόμων Προγραμμάτων 

Προτάσεις ποιότητας 

και αξιοποίησης / 

Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Αξιοποίηση 

καινοτόμων 

προσεγγίσεων 

99 

2% 

25% 

64% 

6% 

3% 

100% 

Επιτυχής 

εφαρμογή 

99 

7% 

57% 

31% 

2% 

3% 

100% 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 2.5 διαπιστώνεται ότι μόνον ένας στους 
τέσσερις Σχολικούς Συμβούλους (25%) δηλώνει ότι οι καινοτόμες διδα
κτικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, οι οποίες εφαρμόζονται 
κατά την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, αξιοποιούνται αρκε
τά στην καθημερινή διδακτική πρακτική από τους εκπαιδευτικούς. Αντι
θέτως, η πλειονότητα του δείγματος (64% και 6%) δηλώνει ότι οι εκπαι
δευτικοί αξιοποιούν ελάχιστα ή καθόλου τις μεθοδολογικές προσεγγί
σεις που εφαρμόζονται στα Καινοτόμα Προγράμματα στην καθημερινή 
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διδακτική πρακτική, γεγονός που ακυρώνει στην πράξη τον διττό ρόλο 
που κλήθηκαν να διαδραματίσουν οι σχολικές δραστηριότητες στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. 

Αναφορικά με τις απόψεις των Σχολικών Συμβουλών για το αν η 
εφαρμογή των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι επιτυχής στα σχολεία 
της αρμοδιότητας τους, ένα πολΰ μικρό ποσοστό (7%) δηλώνει ότι η υλο
ποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι πολΰ επιτυχής, ενώ το 
57% δηλώνει αρκετά επιτυχής. Αντιθέτως, ένας στους τρεις (31% και 2%) 
θεωρεί ότι δεν είναι επιτυχής η εφαρμογή των Καινοτόμων Προγραμ
μάτων στα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους, 

Στην τελευταία ερώτηση της συγκεκριμένης θεματικής καταγράφεται 
ο βαθμός συμφωνίας των διοικητικών στελεχών της εκπαίδευσης και των 
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σχετικά με την επάρκεια της επι
μόρφωσης των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Καινοτόμα Προγράμματα 
στα σχολεία της αρμοδιότητας τους. 

Πίνακας 2.6: Επαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών για τα Καινοτόμα Προγράμ

ματα 

Ομάδα Στόχος/Επάρκεια 

επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Στελέχη Διοίκησης 

90 

3% 

41% 

52% 

3% 

0% 

100% 

Υπεύθυνοι 

Σχ. Δραστηριοτήτων 

155 

3% 

41% 

45% 

6% 

5% 

100% 

Από τις απαντήσεις των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων 
Γραφείων καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων διαπι
στώνεται ότι μόνο ένα πολΰ μικρό ποσοστό (3%) των δΰο ομάδων-στό-
χων δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοΰν τα Καινοτόμα Προ
γράμματα έχουν την ανάλογη επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτι
ση. Το 41% των διοικητικών στελεχών και των Υπεύθυνων Σχολικών 
Δραστηριοτήτων δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικοί που υλοποιοΰν τα Καινο
τόμα Προγράμματα είναι αρκετά επιμορφωμένοι. Αντιθέτως, ένας 
στους δΰο Διευθυντές Εκπαίδευσης, Προϊσταμένους Γραφείων (52%) και 
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Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων (45%) δηλώνει ότι οι εκπαιδευ
τικοί που υλοποιούν Καινοτόμα Προγράμματα στα σχολεία της περιο
χής ευθύνης τους δεν έχουν την ανάλογη επιστημονική και παιδαγωγική 
κατάρτιση/επιμόρφωση. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνεται ότι, συμφωνά με τις 
απόψεις των Διευθυντών/τριών, η αλλαγή της στάσης των 
μαθητών/τριών απέναντι στο σχολείο γενικά και στα επιμέρους θέματα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών 
Θεμάτων, ειδικότερα, αξιολογείται ως σημαντική. Ωστόσο, οι εκπαι
δευτικοί δεν συμμερίζονται στον ίδιο βαθμό τις παραπάνω απόψεις. 
Σημαντικό στοιχείο είναι η καταγραφή των απόψεων των ίδιων των 
μαθητών/τριών, που θεωρούν ότι η στάση τους σε θέματα περιβάλλο
ντος και υγείας βελτιώθηκε σημαντικά. Χαρακτηριστική είναι η δήλω
ση ενός μαθητή Γυμνασίου: «(...) ήταν ευχάριστο, ήμασταν όλα τα παιδιά 
μαζί, γελάγαμε, (...) σκάβαμε τον κήπο, ποτίζαμε, μου άρεσε αυτό που έκανα, και 
αυτό για τους νέους είναι σημαντικό να νιώθεις ότι δίνεις κάτι για το σχολείο». 
Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Και
νοτόμα Προγράμματα, τόσο τα διοικητικά στελέχη όσο και οι Υπεύθυ
νοι των Σχολικών Δραστηριοτήτων θεωρούν ότι είναι σχετικά επαρκής, 
ενώ συμφωνά με τους Σχολικούς Συμβούλους οι εκπαιδευτικοί δεν αξιο
ποιούν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται κατά την 
υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων στην καθημερινή διδακτι
κή πρακτική, με αποτέλεσμα τα Καινοτόμα Προγράμματα να παραμέ
νουν απλές «νησίδες ανάσας». 

3ος Άξονας: Βιωσιμότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων 
Οι ερωτήσεις του τρίτου άξονα επικεντρώνονται στις απόψεις των 

συμμετεχόντων σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης Καινοτό
μων Προγραμμάτων, τις τυχόν δυσκολίες/προβλήματα που επισημαί
νονται κατά την υλοποίηση τους και στη διατύπωση προτάσεων προ
κειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των Καινοτόμων Προγραμ
μάτων. 

Η πρώτη ερώτηση αφορά στη διερεύνηση των απόψεων των διοικη
τικών και επιστημονικών στελεχών της εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα 
των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων Γραφείων και των 
Σχολικών Συμβουλών καθώς και των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριο
τήτων, αλλά και των εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό συμφωνίας 
τους με την πρόταση: «το εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη από την 
υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων». 
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Πίνακας 3.1: Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα έχει ανάγκη από υλοποίηση 
Καινοτόμων Προγραμμάτων. 

Ομάδα Στόχος / 

Βαθμός Συμφωνίας 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Στελέχη 

Διοίκησης 

90 

59% 

36% 

6% 

0% 

0% 

100% 

Σχολικοί 

Σύμβουλοι 

99 

65% 

29% 

3% 

1% 

0% 

100% 

Υπεύθυνοι 

Σχ. Δραστηριοτήτων 

155 

88% 

7% 

3% 

0% 

1% 

100% 

Εκππαιδευτικοΐ 

971 

55% 

43% 

6% 

1% 

0% 

100% 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 3.1 διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των 
Διευθυντών/τριών Εκπαίδευσης και των Προϊσταμένων Γραφείων, των 
Σχολικών Συμβουλών, των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
καθώς και των εκπαιδευτικών, θεωρεί πολΰ έως αρκετά αναγκαία την 
υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων. Αντιθέτως, ένα πολΰ μικρό 
ποσοστό από κάθε ομάδα-στόχο (3% έως 6%) δεν θεωρεί αναγκαία την 
υλοποίηση τους. 

Από άλλα στοιχεία προκύπτει ότι οι νέοι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και 
οι έχοντες λίγα χρόνια διδακτικής εμπειρίας είναι εκείνοι που θεωρούν 
την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων στα σχολεία πολΰ ανα
γκαία. 

Η επόμενη ερώτηση εστίασε στη διερεύνηση των παραγόντων, οι 
οποίοι δυσχεραίνουν την υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων. 
Η ερώτηση απευθύνθηκε στους Σχολικούς Συμβούλους, στους Διευθυ-
ντές/τριες των σχολικών μονάδων και στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι 
κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τρεις (3) από τους επτά (7) παράγοντες ως 
τους πλέον σημαντικούς που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των καινοτό
μων παραγόντων. 
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Πίνακας 3.2: Παράγοντες ηου δυσχεραίνουν τψ υλοηοίψι\ Καινοτόμων Προ
γραμμάτων 

Ομάδα Στόχος / 

Παράγοντες 

Βάση 

Ανελαστικό Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Εφαρμογή των Καινοτόμων 

Προγραμμάτων εκτός Ω.Π. 

Ελλιπής επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών 

Έλλειψη ενδιαφέροντος εκ 

μέρους των εκπαιδευτικών 

Ανεπαρκής ενημέρωση 

των εκπαιδευτικών 

Έλλειψη επαρκούς 

υλικοτεννικής υποδομής 

Ελλιπής χρηματοδότηση 

Αταξινόμητες απαντήσεις 

ΔΞ/ΔΑ 

Σχολ. Σύμβουλοι 

99 

54% 

46% 

53% 

44% 

24% 

32% 

40% 

5% 

0% 

Διευθυντές/τριες 

97 

44% 

30% 

53% 

38% 

33% 

49% 

57% 

4% 

0% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

47% 

35% 

47% 

21% 

39% 

57% 

52% 

3% 

2% 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για τους Σχολικούς Συμβούλους το 
ανελαστικό Α.Π.Σ., η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η 
εφαρμογή των Καινοτόμων Προγραμμάτων εκτός Ω.Π. είναι πρωταρχι
κοί ανασταλτικοί παράγοντες. Για τους Διευθυντές πρωταρχικοί ανα
σταλτικοί παράγοντες είναι η ελλιπής χρηματοδότηση, η ελλιπής επι
μόρφωση των εκπαιδευτικών και η έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής 
υποδομής. Πρωταρχικοί ανασταλτικοί παράγοντες για τους εκπαιδευτι
κούς είναι η έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υποδομής, η ελλιπής χρη
ματοδότηση, η ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση τους, καθώς και το 
ανελαστικό Α.Π.Σ. Διαφαίνεται, δηλαδή, ότι Διευθυντές/τριες και εκπαι
δευτικοί πρωτίστως θεωρούν ως ανασταλτικούς παράγοντες υλοποίησης 
των Καινοτόμων Προγραμμάτων ζητήματα που αποτελούν ταυτόχρονα 
την αιχμή του δόρατος στις διεκδικήσεις για τη βελτίωση της παρεχό
μενης δημόσιας εκπαίδευσης. Η ίδια ερώτηση απευθύνθηκε και στους 
μαθητές/τριες της Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 
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Πίνακας 3.3: Λόγοι μη συμμέτοχης των μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προ
γράμματα Ι σχολικές δραστηριότητες 

Ομάδα Στόχος / 

Λόγοι μη συμμετοχής 

Βάση 

Γιατί δεν είχες χρόνο 

Γιατί δε σε ενδιέφερε το θέμα 

Γιατί δεν είχες καλή σχέση με 

τον υπεύθυνο καθηγητή 

Γιατί δεν αξιολογείσαι 

Γιατί δε συμμετείχαν οι 

φίλοι/ες σου 

Αταξινόμητες απαντήσεις 

ΔΞ/ΔΑ 

Μαθητές/τριες 

Γυμνασίου 

172 

53% 

40% 

8% 

9% 

23% 

23% 

7% 

Μαθητές/τριες 

Λυκείων 

135 

53% 

36% 

12% 

12% 

29% 

15% 

11% 

Ως πρώτη αιτία μη συμμέτοχης των μαθητών/τριών στα Καινοτόμα 
Προγράμματα θεωρείται η έλλειψη χρόνου, όπως δηλώνει το μεγαλύτε
ρο ποσοστό (53%) των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και των Λυκείων. 
Ως δεύτερη αιτία αναφέρεται η έλλειψη ενδιαφέροντος για τη θεματο
λογία των προγραμμάτων, με αρκετή διαφορά ως προς την πρώτη 
(μαθητές/τριες Γυμνασίου: 40%, μαθητές/τριες Λυκείου: (36%). Ως τρίτη 
αιτία αναφέρεται η μη συμμέτοχη των φίλων τους στο ίδιο πρόγραμμα 
(μαθητές/τριες Γυμνασίου: 23%, μαθητές/τριες Λυκείου: 29%). 

Η έλλειψη αξιολόγησης της συμμέτοχης τους στα προγράμματα 
καθώς και οι σχέσεις των μαθητών/τριών με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό 
δεν φαίνεται να επηρεάζουν τη μη συμμέτοχη των μαθητών/τριών σε 
Καινοτόμα Προγράμματα. Επισημαίνεται επίσης ότι, ανεξάρτητα από 
το φΰλο, τη βαθμίδα η την αστικότητα των μαθητών/τριών των Γυμνα
σίων, η κατάταξη των αιτίων μη συμμέτοχης σε Καινοτόμα Προγράμ
ματα είναι σχεδόν ίδια για όλους τους μαθητές/τριες, με μόνη διαφορά 
την έλλειψη χρόνου, η οποία παρουσιάζεται από τους μαθητές/τριες, 
που διαμένουν σε αστικές περιοχές (60%), έναντι αυτών που διαμένουν 
σε ημιαστικές περιοχές (27%) και αγροτικές (38%), ως κυρίαρχη αιτία 
μη συμμέτοχης τους σε Καινοτόμα Προγράμματα. 

Η επόμενη ερώτηση τέθηκε στους Σχολικούς Συμβούλους και στους 
εκπαιδευτικούς και αφορούσε σε προτάσεις σχετικές με το χρονικό 
πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να υλοποιούνται τα Καινοτόμα Προγράμ
ματα. 
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Πίνακας 3.4: Χρόνος υλοποίησης Καινοτόμων Προγραμμάτων 

Ομάδα Στόχος / 

Προτάσεις υλοποίησης 

Βάση 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα θα πρέπει 

να ενσωματώνονται ανάλογα με τη 

θεματολογία τους στη διδασκαλία των 

υπαρχόντων μαθημάτων του Α.Π.Σ. υποχρεωτικά. 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα θα πρέπει να 

ενσωματώνονται ανάλογα με τη θεματολογία 

τους στη διδασκαλία των υπαρχόντων 

μαθημάτων του Α.Π.Σ. προαιρετικά. 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα 

θα πρέπει να εφαρμόζονται στο 

πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα θα πρέπει 

να υλοποιούνται εκτός του Ωρολογίου 

Προγράμματος του σχολείου 

Αταξινόμητες απαντήσεις 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Σχ. Σύμβουλοι 

99 

26% 

19% 

30% 

21% 

2% 

0% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

46% 

21% 

21% 

13% 

1% 

0% 

100% 

Από τον Πίνακα 3.4 διαπιστώνεται ότι ένας στους τέσσερις Σχολικούς 
Συμβούλους θεωρεί ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα θα πρέπει να ενσω
ματωθούν ανάλογα με τη θεματολογία τους στη διδασκαλία των υπαρ
χόντων μαθημάτων του Α.Π.Σ. υποχρεωτικά, ενώ ένας στους πέντε (19%) 
προαιρετικά. Σχεδόν ένας στους τρεις (30%) ζητά να υλοποιούνται στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, γεγονός που αφορά στην Π/θμια Εκπαί
δευση. Αντιθέτως, ένας στους πέντε (21%) Σχολικούς Συμβούλους θεωρεί 
ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα πρέπει να υλοποιούνται εκτός του Ω.Π. 

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών διαπιστώνεται ότι οι περισσό
τεροι θεωρούν ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα, ανάλογα με τη θεματο
λογία τους, θα πρέπει να ενσωματώνονται στη διδασκαλία των υπαρχό
ντων μαθημάτων του Α.Π.Σ. Συγκεκριμένα, το 46% των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι αυτή η ενσωμάτωση πρέπει να είναι υποχρεωτική, ενώ το 
21% προαιρετική. Αντιθέτως, ένας στους πέντε εκπαιδευτικούς (21%) 
προτείνει να πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και 
περίπου ένας στους δέκα (13%) απάντησε ότι τα Καινοτόμα Προγράμ
ματα θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε προγραμματισμένες ώρες 
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εκτός του Ωρολογίου Προγράμματος, δηλαδή στον ελεύθερο χρόνο των 
μαθητών/τριών. 

Επιπροσθέτως, από τα δεδομένα προκύπτει ότι την υποχρεωτική 
ενσωμάτωση των Καινοτόμων Προγραμμάτων προτείνουν σε μεγαλύτε
ρο βαθμό οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Τ.Ε.Ε. (52%) και στην 
Π/θμια Εκπαίδευση (50%), σε σχέση με αυτούς που υπηρετούν στην 
Γενική Δ/θμια Εκπαίδευση (36%). Όσοι θεωρούν ότι τα Καινοτόμα Προ
γράμματα πρέπει να ενταχθούν στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης εργά
ζονται κυρίως σε πολυθεσία Δημοτικά Σχολεία (33%) σε σχέση με 
αυτούς των ολιγοθέσιων σχολείων (15%). Σε ό,τι αφορά στην αστικότητα 
διαπιστώνεται ότι την υποχρεωτική ενσωμάτωση προτείνουν οι εκπαι
δευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία ημιαστικών περιοχών (58%) σε 
σχέση με εκείνους που υπηρετούν σε σχολεία αστικών περιοχών (44%). 

Η τελευταία ερώτηση εστιάζει στην καταγραφή των απόψεων των 
διοικητικών και επιστημονικών στελεχών της εκπαίδευσης καθώς και 
των εκπαιδευτικών σχετικά με τον βαθμό συμφωνίας τους με την πρότα
ση: «τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτελούν "μοχλό" εξέλιξης και ανα
βάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης». 

Πίνακας 3.5: Τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτελούν «μοχλό» εξέλιξης και 

αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Ομάδα Στόχος / 

Βαθμός Συμφωνίας 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

Στελέχη 

Διοίκησης 

90 

47% 

43% 

6% 

2% 

0% 

100% 

Σχολικοί 

Σύμβουλοι 

99 

46% 

33% 

17% 

2% 

1% 

100% 

Υπεύθυνοι 

Σχ. Δραστηριοτήτων 

155 

76% 

17% 

4% 

0% 

3% 

100% 

Εκπ/κοΐ 

971 

31% 

51% 

15% 

3% 

0% 

100% 

Η πλειονότητα των στελεχών συμφωνεί «πολΰ» έως «αρκετά» με την 
πρόταση ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτελούν «μοχλό» εξέλιξης 
και αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Τις ίδιες απόψεις 
εκφράζουν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε ποσοστά 46% και 33% αντί
στοιχα. Για το ίδιο θέμα η πλειονότητα των Υπευθύνων Σχολικών Δρα
στηριοτήτων (76%) συμφωνεί πολΰ με την άποψη ότι τα Καινοτόμα Προ
γράμματα αποτελούν «μοχλό» εξέλιξης και αναβάθμισης της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενώ ένα μικρό ποσοστό (17%) δηλώνει ότι 
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συμφωνεί αρκετά. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, ένας στους τρεις 
(31%) συμφωνεί πολΰ και ένας στους δυο (51%) αρκετά με την παραπά
νω πρόταση. Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε και το 18% των ερωτη
θέντων εκπαιδευτικών που απάντησαν ότι συμφωνούν λίγο η καθόλου με 
την πρόταση ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτελούν «μοχλό» εξέλι
ξης και αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Συνοψίζοντας, διαπιστώνεται ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
θεωρεί πολΰ έως αρκετά αναγκαία την υλοποίηση Καινοτόμων Προ
γραμμάτων. Για τους Σχολικούς Συμβούλους το ανελαστικό Α.Π.Σ., η 
ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η εφαρμογή των Καινοτό
μων Προγραμμάτων εκτός Ω.Π. είναι πρωταρχικοί ανασταλτικοί παρά
γοντες για την υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων. Για τους 
Διευθυντές/τριες και τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων ανα
σταλτικοί παράγοντες είναι η ελλιπής χρηματοδότηση, η ελλιπής επι
μόρφωση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη επαρκούς υλικοτεχνικής υπο
δομής, καθώς και το ανελαστικό Α.Π.Σ. Η έλλειψη χρόνου είναι για την 
πλειονότητα των μαθητών/τριών ο σοβαρότερος λόγος που επικαλούνται 
για τη μη συμμετοχή τους σε Καινοτόμα Προγράμματα. Το γεγονός 
αυτό γίνεται κατανοητό από το ότι η συμμετοχή των μαθητών/τριών της 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Καινοτόμα Προγράμματα είναι προαιρετική 
και η υλοποίηση τους πρέπει να γίνεται μετά τη λήξη των μαθημάτων 
στον ελεύθερο χρόνο τους, ο οποίος είναι ήδη περιορισμένος λόγω των 
πολλών ενασχολήσεων τους. Η επιλογή της υλοποίησης των Καινοτόμων 
Προγραμμάτων εντός του Ω.Π. οφείλεται ενδεχομένως στο γεγονός ότι 
με αυτόν τον τρόπο είναι πιθανόν να διασφαλιστεί η ποιότητα και η βιω
σιμότητα των προγραμμάτων. Η πρόταση/λΰση για την ένταξη τους στην 
Ευέλικτη Ζώνη σημειώθηκε κυρίως από δασκάλους και από λίγους 
εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας. Προκειμένου τα Καινοτόμα Προγράμματα 
να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι 
περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτείνουν να ενσωματώνονται υποχρεωτι
κά στη διδασκαλία των υπαρχόντων μαθημάτων. Επιπροσθέτως, λαμβά
νοντας υπόψη τις απόψεις των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, συμ
φωνά με τις οποίες ο χρόνος είναι ο κυριότερος ανασταλτικός παράγο
ντας για τη μη συμμετοχή τους σε Καινοτόμα Προγράμματα και με 
δεδομένο ότι η άποψη τους έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία, η εξεύ
ρεση χρόνου εντός του Ω.Π. πρέπει να ληφθεί υπόψη στην επόμενη 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέντων 
συμφωνεί με την πρόταση ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτελούν 
«μοχλό» εξέλιξης και αναβάθμισης της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. 
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4. Ερμηνεία αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας τεκμαίρεται ότι οι ερευ
νητικές υποθέσεις/ θεματικοί άξονες, οι οποίοι αφορούσαν στη λειτουρ
γική διεισδυτικότητα, στην ποιότητα και στην βιωσιμότητα των Καινο
τόμων Προγραμμάτων/Σχολικών Δραστηριοτήτων αλληλοσυσχετίζονται 
και αλληλοσυμπληρώνονται. 

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργική διεισδυτικότητα των Καινοτόμων 
Προγραμμάτων στα σχολεία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, και 
συγκεκριμένα στον τρόπο που αυτά αντιμετωπίζονται από την εκπαι
δευτική κοινότητα, διαπιστώθηκαν δυο διακριτές κατηγορίες: 

• Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που θεωρούν την υλο
ποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων ως ένα θετικό στοιχείο 
που λειτουργεί επικουρικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η θεώ
ρηση αυτή διατυπώνεται κυρίως από εκπαιδευτικούς που υπηρε
τούν στα Γενικά Λύκεια και από εκπαιδευτικούς με αρκετά χρόνια 
υπηρεσίας στην εκπαίδευση και από γονείς μαθητών/τριών, οι 
οποίοι δεν είναι ενημερωμένοι για τη φιλοσοφία και τους στόχους 
των Καινοτόμων Προγραμμάτων. 

• Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυτούς που θεωρούν την υλο
ποίηση τους όχι ως επικουρική διαδικασία, αλλά ως αναγκαία και 
αδιάρρηκτα συνδεδεμένη με το σύγχρονο ελληνικό σχολείο. Η 
θεώρηση αυτή διατυπώνεται κυρίως από εκπαιδευτικούς, οι οποί
οι είναι ευαισθητοποιημένοι και αναζητούν νέες μεθόδους διδα
σκαλίας, από Διευθυντές/τριες που στα σχολεία τους υλοποιούνται 
Καινοτόμα Προγράμματα, από περισσότερους μαθητές/τριες, από 
γονείς που συμμετέχουν έμμεσα στην υλοποίηση κάποιου Καινο
τόμου Προγράμματος, από Σχολικούς Συμβούλους και, κυρίως, 
από Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, έργο των οποίων 
είναι η προώθηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων στα σχολεία. 

Αναλυτικότερα: 
Από τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται 

ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι, σε αντίθεση με τα διοικητικά στελέχη και 
τους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, είναι αυτοί που σε αρκετά 
μεγάλο ποσοστό δεν θεωρούν ικανοποιητικό τον αριθμό των Καινοτό
μων Προγραμμάτων που υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες της περιο
χής ευθύνης τους. Η άποψη αυτή ενδεχομένως να υποδηλώνει την ανά
γκη υλοποίησης περισσότερων Καινοτόμων Προγραμμάτων, ένδειξη 
που επιβεβαιώνεται με τις απαντήσεις τους σε ερωτήματα που σχετίζο
νται με τους παράγοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή τους και με 
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την απόδοση οφέλους της καινοτομίας στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επι
πλέον, μόνον τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς έχουν υλοποιήσει, 
έστω και μία φορά στη εκπαιδευτική σταδιοδρομία τους, ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα. Αντιθέτως, τέσσερις στους δέκα μαθητές/τριες δεν έχουν 
συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα. Η συμμετοχή εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προγράμματα είναι μεγαλύτερη στις σχο
λικές μονάδες της Π/θμιας έναντι της Δ/θμιας, και μάλιστα των αγροτι
κών και ημιαστικών κυρίως περιοχών έναντι των αστικών. Το εύρημα 
αυτό ερμηνεύεται από το γεγονός ότι στην Π/θμια Εκπαίδευση τα Και
νοτόμα Προγράμματα ενσωματώθηκαν στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
(Ω.Π.) του σχολείου και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα της Ευέλικτης 
Ζώνης, ενώ στη Δ/θμια υλοποιούνται είτε σε ώρες μαθημάτων, άτυπα, 
είτε στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών. 

Σε ό,τι αφορά στο νεοεισαχθέν πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης στην 
Π/θμια Εκπαίδευση, είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια καινοτομία που 
εγκαθιδρύει ένα καθεστώς παιδαγωγικής ευελιξίας μέσα στο Ω.Π. του σχο
λείου και επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ανταποκρίνονται. 
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου αγρο
τικής περιοχής, «το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης παρέχει ουσιαστικά το πλαίσιο 
και την άνεση για να συντελεστεί κάτι πρωτότυπο που δεν θα μπορούσε η δύσκολα θα 
γίνονταν μέσα στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου, όπως για παράδειγμα είχαμε 
δουλέψει ένα πολύ ωραίο θέμα, ταξίδι στον χρόνο και είχαμε πολλά δρώμενα και πολ
λές επισκέψεις στη γύρω περιοχή. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία,(...), ταξίδι στον χρόνο, 
τι ακριβώς γινόταν στην περιοχή από πολύ παλιά, από όσο θυμόνταν οι παππούδες και 
οι γονείς των παιδιών και φτάσαμε στο σημείο να πάμε σε όλα τα Δημοτικά Διαμερί
σματα του Δήμου με λεωφορείο που μας διέθετε ο Δήμος, και μέχρι και να αναπαρα
στήσουμε και τον τρόπο ζωής των κατοίκων πριν από 100 χρόνια». 

Αναφορικά με την Π/θμια Εκπαίδευση διαπιστώνεται ότι πραγματο
ποιούνται πολλές σχολικές δραστηριότητες, διότι, όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει η Διευθύντρια ενός εκ των τεσσάρων Δημοτικών Σχολείων «στο 
πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων φαίνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί βρίσκουν 
αφορμή να προσεγγίσουν τις ανάγκες και αναζητήσεις που έχουν οι μαθητές/τριες, 
ώστε να καλλιεργείται το γνήσιο ενδιαφέρον τους και να εκδηλώνεται η αυτενέργεια 
και η πρωτοβουλία από την πλευρά τους». Υπάρχει όμως και μια μερίδα 
εκπαιδευτικών και γονέων που θεωρούν τα Καινοτόμα Προγράμματα 
περιττά. Το γεγονός αυτό οφείλεται είτε στον επιπλέον χρόνο που 
καλούνται να αφιερώσουν οι εκπαιδευτικοί είτε στην έλλειψη ενημέρω
σης των γονέων για τη φιλοσοφία των προγραμμάτων αυτών. Τέλος, το 
εναλλασσόμενο ωράριο λειτουργίας ορισμένων σχολικών μονάδων λει
τουργεί αποτρεπτικά για την εφαρμογή Καινοτόμων Προγραμμάτων. 



ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στις σχολικές μονάδες της Δ/θμιας Εκπαίδευσης, και συγκεκριμένα 
των Γυμνασίων, τα Καινοτόμα Προγράμματα, όταν εφαρμόζονται, αφή
νουν τις καλύτερες εντυπώσεις στους μαθητές/τριες, γεγονός που επιση
μαίνεται από όλους σχεδόν τους εμπλεκόμενους στη σχολική κοινότητα, 
διότι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν, ανανεώνουν τον τρόπο πρό
σληψης της γνώσης και εμπλέκουν τους μαθητές/τριες σε έναν συμμετο
χικό και πιο βιωματικό τρόπο μάθησης. Η πεποίθηση όμως αρκετών 
Διευθυντών/τριών, εκπαιδευτικών και Σχολικών Συμβουλών είναι ότι τα 
Καινοτόμα Προγράμματα θα πρέπει να υλοποιούνται με μέτρο και όχι 
εις βάρος του κανονικού προγράμματος των μαθημάτων ή με σκοπό την 
προβολή του σχολείου. 

Σε ότι αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων στα Λύκεια, όλοι οι ερω
τηθέντες συμφωνούν ότι τα Καινοτόμα Προγράμματα έχουν πολΰ θετική 
επίδραση στην εκπαιδευτική κοινότητα, διότι, εκτός των άλλων, εξοικειώ
νουν/εθίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες σε νέους τρό
πους προσέγγισης της γνώσης. Εντούτοις, όπως υποστηρίζεται από τους 
εκπαιδευτικούς, τους Διευθυντές/τριες και τους γονείς των μαθητών/τριών 
η λυκειακή βαθμίδα έχει συγκεκριμένους σκοπούς και εξυπηρετεί κυρίως 
τις ανάγκες των Πανελληνίων Εξετάσεων, επομένως δεν επιδέχεται πολ
λές παρεμβάσεις και ανοίγματα προς άλλη κατεύθυνση, όπως χαρακτηρι
στικά αναφέρει ένας Διευθυντής Λυκείου αστικής περιοχής: «Στην υλοποίη
ση Καινοτόμων Προγραμμάτων συμμετέχουν μόνο οι μαθητές/τριες της Α' τάξης, ενω 
η συμμέτοχη μαθητων/τριων των δύο τελευταίων τάξεων είναι σχεδόν μηδαμινή,(...), 
επομένως μόνο η αποδέσμευση του εκπαιδευτικού προγράμματος από τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις μπορεί να επιτρέψει την πιο γενικευμένη συμμέτοχη στα προγράμματα». 
Ωστόσο, οι περισσότεροι μαθητές/τριες των Λυκείων, όπως προκύπτει 
από την ποιοτική έρευνα, μίλησαν με θερμά λόγια για τα Καινοτόμα Προ
γράμματα στα οποία συμμετείχαν στο παρελθόν (Δημοτικό ή Γυμνάσιο) 
και δήλωσαν ότι τα σημαντικότερα οφέλη που αποκόμισαν ήταν ότι ενδυ
νάμωσαν τις σχέσεις τους με τους συμμαθητές/τριες τους και βελτίωσαν τις 
σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς. Εξέφρασαν, μάλιστα, την απογοή
τευση τους για το ότι δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε 
τέτοια προγράμματα εξαιτίας των Πανελληνίων Εξετάσεων. 

Η συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών των σχολικών μονάδων 
της Τ.Ε.Ε. σε Καινοτόμα Προγράμματα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ικανοποιητική, αφοΰ όλοι σχεδόν οι συμμετέχοντες εκθείασαν την ανα
γκαιότητα των συγκεκριμένων προγραμμάτων και την προστιθέμενη αξία 
τους στη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα. Επιπλέον, όπως αναφέ
ρουν οι εκπαιδευτικοί, ο χαρακτήρας της Τεχνικής Εκπαίδευσης προσα
νατολίζεται στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και «είναι πιο σύντομος 
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ο δρόμος μέσα από την υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων». Οι λόγοι, για 
τους οποίους ενδεχομένως δεν σημειώνεται καθολική εφαρμογή προγραμ
μάτων στις σχολικές μονάδες της Τ.Ε.Ε. είναι η παραβατική συμπεριφορά 
και η απειθαρχία κάποιων μαθητών/τριών, γεγονός που δημιουργεί αίσθη
μα ανασφάλειας στη Διεύθυνση και στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 
μονάδας, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας. 

Τα παραπάνω στοιχεία αιτιολογούν και τις λίγες σχετικά επισκέψεις 
εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στα κέντρα υποστήριξης των καινο
τόμων δράσεων. Ας σημειωθεί ότι μόνον ένας στους τέσσερις Διευθυ-
ντές/τριες θεωρεί ότι ο αριθμός των μαθητών/τριών που επισκέπτεται τα 
Κ.Π.Ε. είναι ικανοποιητικός, ενώ δεν ισχύει το ίδιο για τα υπόλοιπα υπο-
στηρικτικά κέντρα, όπου τα ποσοστά είναι πολΰ μικρότερα, και μάλιστα 
καταγράφονται με μονοψήφιους αριθμούς. Επομένως, παρά τις προ
σπάθειες που έγιναν και γίνονται για την ίδρυση και λειτουργία νέων 
Κ.Π.Ε., ΚΕ.ΣΥ.Π. και ΓΡΑ.Σ.Ε.Π, η απήχηση στην εκπαιδευτική και 
μαθητική κοινότητα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ικανοποιητική. Το 
γεγονός αυτό, αν και χρήζει επιπλέον διερεύνησης, ενδεχομένως να 
οφείλεται στην ανεπαρκή στελέχωση των υποστηρικτικών κέντρων αλλά 
και στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Σε ό,τι αφορά στην ποιότητα των υλοποιούμενων Καινοτόμων Προ
γραμμάτων, η προστιθέμενη αξία τους είναι κυρίως η παιδαγωγική ευε
λιξία και η διεύρυνση των γνωστικών πεδίων των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών/τριών. Αναλυτικότερα, τα Καινοτόμα Προγράμματα αποτιμώ
νται από τους ερωτηθέντες ως ακολούθως: 

• Εξοικειώνουν εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες σε νέους τρόπους 
προσέγγισης της γνώσης, γεγονός που γεννά προσδοκίες για τον 
εμπλουτισμό της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας. 

• Δίνουν τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές/τριες να 
ασχοληθούν με θέματα τα οποία είναι επίκαιρα και σημαντικά και 
απασχολούν είτε τη διεθνή κοινότητα είτε άπτονται της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής. 

• Καλλιεργούν αξίες, θετικές στάσεις και συμπεριφορές των μαθη
τών/τριών. 

Αναλυτικότερα: 
Τα Καινοτόμα Προγράμματα ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, 

γεγονός που δεν συμβαίνει με τα συμβατικά μαθήματα, με αποτέλεσμα 
να γίνεται δυνατή η μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στην ομαδοσυ-
νεργατική μέθοδο διδασκαλίας και στα υπόλοιπα μαθήματα. Χαρακτη
ριστική είναι η αναφορά ενός εκπαιδευτικού της Δ/θμιας Εκπαίδευσης: 
«Πιστεύω ότι και στο μάθημα θα πρέπει να κάνω δραστηριότητες. Σήμερα στο μάθη-
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μά μου, Φυσικη-Χημεία κάνω, λένε οι μαθητές, γιατί δεν κάνουμε ηαζλ όπως κάνου
με στψ Περιβαλλοντική, (...), τους επηρεάζει και το ζητάνε (...) επιμένουν». Επι
πλέον τα Καινοτόμα Προγράμματα, συμφωνά με την πλειονότητα των 
ερωτηθέντων, λειτουργούν πολΰ θετικά στην μαθητική ψυχολογία καθώς 
όπως χαρακτηριστικά τόνισαν «(...) σπάει η ρουτίνα του εκπαιδευτικού συστή
ματος, η οποία κουράζει τους μαθητές και ταυτόχρονα τους γέρνει σε επαφή με τον 
έξω κόσμο, τον οποίον επιθυμούν να γνωρίσουν, καθώς βρίσκονται σε μια ηλικία με 
έντονη την ανάγκη για κοινωνικοποίηση και επαφή με το σύνολο της κοινωνίας και 
τις διαφορετικές πτυχές της». Επιπροσθέτως, όπως εκτιμά η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών, η εμπειρία των μαθητών/τριών που έχουν συμμετάσχει σε 
προγράμματα είναι πολΰ θετική και ιδιαίτερα σημαντική για 
μαθητές/τριες που έχουν γενικά χαμηλές επιδόσεις στα μαθήματα, διότι 
συμβάλλει στην ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων: «(...) εκεί, μπορεί να ξεδι
πλώσει ο καθένας και το ταλέντο του, δηλαδή κάποιος έχει ταλέντο στην ζωγραφική, 
στη μουσική (...)». Σε σχέση με το αντικείμενο μελέτης των προγραμμάτων 
οι μαθητές/τριες δείχνουν ανάλογο ενδιαφέρον, αν πρόκειται για κάτι 
που τους ενδιαφέρει ή για κάτι που είναι κοντά στις ανάγκες τους. Συχνά, 
όπως επισημαίνει μια εκπαιδευτικός, «...έρχονται επειδή τους αρέσει και επει
δή θέλουνε να ασχοληθούν με το περιβάλλον, να μάθουν πως θα σωθεί, και αυτό πάρα 
πολύ τους ενδιαφέρει... και ετοιμάζουν εργασίες, δραστηριότητες». 

Παρ' όλα αυτά αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
δεν αξιοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας των Καινοτόμων Προγραμ
μάτων στην καθημερινή διδακτική πρακτική, με αποτέλεσμα να ακυρώ
νεται στην πράξη ο διττός σκοπός της εισαγωγής των Καινοτόμων Προ
γραμμάτων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Επιπλέον, εύλογο είναι το ερώ
τημα της μειωμένης συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα επι
μορφωτικά προγράμματα και το γεγονός του χαμηλού ποσοστού των 
συμμετεχόντων σε καινοτόμες δράσεις. 

Αναφορικά με την αλλαγή της στάσης των μαθητών/τριών, διαπιστώ
νεται ότι υπάρχει βελτίωση της στάσης τους, και είναι άλλοτε σημαντι
κή και άλλοτε λιγότερο. Το γεγονός ότι δεν σημειώνεται σε όλους τους 
μαθητές/τριες σημαντική αλλαγή στη στάση τους οφείλεται ενδεχομένως 
είτε στην ελλιπή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είτε σε εξωγενείς 
παράγοντες, όπως η ελλιπής υποστήριξη των Καινοτόμων Προγραμμά
των από τους Υπευθύνους των Σχολικών Δραστηριοτήτων λόγω κυρίως 
αντικειμενικών δυσκολιών. 

Οι μαθητές/τριες οι οποίοι συμμετέχουν στα Καινοτόμα Προγράμ
ματα μιλούν περισσότερο για την αλλαγή που επέρχεται στις σχέσεις με 
τους συμμαθητές/τριες, καθώς και στην οικειότητα που αναπτύσσεται με 
ορισμένους εκπαιδευτικούς. Αυτό δηλαδή που αποκομίζουν έντονα είναι 



234 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

η αλλαγή των συναισθημάτων τους απέναντι στα άτομα με τα οποία 
είναι καθημερινά μαζί, η διεύρυνση των σχέσεων και η ανάπτυξη μεγα
λύτερης οικειότητας μαζί τους. Το ίδιο ισχυρίζονται και οι εκπαιδευτι
κοί που συμμετέχουν στα προγράμματα: «είναι μια ιδιαίτερη σχέση που δημι
ουργείς με τους μαθητές, διότι μπορείς να τους μιλήσεις, να τους συμπεριφερθείς 
διαφορετικά και να διαμορφωθεί μια διαφορετική σχέση, (...), εκτός από τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες που αποκτούν, είναι μια ευκαιρία εξοικείωσης με τα παιδιά και 
της σύσφιγξης των σχέσεων εκπαιδευτικού- μαθητή». Επιπλέον, αρκετοί είναι οι 
μαθητές/τριες, που επισημαίνουν βελτίωση της στάσης τους για θέματα 
με τα οποία ασχολήθηκαν στα Καινοτόμα Προγράμματα. 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν 
συμμετέχουν σε Καινοτόμα Προγράμματα υποστηρίζουν τα προγράμμα
τα που οργανώνουν οι συνάδελφοι τους, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
μια εκπαιδευτικός της Δ/θμιας Εκπαίδευσης: «(...) πάντως μας βοηθάνε πολύ, 
κάνουμε εμείς ανακύκλωση μπαταριών, φέρνουν και οι άλλοι καθηγητές μπαταρίες, 
και επιπλέον υπάρχει και η ηθική στήριξη, δηλαδή, όποτε θέλουμε να πάμε μία εκδρο
μή, δεν λέει κανείς όχι ή στις εκδηλώσεις που κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, έρχο
νται, χειροκροτούν, λένε μπράβο στα παιδιά που παρουσιάζουν το πρόγραμμα». 

Συμπερασματικά, η πλειονότητα των ερωτηθέντων εκφράζει θετικά 
σχόλια για τα Καινοτόμα Προγράμματα. Συγκεκριμένα δηλώνουν ότι τα 
παιδιά χαλαρώνουν, ξεφεύγουν από τη μονοτονία της εκπαιδευτικής δια
δικασίας και βλέπουν με πιο ευχάριστη και φιλική διάθεση το σχολείο. 
Μαθαίνουν να γίνονται ενεργοί και κοινωνικά προβληματισμένοι πολίτες. 
Πραγματεύονται θέματα που τους απασχολούν και έχουν ανάγκη να τα 
συζητήσουν, γεγονός που δεν συμβαίνει στα συμβατικά μαθήματα, και δεί
χνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν το θέμα που έχει επιλεγεί αφορά σε 
κάποιο πρόβλημα που απασχολεί την ανθρωπότητα ή το σύνολο της τάξης. 
Τέλος, δημιουργούνται πιο ουσιαστικοί δεσμοί μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών/τριών, γεγονός που αναβαθμίζει την ποιότητα της διδασκαλίας. 

Σε ό,τι αφορά στη βιωσιμότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων, δεν 
είναι λίγες οι δυσκολίες και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν τη λειτουργι
κή διεισδυτικότητα και τη δημιουργική αξιοποίηση τους. Ό π ω ς ισχυρί
ζεται η πλειονότητα των ερωτηθέντων, πρωταρχικοί λόγοι για τη μη υλο
ποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι: 

• Το ανελαστικό Α.Π.Σ. της Δ/θμιας Εκπαίδευσης. 

• Ο επιπλέον χρόνος που απαιτείται για την προετοιμασία και την 
εφαρμογή του προγράμματος. 

• Η υλοποίηση των Καινοτόμων Προγραμμάτων εκτός του Ω.Π. 
• Η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την 

έλλειψη ενδιαφέροντος. 
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• Η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων. 
• Η ελλιπής οικονομική υποστήριξη των Καινοτόμων Προγραμμάτων. 
Ιδιαίτερα σημαντικοί είναι οι λόγοι οι οποίοι δυσχεραίνουν τη συμ

μετοχή των μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προγράμματα, όπως: 

• Το ωράριο των φροντιστηρίων και τα ιδιαίτερα μαθήματα, που τους 
εμποδίζουν να παραμείνουν στο σχολείο μετά το πέρας του Ω.Π. 

• Η τάση των γονέων να υποβαθμίζουν σε δευτερεύουσας σημασίας 
τα Καινοτόμα Προγράμματα. 

• Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών/τριών ανά πρόγραμμα και 
η επιλογή των συμμετεχόντων με κλήρωση. 

Αναλυτικότερα: 
Σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας που αποτρέπει τη συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών σε Καινοτόμα Προγράμματα, συμφωνά με τους Σχο
λικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές/τριες και τους εκπαιδευτικούς είναι 
το ανελαστικό Α.Π.Σ., όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας εκπαιδευτι
κός της Δ/θμιας Εκπαίδευσης: «(...) τα Καινοτόμα Προγράμματα απαιτούν ηιο 
ενεργή ενασχόληση και διάθεση προσωπικού χρόνου των εκπαιδευτικών και των μαθη
τών/τριών, καθώς και προβλήματα ολοκλήρωσης της διδακτέας ύλης, αφού τις περισ
σότερες ψορές πρέπει να κλέψεις χρόνο από τα μαθήματα.» Επιπλέον, σε πολλές 
περιπτώσεις, παρ' όλο που οι εκπαιδευτικοί εκθειάζουν την αξία των Και
νοτόμων Προγραμμάτων, αποδίδουν τη μη συμμετοχή τους κυρίως στην 
έλλειψη υποδομών της σχολικής μονάδας και χρόνου που απαιτείται για 
την προετοιμασία και την υλοποίηση του προγράμματος, καθώς τα Και
νοτόμα Προγράμματα υλοποιούνται εκτός του Ω.Π. Χαρακτηριστική 
είναι η περίπτωση των νεότερων εκπαιδευτικών οι οποίοι είναι διστακτι
κοί, διότι αφενός θα επιφορτιστούν με πρόσθετη δουλειά και αφετέρου 
γιατί εκφράζουν ανησυχία για την αποτελεσματικότητα των προγραμμά
των στο συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας τους: «Έχω ενημερωθεί, αλλά δεν 
έχω ασχοληθεί ποτέ, (...), θεωρώ ότι απαιτείται πολύ δουλειά για να το προετοιμάσεις. 
Για τα παιδιά είναι ευχάριστη απασχόληση, αλλά (...).». Σε αυτήν την απόφα
ση/άρνηση συμβάλλει επίσης το γεγονός ότι την επόμενη χρονιά θα μετα
τεθούν σε άλλο σχολείο και έτσι δεν αισθάνονται την επιθυμία να προ
σφέρουν περισσότερα απ' όσα ορίζουν οι τυπικές υποχρεώσεις τους. 

Ένα άλλο θέμα εξίσου σημαντικό είναι η ελλιπής επιμόρφωση, η 
οποία δημιουργεί παρανοήσεις στους εκπαιδευτικούς. Χαρακτηριστική 
είναι η ομολογία ενός εκπαιδευτικού: «θέλει κόπο, δηλαδή πρέπει να κάθεσαι 
παραπάνω ώρες στο σχολείο, εντάξει υποτίθεται ότι πληρωνόμαστε γι αυτό, παίρνου
με κάποιες υπερωρίες, αλλά, επειδή βασικά δεν υπάρχει βιβλίο, πρέπει μόνος σου να 
σκεφτείς τι να πεις, μόνος σου να ψάξεις πηγές και γενικά να ετοιμάζεις δραστηριό
τητες και δεν είναι μόνο να τα σκεφτείς, αλλά και να τα υλοποιήσεις, να ετοιμάσεις 
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μόνος σον τα ερωτηματολόγια και γενικά όλα να τα κάνεις μόνος σον», γεγονός που 
καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν παρεξηγήσει τη φιλοσοφία εισα
γωγής των Καινοτόμων Προγραμμάτων, δηλαδή τη δυνατότητα που προ
σφέρουν στους μαθητές/τριες να αναζητήσουν στοιχεία από άλλες πηγές 
πληροφόρησης, να συζητήσουν με τα μέλη της ομάδας τους, να συνθέ
σουν τα στοιχεία κ.τ.λ. Μια άλλη παρανόηση αφορά στη φιλοσοφία της 
Ευέλικτης Ζώνης σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση της διδακτέας ΰλης, 
όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένας εκπαιδευτικός της Π/θμιας Εκπαί
δευσης: «τα προγράμματα ηαίρνονν χρόνο από τψ Ενέλικτη Ζώνη, την οποία πολ
λοί δάσκαλοι θα ήθελαν να τη χρησιμοηοιησονν για τη σνμηληρωση της ύλης». 

Τέλος, η ανεπαρκής χρηματοδότηση των Καινοτόμων Προγραμμά
των είναι για τους περισσότερους Διευθυντές/τριες και εκπαιδευτικούς 
ένας εξίσου σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, όπως χαρακτηριστι
κά αναφέρουν δυο Διευθυντές σχολικών μονάδων: «...το σχολείο θα σνμμε-
τείχε σε Καινοτόμα Προγράμματα, αλλά ηώς να μετακινηθούμε, οι επισκέψεις στοι-
χίζονν και οι γονείς το σκέπτονται (...)». 

Η έλλειψη χρόνου για την πλειονότητα των μαθητών/τριών, καθώς 
και οι μετακινήσεις τους από το σχολείο στο σπίτι στις αστικές κυρίως 
περιοχές, είναι ο σοβαρότερος ανασταλτικός παράγοντας που επικαλού
νται οι μαθητές/τριες για τη μη συμμετοχή τους σε Καινοτόμα Προ
γράμματα. Ένας άλλος ανασταλτικός παράγοντας είναι η νοοτροπία 
των γονέων, οι οποίοι έχουν συνηθίσει στον συμβατικό ρόλο του σχολεί
ου, με αποτέλεσμα να θεωρούν τα Καινοτόμα Προγράμματα δευτερεύ
ουσας σημασίας ή και περιττά. Επιπροσθέτως, η συμμετοχή 
μαθητών/τριών σε Καινοτόμα Προγράμματα κατόπιν κλήρωσης είναι 
για αρκετούς μαθητές/τριες δυσάρεστη εμπειρία. Χαρακτηριστική είναι 
η περίπτωση σε ένα Γυμνάσιο, όπου οι μαθητές/τριες δεν είχαν τη δυνα
τότητα να συμμετάσχουν λόγω του περιορισμένου αριθμού των συμμε
τεχόντων, 20-25 μαθητές/τριες ανά πρόγραμμα, αλλά και των λίγων 
εκπαιδευτικών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να τα οργανώσουν. 

Παρ' όλα αυτά γενική διαπίστωση αποτελεί ότι στη συνείδηση της 
πλειονότητας των ερωτηθέντων η υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμά
των αποτελεί «μοχλό» εξέλιξης και αναβάθμισης της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό πρέπει να αποτελούν 
αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής πραγματικότητας και σε μεγάλο 
βαθμό οργανικά εντεταγμένο είτε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης είτε 
στη διδασκαλία των υπαρχόντων μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο έμμε
σα επισημαίνεται η αναγκαιότητα σύνδεσης των Καινοτόμων Προγραμ
μάτων με τα Α.Π.Σ. και η ανανέωση των μεθόδων διδασκαλίας των 
υπαρχόντων μαθημάτων μέσω της εφαρμογής συγχρόνων διδακτικών 
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στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης. Επιπλέον, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών δεν φαίνεται διατεθειμένη να παρατείνει την παραμονή 
της στο σχολείο πέραν των διδακτικών της καθηκόντων και πολΰ περισ
σότερο μετά τη λήξη του Ω.Π., με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς των 
Λυκείων, οι οποίοι εξαιτίας της πιεστικής κατάστασης που επικρατεί 
στα Λύκεια λόγω των Πανελληνίων Εξετάσεων προτείνουν την υλοποίη
ση των Καινοτόμων Προγραμμάτων εκτός Ω.Π. 

Από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας προέκυψε επίσης η αναγκαιό
τητα καθιέρωσης κινήτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα 
των Καινοτόμων Προγραμμάτων. Οι συμμετέχοντες Διευθυντές/τριες και 
εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως κίνητρα την ικανοποίηση από την 
πραγματοποίηση του προγράμματος καθώς και από την ενδοσχολική ή 
διασχολική προβολή των αποτελεσμάτων της δουλειάς τους. Η διαδικα
σία της παρουσίασης των προγραμμάτων συνιστά ηθική ικανοποίηση και 
παράλληλα κινητοποιεί και άλλους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα 
προγράμματα. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί η πρόταση ενός 
Προϊσταμένου Γραφείου, ο οποίος επισημαίνει ότι θα πρέπει να δοθούν 
κίνητρα τόσο στους μαθητές/τριες όσο και στους εκπαιδευτικούς, και 
κυρίως ηθική επιβράβευση μέσω της δημοσίευσης και γνωστοποίησης 
της δράσης τους, η οποία μπορεί να ωφελήσει και το ευρύτερο σύνολο. 
Ένα άλλο κίνητρο είναι επίσης η καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας μεταξύ 
των σχολείων και η παροχή διευκολύνσεων, όπως χαρακτηριστικά επι
σημαίνει ένας Διευθυντής Εκπαίδευσης της Δ/θμιας: «με τους Διευθυντές των 
σχολείων ερχόμαστε σε συχνές επαφές και δημιουργούμε εναύσματα άμιλλας, ώστε ο 
κάθε Διευθυντής να θέλει να έχει ένα πρόγραμμα και από κει ξεκινάει (...), δεν 
βάζουμε περιορισμούς, απεναντίας τους ενθαρρύνουμε, τους διευκολύνουμε και τους 
παροτρύνουμε να αναλάβουν προγράμματα». Προς την κατεύθυνση αυτή χαρα
κτηριστική είναι και η επισήμανση ενός εκπαιδευτικού: «τους εκπαιδευτι
κούς, η αλήθεια να λέγεται, τους επιβαρύνει, γι αυτό η πιο σημαντική προϋπόθεση 
να υλοποιηθεί ένα από αυτά τα προγράμματα είναι το μεράκι τους». 

Συμπερασματικά, για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των Καινοτό
μων Προγραμμάτων πρώτη προτεραιότητα είναι η επιμόρφωση όλων των 
εμπλεκόμενων στη σχολική κοινότητα για τη φιλοσοφία και τη μεθοδολο
γία των Καινοτόμων Προγραμμάτων καθώς και η πιστοποίηση της. Τα 
παραπάνω είναι ανάγκη να συνδυαστούν με την αγαστή συνεργασία Σχο
λικών Συμβουλών, Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων και εκπαιδευτι
κών, καθώς και με την καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοσυ
μπλήρωσης των διακριτών ρόλων τους. Δεύτερη προτεραιότητα είναι η 
εξεύρεση χρονικού πλαισίου για την υλοποίηση των Καινοτόμων Προ
γραμμάτων μέσα στο Ω.Π., σε συνδυασμό με την υποστήριξη και αξιολό-
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γησή τους. Τρίτη προτεραιότητα είναι η ισότιμη αντιμετώπιση των Και
νοτόμων Προγραμμάτων με αυτήν των γνωστικών αντικειμένων, καθώς 
και η επαρκής χρηματοδότηση για τις πάγιες ανάγκες υλοποίησης τους. 

Εν κατακλείδι, η λειτουργική διεισδυτικότητα και η βιωσιμότητα των 
Καινοτόμων Προγραμμάτων συνάδουν με την εννοιολογική μεταστροφή 
στον δημόσιο λόγο του όρου «ποιότητα της εκπαίδευσης», συμφωνά με την 
οποία ποιοτική χαρακτηρίζεται η εκπαίδευση που προετοιμάζει το άτομο 
να μαθαίνει πώς να μαθαίνει και πώς να διαχειρίζεται την πληροφορία και 
τις προσωπικές σχέσεις, να προσαρμόζεται δια βίου σε μια κοινωνία διαρ
κώς μεταβαλλόμενη, να καινοτομεί και να παράγει. Τα Στελέχη της Εκπαί
δευσης διαφαίνεται να προσδίδουν καταλυτικό ρόλο στην έννοια της και
νοτομίας και να τη θεωρούν απαραίτητη προϋπόθεση για τον εκσυγχρονι
σμό της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό 
τα αναφερόμενα στελέχη θεωρούν απαραίτητη την εφαρμογή των Καινο
τόμων Προγραμμάτων και επισημαίνουν τις ελλείψεις και τις αντιθέσεις 
μεταξύ της παιδαγωγικής στήριξης και της αδυναμίας ενσωμάτωσης τους 
στην καθημερινή διδακτική πράξη. Τέλος, η πλειονότητα των ερωτηθέ
ντων αντιμετωπίζει τα Καινοτόμα Προγράμματα ως μια αναγκαιότητα για 
το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς ωστόσο να τα θεωρεί πανάκεια 
για την εξάλειψη όλων των προβλημάτων της ελληνικής εκπαίδευσης. 

5. Προτάσεις 

Ανάμεσα στις πλέον σημαντικές προτάσεις, οι οποίες θα συμβάλλουν 
στη λειτουργική διεισδυτικότητα και στην εξασφάλιση της ποιότητας 
των καινοτόμων δράσεων συγκαταλέγονται: 

• Η επιμόρφωση τόσο των στελεχών όσο και των εκπαιδευτικών, 
καθώς και η πιστοποίηση της. 

• Η καθιέρωση χρονικού πλαισίου υλοποίησης των προγραμμάτων 
εντός του Ω.Π. των σχολικών μονάδων. 

• Η επιλογή θεματικών περιοχών που προσεγγίζουν τις ανάγκες και 
τις αναζητήσεις των μαθητών/τριών, ώστε να εμπλέκονται με μεγα
λύτερο ενδιαφέρον. 

• Η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν Καινοτόμα 
Προγράμματα. 

• Η συνεχής συνεργασία Σχολικών Συμβουλών και Υπευθύνων Σχο
λικών Δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς. 

• Η επαρκής στελέχωση των υποστηρικτικών κέντρων με εξειδικευ
μένους εκπαιδευτικούς. 

• Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Συλλόγων Γονέων και 
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Κηδεμόνων για τη φιλοσοφία και τους σκοπούς των Καινοτόμων 

Προγραμμάτων. 

• Η μοριοδότηση των εκπαιδευτικών που θα υλοποιούν επιτυχή 

προγράμματα. 

• Η επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται από τη γραφειο

κρατία. 

• Η επαρκής και άμεση χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, σε συνδυασμό με τα έξοδα 

που απαιτούνται για τις επισκέψεις των μαθητών/τριών στα κέντρα 

υποστήριξης των καινοτόμων δράσεων. 

• Η δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων των προ

γραμμάτων, η οποία μπορεί να λειτουργήσει τόσο ως επιβράβευ

ση των παιδιών και των εκπαιδευτικών όσο και ως μέσον «ελέγχου» 

και εξασφάλισης της ποιότητας τους. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμπράττουν στη διαμόρ

φωση της ποιότητας στην εκπαίδευση είναι η αξιολόγηση του μαθητή. 

Η αξιολόγηση του μαθητή αποτελεί μηχανισμό συνεχούς παρακολούθησης 

(monitoring) και παρέμβασης στη διαμόρφωση της παιδαγωγικής ποιότητας του 

σχολείου (επίδοση, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαμόρφωση κοινωνικά απο

δεκτών συμπεριφορών του μαθητή). Επισημαίνει ελλείψεις, προτείνει 

βελτιώσεις, παρακολουθεί την εφαρμογή τους και λειτουργεί ως μηχανι

σμός ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αποτελεί επί

σης μηχανισμό πιστοποίησης της παιδαγωγικής ποιότητας (με τελικές 

εξετάσεις - πανελλαδικές - τίτλους σπουδών), ενώ τα αποτελέσματα της 

αποτελούν «δείκτη της παιδαγωγικής ποιότητας» της σχολικής μονάδας. 

Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας η αξιολόγηση του μαθητή εντάσ

σεται στη γενικότερη παράμετρο «Παιδαγωγικό Πλαίσιο», θεωρώντας 

ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθητή λειτουργούν ανατρο-

φοδοτικά στο εκπαιδευτικό σύστημα για λήψη βελτιωτικών μέτρων ιδιαί

τερα στους τομείς των Αναλυτικών Προγραμμάτων, της διδακτικής μεθο

δολογίας και της διαμόρφωσης του διδακτικού υλικού. Η διαμόρφωση 

των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του μαθητή εξαρτάται από την 

καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού, από τις διδακτικές προσεγγί

σεις του εκπαιδευτικού και τον βαθμό στον οποίο αυτές εμπλέκουν τον 

μαθητή στην παιδαγωγική διαδικασία, από την επάρκεια των διδασκό

ντων στο γνωστικό τους αντικείμενο, από τις τεχνικές διδακτικής και δια

χείρισης της τάξης, αλλά και από την κουλτούρα της σχολικής μονάδας. 
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Στη συγκεκριμένη ενότητα κατ' αρχήν παρουσιάζονται συνοπτικά οι 
τάσεις και οι πρακτικές για την αξιολόγηση του μαθητή που καταγρά
φονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί η σύνδεση με 
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα. Στη συνέχεια αναφέρονται οι 
στόχοι και προσδιορίζονται τα πεδία της έρευνας για την αξιολόγηση 
του μαθητή, και παρουσιάζεται η ανάλυση των ευρημάτων της ποσοτι
κής και της ποιοτικής έρευνας. Τέλος, διατυπώνονται τα συμπεράσματα 
και οι προτάσεις για βελτιωτικές δράσεις. 

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Τάσεις και πρακτικές για την αξιολόγηση του μαθητή 
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Την τελευταία εικοσαετία η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών 
αποτελεί μέσον για την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστή
ματος εκπαίδευσης στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής που εφαρ
μόζεται σε πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλές χώρες 
εισήγαγαν στα εκπαιδευτικά τους συστήματα μηχανισμούς μέτρησης 
και ελέγχου που αφορούν όχι στο περιεχόμενο ή τη μεθοδολογία της 
διδασκαλίας, αλλά στο τι είναι ικανοί οι μαθητές να επιτύχουν με βάση 
συγκεκριμένα ερωτήματα. 

Ένα μοντέλο αξιολόγησης του μαθητή που βασίζεται σε προτυποποι-
ημένες δοκιμασίες σε εθνικό επίπεδο έχει υιοθετηθεί ή βρίσκεται υπό 
διαμόρφωση στις ευρωπαϊκές χώρες. Η συμμετοχή των σχολικών μονά
δων σε αυτό το μοντέλο εξωτερικής αξιολόγησης ποικίλει ανάλογα με 
την παράδοση της κάθε χώρας και την αυτονομία της σχολικής μονά
δας, ενώ η εξωτερική αξιολόγηση πάντοτε συνδυάζεται με ενδοσχολική 
αξιολόγηση. Η προαγωγή και απόλυση των μαθητών κατά τη διάρκεια 
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης γίνεται με βάση την ενδοσχολική αξιο
λόγηση. Μια άλλη διαφαινόμενη τάση είναι η μετατόπιση από την αξιο
λόγηση για την απόκτηση γνώσεων στην αξιολόγηση της αποτελεσματι
κής εφαρμογής δεξιοτήτων σε διάφορα περιβάλλοντα. 

2. Θεσμικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του μαθητή 
στην Ελλάδα 

Η κριτική θεώρηση της εφαρμογής της θεσμοθετημένης αξιολόγη

σης του μαθητή στη χώρα μας, που έγινε στο πλαίσιο της προκαταρκτι-
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κής μελέτης της έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), δείχνει 
ότι, μολονότι οι σχετικές διατάξεις προτείνουν ένα μοντέλο διαμορφωτι
κής αξιολόγησης, η αξιολόγηση του μαθητή στην πράξη παραμένει 
παραδοσιακή. Πιο συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Σχολείο, όπου το θεσμι
κό πλαίσιο ορίζει ότι οι σκοποί της αξιολόγησης του μαθητή πρέπει να 
είναι, κατά κΰριο λόγο, γνωστικοί, ψυχοκινητικοί κ.τ.λ., φαίνεται πως οι 
εκπαιδευτικοί ιεραρχούν διαφορετικά, αξιολογώντας πρωτίστως τη 
συμπεριφορά των μαθητών, ακολούθως τη συμμετοχή τους στο μάθημα, 
και ελέγχουν περισσότερο τις απομνημονευθείσες γνώσεις και λιγότερο 
την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τα άλλα ποιοτικά χαρακτη
ριστικά που προβλέπονται από αυτό (Μαυρομμάτης κ.α., 2007). 

Στο Γυμνάσιο κυριαρχεί η ποσοτική αποτύπωση της επίδοσης του 
μαθητή, και παράλληλα ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αναθέ
τει στους μαθητές σχέδια εργασίας για να παρακολουθεί και να αξιολο
γεί την πορεία της προόδου τους σε ένα ευρΰ φάσμα κλίσεων και ικανο
τήτων. 

Μια προσπάθεια ολοκληρωμένης προσέγγισης που αφορά στην αξιο
λόγηση στο Λύκειο έγινε το 1998. Το όλο εγχείρημα δέχθηκε κριτική 
που εστίασε στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας της αξιολόγησης και 
στον χρόνο που απαιτείται εις βάρος του χρόνου για τη διδασκαλία. 
Επίσης, η έμμεση σύνδεση της αξιολόγησης του μαθητή με την αξιολό
γηση του καθηγητή αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο στο οποίο επικε
ντρώθηκε η κριτική για τις παραπάνω ρυθμίσεις (Νοΰτσος, 2001). Με 
αναφορά στο Λύκειο, επισημαίνεται επανειλημμένως από τους ερευνη
τές και τους ειδικούς ότι υπάρχει αλλοίωση του μορφωτικού χαρακτήρα 
και απώλεια της παιδευτικής αυτοτέλειας αυτής της βαθμίδας εκπαί
δευσης, η οποία συνδέεται με τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο πανε
πιστήμιο. Συγκεκριμένα, ενώ ο στόχος της αξιολόγησης στο Λύκειο θα 
έπρεπε να είναι η διερεύνηση και η υποβοήθηση της μαθησιακής προ
όδου και η σωστή ψυχοσωματική ανάπτυξη του εφήβου, ο στόχος μετα
τρέπεται σε πιστοποίηση των προσόντων για την εισαγωγή στο Πανεπι
στήμιο. Για τον λόγο αυτό έχει κατ' επανάληψη προταθεί η αποσύνδεση 
του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο (Μπαμπι
νιώτης, 2005). 

3. Στόχοι και περιεχόμενο της έρευνας για την αξιολόγηση 
του μαθητή 

Η παρούσα έρευνα έχει στόχο τη διερεύνηση της ποιότητας της αξιο
λόγησης του μαθητή, όπως κατεγράφη κατά τον χρόνο διεξαγωγής της 
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και εξετάζει τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από αλευράς 
εγκυρότητας, αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας. Οι βασικές υποθέσεις της 
έρευνας πηγάζουν από τη μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης με ανα
φορά στο νομοθετικό πλαίσιο, στις επιταγές του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του Π.Ι. 
αλλά και στις εγκυκλίους, εντολές των Σχολικών Συμβουλών καθώς και 
τις σχετικές οδηγίες στα βιβλία του εκπαιδευτικού. 

Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι σκοποί για τους οποίους αξιολο
γούν οι εκπαιδευτικοί, τα χαρακτηριστικά των μαθητών που αξιολο
γούνται, οι τεχνικές συλλογής αξιολογικών πληροφοριών, οι μορφές 
έκφρασης και οι χρήσεις του αξιολογικού αποτελέσματος, η επάρ
κεια των εκπαιδευτικών ως αξιολογητών και η ανάγκη για σχετική 
επιμόρφωση. Επιπλέον διερευνήθηκε ο βαθμός εμπιστοσύνης μαθη
τών και γονέων στις διαδικασίες και στα αποτελέσματα της αξιολό
γησης. 

Η ανάλυση των ευρημάτων στο κεφάλαιο αυτό εξετάζει επίσης τον 
τρόπο αλληλεπίδρασης των επιμέρους παραμέτρων οι οποίες συνδιαμορφώνουν 
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του μαθητή, ζητούμενο και από το 
γενικότερο σκοπό αυτής της έρευνας, που είναι «η δημιουργία ενός μηχανι
σμού εκτίμησης και ανάδειξης κυρίως του τρόπου αλληλεπίδρασης (των παραμέ
τρων) στη διαδικασία διαμόρφωσης της ποιότητας με μακροπρόθεσμο στόχο στην 
ανάπτυξη δράσεων για τη συνεχή βελτίωση της» (Βλάχος κ.α., 2007, σελ. 6). 

Οι περιορισμοί χρόνου, πόρων και «χώρου» στο σώμα της παρούσας 
έρευνας, η οποία είναι ευρεία και με πολλές παραμέτρους, δεν επέτρε
ψαν την ανάλυση όλων των παραμέτρων που συνδέονται με την αξιολό
γηση του μαθητή. 

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται ανά ομάδα - στόχο τα ποσο
τικά και ποιοτικά ευρήματα της έρευνας που προκύπτουν από τα 
συμπληρωμένα ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτι
κών, των μαθητών και των γονέων. Τα στοιχεία που προκύπτουν συσχε
τίζονται με όσα προβλέπουν οι οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.θ.-Π.Ι-Κ.Ε.Ε. και 
τα Δ.Ε.Ε.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (λεπτομέρειες για τα οποία βλέπε Επιθεώρηση 
Εκπαιδευτικών θεμάτων, 13, σ.σ. 84-98), και ακολουθούν συμπεράσμα
τα και προτάσεις. 

Η ανάλυση και παρουσίαση των ευρημάτων γίνεται υπό το φως των 
τεσσάρων φάσεων της αξιολογικής διαδικασίας (Mavrommatis, 1997), 
δηλαδή συλλογή πληροφοριών, επεξεργασία τους, (σύγκριση με δοθέντα 
standards), διατύπωση του αξιολογικού αποτελέσματος και λήψη βελ
τιωτικών μέτρων. 

Σημειώνεται ότι τα συνολικά ποσοστά σε ορισμένες απεικονίσεις με 
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γραφήματα ή πίνακες υπερβαίνουν το 100%, επειδή οι ερωτώμενοι 
είχαν το δικαίωμα να δηλώσουν περισσότερες από μια κατηγορίες. Σε 
μερικά ερωτήματα υπήρχε η επιλογή «άλλο». Ωστόσο, όταν η τιμή της 
επιλογής αυτής είναι αμελητέα, δεν παρουσιάζεται στις αντίστοιχες 
απεικονίσεις. 

II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

Με σκοπό να αποτυπώσουμε τους πλέον συνήθεις τρόπους με τους 
οποίους οι εκπαιδευτικοί συλλέγουν πληροφορίες για την αξιολόγηση 

Γράφημα 1 
Με ποιους από τους παρακάτω τρόπους αξιολογείτε τους μαθητές 
σας: προφορικά, δικά σας tests, εργασίες μαθητών, διαγωνίσματα, 

παρατήρηση, άλλο; 
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μαθητών 

των μαθητών τους (α' φάση της αξιολογικής διαδικασίας), τους θέσαμε 
το παρακάτω ερώτημα. 

Συμφωνά με το γράφημα 1 οι παραδοσιακές τεχνικές αξιολόγησης οι οποί
ες στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος της μάθη
σης κερδίζουν την προτίμηση των εκπαιδευτικών. Πολΰ υψηλό ποσοστό 
προτίμησης συγκεντρώνει επίσης η αξιολόγηση μέσα από εργασίες των 
μαθητών, ενώ πολΰ χαμηλότερο, αλλά επίσης σημαντικό ποσοστό 
συγκεντρώνει η παρατήρηση. 

Ένα πολΰ υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών του δείγματος - Δημοτικό 
(83%), Γυμνάσιο (79%), Τ.Ε.Ε. (73%) - εστιάζει την αξιολόγηση στις 
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εργασίες των μαθητών. Τα ποσοστά αυτά μειώνονται αισθητά στους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Λύκεια, ενδεχομένως λόγω του φόρ
του εργασίας των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες 
εξετάσεις αφ' ενός και της έλλειψης χρόνου στην τάξη αφ' ετέρου, αφού 
πρέπει να καλυφθεί η ΰλη των εξετάσεων. 

Μελετώντας τα δεδομένα της έρευνας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 
οδηγούμαστε στην επισήμανση ότι ένα πολΰ υψηλό ποσοστό (89%) του 
συνόλου των εκπαιδευτικών του δείγματος, ανεξαρτήτως βαθμίδας, χρη
σιμοποιεί τις παραδοσιακές μεθόδους συλλογής αξιολογικών πληροφο
ριών (προφορικά, tests). Ένα επίσης πολΰ υψηλό ποσοστό (86%) εκπαιδευ
τικών του δείγματος στη β' βαθμίδα, χρησιμοποιεί την κλασική μέθοδο 
των διαγωνισμάτων, σε αντίθεση με τους εκπαιδευτικούς της α' βαθμίδας, 
όπου τα διαγωνίσματα δεν είναι υποχρεωτικά. Εξάλλου παρατηρείται 
ότι ένα πολΰ υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών εστιάζει την αξιολόγηση 
στις εργασίες των μαθητών. Τα ποσοστά αυτά μειώνονται αισθητά στους 
εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Λύκεια. Ωστόσο, ένα αρκετά υψηλό 
ποσοστό (63%) εξ αυτών καταδεικνύει, επίσης, αυτήν τη μέθοδο αξιολό
γησης ως μία από τις επιλογές του. Τέλος, η παρατήρηση κυμαίνεται, κατά 
μέσο όρο, περίπου στα 50%, αφοΰ οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί τη χρη
σιμοποιούν, με μια απόκλιση της τάξης των 7-10 ποσοστιαίων μονάδων 
συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε. (43%) και τους υπόλοι
πους (50-53%). 

Έχοντας υπόψη τις από το 1974 και εντεύθεν οδηγίες των 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., Κ.Ε.Ε., Π.Ι. και τις προτάσεις των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 
αναφορικά με την αξιολόγηση του μαθητή (Μαυρομμάτης, Ι. κ.α. 
2007), τους στόχους, τις μορφές της, τις βασικές αρχές που τη διέ
πουν, τις τεχνικές αλλά και τα μέσα έκφρασης του αξιολογικού απο
τελέσματος, και συσχετίζοντας τα με τα ευρήματα της ποσοτικής 
έρευνας, παρατηρούμε τα ακόλουθα: 

• Φαίνεται πως οι τεχνικές συλλογής αξιολογικών πληροφοριών οι 
οποίες στοχεύουν στη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος 
(προφορικά, tests των εκπαιδευτικών, διαγωνίσματα) κερδίζουν 
την προτίμηση των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
στο σΰνολό τους. 

• Η παρατήρηση της τάξης, η οποία στα Π.Δ. 409/94 και 8/95 καθώς 
και στις συμπληρωματικές διατάξεις του Π.Δ. 121/95 αναφέρεται 
ως μία από τις μεθόδους αξιολόγησης που «αποτιμά χαρακτηρι
στικά του μαθητή, όπως η συνεργατικότητα, η προσπάθεια, το 
ενδιαφέρον, η συνολική παρουσία και η συμπεριφορά στο σχο-
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λείο», επιλέγεται από σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαι
δευτικών, αφοΰ ένας περίπου στους δυο δηλώνουν πως την εφαρ
μόζουν. (Μαυρομμάτης, Ι. κ.α. (2007). Αξιολόγηση του μαθητή, 
Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, σ.σ. 84-98). 

Οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις δεν δήλωσαν την παρατήρηση 
ως τον συνηθέστερο τρόπο συλλογής αξιολογικών πληροφοριών. Ωστό
σο, φάνηκε μια τάση από την πλευρά των νεότερων κυρίως εκπαιδευ
τικών να δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη συνολική εικόνα που σχηματί
ζουν για τον μαθητή μέσω της παρατήρησης. Η καθημερινή άτυπη παρα
τήρηση, όπως φάνηκε και στις συνεντεύξεις δασκάλων σε επαρχιακό 
Δημοτικό σχολείο, είναι ο κυριότερος τρόπος συλλογής αξιολογικών 
πληροφοριών για την όλη παρουσία του μαθητή στο σχολείο. Έτσι οι 
δάσκαλοι αξιολογούν την προσπάθεια, τη συμμέτοχη, τη συνεργατικότητα 
των μαθητών τους, χαρακτηριστικά τα οποία δεν είναι εύκολο να αξιο
λογηθούν μόνο με τα προφορικά ή με γραπτά τεστ ή από τις εργασίες 
των μαθητών. 

Η άτυπη παρατήρηση είναι ο συνηθέστερος τρόπος συλλογής αξιο
λογικών πληροφοριών στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί τον χρησιμοποι
ούν συνεχώς. Μάλιστα στην καθημερινή άτυπη παρατήρηση του μαθη
τή στηρίζουν τις αξιολογικές τους κρίσεις και τη βαθμολογία. Εν τού
τοις οΰτε στα ποσοτικά οΰτε στα ποιοτικά ευρήματα της έρευνας δήλω
σαν σε υψηλά ποσοστά την παρατήρηση. Αυτό μάλλον σημαίνει πως 
δεν συνειδητοποιούν τη χρήση και συνεπώς την αξία της παρατήρησης 
ως τεχνικής αξιολόγησης. Η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκπαι
δευτικών σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή θα τους βοηθούσε να 
συνειδητοποιήσουν την αξία της και να τη χρησιμοποιήσουν αποτελε
σματικότερα. Εκπαιδευτικοί Λυκείου αστικής περιοχής τονίζουν επ' 
αυτοΰ ότι, λόγω του συστήματος των Πανελλαδικών Εξετάσεων, ωθού
νται προς μια αξιολόγηση περισσότερο εξετασιο-κεντρική και γραπτή 
καθώς και σε μια αξιολόγηση κυρίως γνώσης, παρά άλλων χαρακτηρι
στικών του μαθητή. 

Με αφορμή αναφορές σε εκθέσεις Σχολικών Συμβουλών που σημειώ
νουν πως η μεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αξιολογεί και βαθ
μολογεί τους μαθητές και δεν αξιοποιεί τα αποτελέσματα, και για να διε
ρευνήσουμε τους σκοπούς για τους οποίους αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί 
τους ρωτήσαμε σχετικά. 
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Γράφημα 2 
Με ποιον τρόπο χρησιμοποιείτε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 
μαθητών σας; Διαμορφώνετε ανάλογα τη διδασκαλία σας, συζητάτε με 
τους μαθητές σας, ενημερώνετε τους γονείς, βαθμολογείτε τους μαθη

τές, κατατάσσετε τους μαθητές ανάλογα με την επίδοση τους, άλλο; 

Διαμορφώνετε Συζητάτε με 
ανάλογα τη τους μαθητές 
διδασκαλία σας 

σας 

Ενημερώνετε Βαθμολογείτε Κατατάσσετε 
τους γονείς τους μαθητές τους μαθητές 

ανάλογα με την 
επίδοση τους 

Στο Γράφημα 2, που απεικονίζει δεδομένα από τους εκπαιδευτικούς 
όλων των βαθμίδων, παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειονότητα των 
ερωτηθέντων δηλώνει πως χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της αξιολό
γησης για να διαμορφώσει ανάλογα τη διδασκαλία, ενώ η αμέσως επόμενη 
δημοφιλέστερη χρήση είναι η συζήτηση με τους μαθητές- ακολουθεί η βαθ
μολόγηση των μαθητών και η ενημέρωση των γονέων. Σημαντικό ωστόσο, αν 
και πολΰ μικρότερο από τα προηγούμενα, φαίνεται να είναι και το ποσο
στό εκείνων που δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης για να κατατάξουν τους μαθητές τους ανάλογα με την επίδοση 
τους. 

Από άλλη ανάλυση των δεδομένων μας, ανα βαθμίδα εκπαίδευσης, 
διαπιστώνεται ότι οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί της Α/θμιας Εκπαίδευ
σης δηλώνουν, στο συντριπτικό ποσοστό του 91%, πως διαμορφώνουν τη 
διδασκαλία τους ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, ενώ το 
ίδιο δηλώνουν, στο επίσης πολΰ υψηλό ποσοστό του 85%, οι καθηγητές 
των Λυκείων και σε ποσοστό 77% και 76% οι καθηγητές των Γυμνασίων 
και της Τ.Ε.Ε. αντίστοιχα. Την ακριβώς αντίθετη τάση παρουσιάζει η 
απάντηση εκείνων που επιλέγουν ανάλογα με τα αποτελέσματα της αξιο
λόγησης τους να βαθμολογούν τους μαθητές. Έτσι, το συντριπτικό ποσο
στό των ερωτηθέντων καθηγητών της Τ.Ε.Ε. (90%) χρησιμοποιεί τα απο
τελέσματα της αξιολόγησης για τη βαθμολογία, ακολουθούν οι καθηγη
τές των Λυκείων με ποσοστό 89%, των Γυμνασίων με 87% και των δασκά
λων με μόλις 58%. 

Οι ερωτηθέντες δάσκαλοι ενημερώνουν τους γονείς των μαθητών σε 
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ποσοστό 81%, ενώ ακολουθούν με εξαιρετικά φθίνουσα τάση οι καθη
γητές των Γυμνασίων με 72%, οι καθηγητές των Λυκείων με 69%, και με 
54% οι καθηγητές των Τ.Ε.Ε. Οι καθηγητές των Λυκείων συζητούν σε 
πολΰ σημαντικό ποσοστό (84%) με τους μαθητές τους, ενώ η αντίστοιχη 
επιλογή των καθηγητών της Τ.Ε.Ε. συγκεντρώνει το 81%, εκείνων των 
Γυμνασίων το 80% και των δασκάλων το 77%. 

Παρατηρώντας λοιπόν ότι το πρώτο μέλημα των εκπαιδευτικών είναι 
η διαμόρφωση της διδασκαλίας τους αναλόγως με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των μαθητών, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η γενικότε
ρη στάση των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων σε μικρότερο η μεγα
λύτερο βαθμό, αλλά πάντως σε πολΰ υψηλό ποσοστό, είναι θετική και 
συνάδει με τη φιλοσοφία των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των Α.Π.Σ., που προβλέ
πουν την ενσωμάτωση της αξιολόγησης της προόδου των μαθητών στη 
διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

Ό π ω ς φάνηκε από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, η αξιολόγη
ση των μαθητών λειτουργεί ως ανατροφοδοτικός μηχανισμός, αφοΰ ανάλογα 
με τα αποτελέσματα της οδηγεί την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σε 
αναπροσαρμογή της διδασκαλίας τους. Σ' αυτό συντελεί και ο διάλογος με 
τους μαθητές, δεδομένου ότι μ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να εξαχθούν 
συμπεράσματα που θα οδηγήσουν ενδεχομένως στην τροποποίηση της 
διδακτικής διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι 
μαθησιακοί και εκπαιδευτικοί στόχοι. 

Εξάλλου, ο διάλογος με τους μαθητές είναι πολΰ σημαντικός παρά
γοντας και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαμορφωτικής αξιολό
γησης των μαθητών, έτσι όπως αυτή έχει οριστεί από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. Οι 
μαθητές εμπλέκονται μέσα από τη συζήτηση με τους δασκάλους τους 
στη διαδικασία της αξιολόγησης τους, η οποία μπορεί να είναι ισχυρό 
κίνητρο για την αυτοβελτίωσή τους, τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και 
σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης. Χαρακτηριστική 
είναι η τοποθέτηση δασκάλου Δημοτικοΰ σχολείου, ο οποίος αναφέρει: 
«(...) προσπαθώ να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν ότι αξιολογούνται συνέχεια 
μέσα στην τάξη, ότι καθετί συμβάλλει στο να βελτιωθούν η να γίνουν χειρότερα, (...) 
οπότε καλύτερα για μένα από έναν βαθμό 9-10 η Α-Β είναι να γράψω κάτω από το 
τετράδιο κάποιου παιδιού η να συζητήσουμε ενδεχομένως οι δυο μας (...)» και 
συμπληρώνει πως εκείνον τον ενδιαφέρει «...το παιδί να προοδεύει στη διάρ
κεια της χρονιάς (...)». 

Το επόμενο ερώτημα διερευνούσε τις απόψεις των εκπαιδευτικών για 
την επάρκεια τους σε θέματα αξιολόγησης 
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Γράφημα 3 
Πώς μάθατε να αξιολογείτε τους μαθητές σας; Από τις βασικές σας 

σπουδές, από τον Σχολικό Σύμβουλο, από επιμορφώσεις, από τη 
μελέτη σχετικών έντυπων, από τη συνεργασία σας με συναδέλφους, 

από το διαδΐκτυο, από την εμπειρία σας; 

1 0 0 % -

8 0 % -

60% -

4 0 % . 
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86% 

56% 
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Από την 

Εμπειρία οας 

Από τις Από τη 

βασικές σας συνεργασία 

σπουδές συς με 

συναδέλφους 

Από τη 

μ ελέτη 

σχετικών 

έντυπων 

Από 

επιμορφώσεις 

Από τον 

σχο/.ικό 

σύμ βουλο 

Από το 

όιαδίκτυυ 

Το σημαντικότερο εύρημα που αποτυπώνεται στο γράφημα είναι πως 
το συντριπτικά υψηλότερο ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος 
βασίζεται κυρίως στην εμπειρία που έχει αποκομίσει από την εργασία 
του, για να αξιολογεί τους μαθητές, αλλά δεν είναι καθόλου αμελητέο, 
αν και είναι κατά πολΰ μικρότερο, το ποσοστό αυτών που βασίζεται στις 
σπουδές, στη συνεργασία με τους συναδέλφους, αλλά και εκείνων που κατα
φεύγουν οτΐ\ μελέτη σχετικών εντύπων και στην επιμόρφωση. Ωστόσο τίθεται 
επιτακτικά το ερώτημα κατά πόσον η εμπειρία αποτελεί αδιαμφισβήτητο 
κριτήριο αξιολόγησης, κατά πόσον μπορεί να θεωρηθεί εχέγγυο επάρ
κειας των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης των μαθητών τους, 
αλλά και κατά πόσον μπορεί να υπερκεράσει και να αντικαταστήσει την 
επιστημονική γνώση. Η σύγχρονη βιβλιογραφία επισημαίνει την έλλει
ψη κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα εκπαιδευτικής αξιολόγη
σης (Hopf & Ξωχέλλης, 2003, Παπαναοΰμ, 2003, Πατούνα κ.ά., 2005, 
Χαρίσης, 2006). 

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός της συνεργασίας των εκπαιδευ
τικών, της Δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, μεταξύ τους, που απο
τιμάται από τους ίδιους περισσότερο ως θετικό και χρήσιμο στοιχείο, 
ακόμη κι όταν έχουν κατασταλάξει σε έναν τρόπο αξιολόγησης. 

Εδώ πρέπει να σταθούμε κριτικά και εποικοδομητικά και να δοΰμε 
με ποιους τρόπους θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση. Η πρόταση 
μας, λοιπόν, περιλαμβάνει μαθήματα αξιολόγησης του μαθητή στα 
Πανεπιστημιακά Τμήματα Εκπαιδευτικών Σχολών και επιμορφωτικά 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

μαθήματα στους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και, βέβαια, ενδοσχολι-
κή επιμόρφωση από τους Σχολικούς Συμβούλους, ενημέρωση με εγκυ
κλίους κ.τ.λ. Ωστόσο, στα αρχεία των σχολικών μονάδων είναι πολύ 
πιθανόν να υπάρχουν οδηγίες για τη μαθητική αξιολόγηση, όπως επίσης 
και στα Π.Δ, τις εγκυκλίους, το Δ.Ε.Π.Π.Σ και τα Α.Π.Σ. Το ερώτημα 
είναι εάν οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν - μελετούν και σε ποιον βαθμό τις 
εφαρμόζουν στην τάξη. Η πρόταση μας εδώ για συνεχή επίβλεψη από τον 
Σχολικό Σύμβουλο ή και τον Διευθυντή του σχολείου της εφαρμογής των 
αξιολογικών κατευθύνσεων ίσως βελτίωνε τα πράγματα. 

Η έρευνα δείχνει ότι ένα ικανό ποσοστό του δείγματος (59%) θεωρεί 
πολύ ή αρκετά αναγκαία την επιμόρφωση του σε ζητήματα αξιολόγησης 
των μαθητών. 

Γράφημα 4 
Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη επιμόρφωσης 

στον τομέα της αξιολόγησης του μαθητή; 

|Πο>.ύ(=4) ΠΑρκετά(=3) Q A ^ o (=2) | Καθόλου (=1) DAS/ΔΑ 

Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι έχετε ανάγκη 

επιμόρφωσης στον τομέα της αξιολόγησης 

του μαθητή; 

37% 26% 3%£/ο 

ι Ι Ι Ι Ι Ι 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Παράλληλα, ωστόσο, είναι άξιο προσοχής το ποσοστό των εκπαιδευ
τικών που αναγνωρίζει λίγο ή καθόλου την αναγκαιότητα αυτής της επι
μόρφωσης. Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα Λύκεια (41%) και στην 
Τ.Ε.Ε. (40%), με τα Γυμνάσια να ακολουθούν με 39% και τα Δημοτικά 
να καταλαμβάνουν την τελευταία θέση με 38%. Επίσης αξιοσημείωτο 
είναι ότι στα Δημοτικά σημειώθηκε το μικρότερο ποσοστό εκπαιδευτι
κών που απάντησε καθόλου (9%) στη συγκεκριμένη ερώτηση, ενώ το 
μεγαλύτερο είναι εκείνο των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυμνάσια 
(18%). 

Οι εκπαιδευτικοί με τη μικρότερη διδακτική εμπειρία θεωρούν σε 
μεγαλύτερο ποσοστό (τιολύ ή αρκετά) αναγκαία την επιμόρφωση τους 
στον συγκεκριμένο τομέα και όσο αυξάνονται τα έτη διδακτικής εμπει
ρίας, τόσο το ποσοστό αυτό μειώνεται. Το αρκετά μεγάλο ποσοστό των 
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εκπαιδευτικών με πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία που απάντησε (λίγο 
ή καθόλου) συνδέεται ίσως με το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 
εκπαιδευτικοί λόγω πείρας αισθάνονται λιγότερη την ανάγκη επιμόρ
φωσης, ή ακόμα ότι όσο αυξάνεται η ηλικία μειώνεται η διάθεση για 
ενασχόληση με επιπλέον δραστηριότητες. Αξιοσημείωτο είναι το γεγο
νός ότι στους εκπαιδευτικούς με βραχύχρονη διδακτική εμπειρία κατα
γράφηκε το μικρότερο ποσοστό αυτών που απάντησαν καθόλου (5%), ενώ 
το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που απάντησαν ηολύ (27%) το συγκε
ντρώνει η μεσαία κατηγορία. Οι εκπαιδευτικοί που σε μεγαλύτερο 
βαθμό θεωρούν απαραίτητη την επιμόρφωση τους σε θέματα αξιολόγη
σης των μαθητών υπηρετούν σε Γυμνάσια και στην Τ.Ε.Ε. με ποσοστό 
60%, ακολουθούν οι δάσκαλοι με ποσοστό 59% και οι καθηγητές Λυκεί
ων με 56%. 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα πολΰ υψηλό ποσοστό ερωτηθέ
ντων εκπαιδευτικών αντιμετωπίζει την επιμόρφωση σε θέματα αξιολό
γησης του μαθητή ως αναγκαιότητα, και έτσι αποκαλύπτεται ότι η πρα
κτική της αξιολόγησης μέσα από την εμπειρία γίνεται κατ' ανάγκην. 
Αυτό ενδεχομένως εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών μεταξύ τους καθώς και την αναζήτηση βοήθειας από το 
διαδίκτυο, όπως προκύπτει από την ανάλυση του ερωτήματος σχετικά 
με το πώς έμαθαν να αξιολογούν. Επιπρόσθετα, τίθενται ερωτήματα ως 
προς τα κριτήρια αξιολόγησης και ενδεχομένως και ως προς την ορθό
τητα της αξιολογικής κρίσης των εκπαιδευτικών. 

Αξιοσημείωτη είναι η άποψη Διευθυντή της Τ.Ε.Ε. ο οποίος θεωρεί 
επιτακτική την ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για το θέμα της 
αξιολόγησης, αν και επισημαίνει ότι τα επιμορφωτικά σεμινάρια που 
υλοποιούνται στερούνται, όσον αφορά για τη θεματολογία, στρατηγικής 
οργάνωσης και είναι συγκυριακά και αποσπασματικά. 

Ό π ω ς προκύπτει από τη συνέντευξη των δασκάλων επαρχιακού 
Δημοτικού Σχολείου, θα αισθάνονταν καλύτερα αν είχαν περισσότερες 
γνώσεις για το θέμα της αξιολόγησης και εκφράζουν ανησυχία για το 
πώς να αξιολογούν τους αδυνάτους μαθητές. Επίσης, από τις συνεντεύ
ξεις των εκπαιδευτικών Γυμνασίου αστικής περιοχής προκύπτει ότι 
υπάρχει μια μάλλον καθολική συναίνεση για τη σημασία της επιμόρφω
σης. Ωστόσο δηλώνουν πως η συναίνεση αυτή δεν ακολουθείται από 
μεγάλη συμμετοχή σε εθελοντικά επιμορφωτικά προγράμματα. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι, ενώ από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας 
προκύπτει ότι υπάρχει μια ανάγκη γενικότερης επιμόρφωσης των εκπαι
δευτικών, αλλά και επιμόρφωσης σε θέματα αξιολόγησης, συμφωνά με 
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τα ποσοτικά στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας μόνον έξι στους δέκα 
δηλώνουν ότι χρειάζονται αυτήν την επιμόρφωση (ηολύ η αρκετά). Αυτή η 
απόκλιση ανάμεσα στο ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι χρειάζονται 
επιμόρφωση (60%) και στο ποσοστό αυτών που έμαθαν να αξιολογούν 
από επιμορφώσεις (43%) δείχνει ότι ένα ποσοστό της τάξης του 17% δεν 
έχει επιμορφωθεί σ' αυτόν τον τομέα, αν και θα το επιθυμούσε. Ωστόσο, 
ένα σημαντικότατο ποσοστό εκπαιδευτικών που δεν έχει επιμορφωθεί, 
κρίνει λίγο (26%) η καθόλου (13%) απαραίτητη την επιμόρφωση του. 
Υπάρχει, λοιπόν, αφενός ένα έλλειμμα επιμόρφωσης στο θέμα της αξιο
λόγησης του μαθητή από την πλευρά των φορέων της εκπαίδευσης και 
αφετέρου ένα έλλειμμα ενδιαφέροντος από τη μεριά των εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι φαίνεται ότι επαφίενται στην πείρα τους. 

Η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τους τρόπους 
έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος (Γράφημα 5) στην καθημερι
νή τους πρακτική αποκαλύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό διατυπώνει 
με σύντομες χρράσεις τις αξιολογικές κρίσεις (μπράβο, καλά, κ.λπ.). Ακο
λουθεί η αριθμητική καταγραφή. Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνει και η 
επιλογή της περιγραφικής λεπτομερούς αξιολόγησης, η οποία συγκεντρώ
νει την προτίμηση των μισών περίπου από τους ερωτηθέντες. 

Γράφημα 5 
Ποιες μορφές αξιολόγησης χρησιμοποιείτε προκειμένου 

να διατυπώσετε τις αξιολογικές σας κρίσεις για τους μαθητές σας 
κατά την καθημερινή πρακτική. 

-

" 

/17ο 

54% 

• 50% 

17% 

1 1 

Φραστική Αριθμητική Περιγραφική Κλίμακα 

διατύπωση βαθμολογία αξιολόγηση γραμμάτων 

(καλά, μπράβο) (1-10Ώ0) (λεπτομερή (Α, Β, Γ, Δ) 

γραπτά σχόλια) 

Η σύντομη φραστική διατύπωση ως μέσο έκφρασης του αξιολογικού 
αποτελέσματος συγκεντρώνει την προτίμηση ενός πολΰ υψηλού ποσο
στού εκπαιδευτικών του δείγματος, ανεξαρτήτως διδακτικής εμπειρίας. 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά στην επιλογή της φραστικής διατύπωσης συγκε-
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ντρώνουν οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας (83%) ενώ η τάση είναι φθί
νουσα και με μεγάλη απόκλιση καθώς ανεβαίνουμε στις βαθμίδες 
(Γυμνάσιο 63%, Λύκειο 59% Τ.Ε.Ε. 46%). Η αριθμητική βαθμολογία απο
τελεί επιλογή της συντριπτικής πλειονότητας των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν στο Λύκειο (72%) και στο Γυμνάσιο (70%), ενώ την επιλέγουν 
οι περισσότεροι από τους μίσους διδάσκοντες στην Τ.Ε.Ε. (58%) με τους 
δασκάλους να την επιλέγουν σε πολΰ μικρότερο βαθμό από τους υπό
λοιπους (36%). Τέλος, η κλίμακα των γραμμάτων είναι η μορφή αξιολό
γησης που επιλέγει το 28% των δασκάλων και το 8% των εκπαιδευτικών 
του δείγματος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Ό π ω ς προκύπτει από τα παραπάνω, και σε συσχετισμό με το 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα Α.Π.Σ., που θεωρούν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης 
«ως βασικό μοχλό κινητοποίησης του σχολείου και του εκπαιδευτικού 
για τη λήψη ενδεδειγμένων παιδαγωγικών και διδακτικών μέτρων, που 
αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση», ένα πολΰ μεγάλο ποσοστό 
των εκπαιδευτικών φαίνεται να ακολουθεί τις οδηγίες σχετικά με τις 
μορφές έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος. 

Αυτό συνάγεται και από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών. Σε επαρ
χιακό Δημοτικό Σχολείο π.χ. οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τις αξιολογι
κές τους κρίσεις ποικιλοτρόπως, με σχόλια ή με βαθμό, γραπτά ή προ
φορικά, επίσημα ή ανεπίσημα, συζητώντας με τον μαθητή χωριστά ή 
γενικά στην ολομέλεια της τάξης. Ή τ α ν κριτικοί ως προς την παιδαγω
γική ορθότητα της αριθμητικής βαθμολογίας από το Δημοτικό, διότι 
«προκαλεί άγχος και ανταγωνισμό». Σε άλλο αγροτικό Δημοτικό Σχολείο οι 
δάσκαλοι υπογράμμισαν την έλλειψη αντικειμενικότητας στη βαθμολό
γηση παιδιών με ειδικές ανάγκες και την ανισότητα, όταν τηρούνται τα 
ίδια κριτήρια για την αξιολόγηση Ελλήνων και αλλοδαπών, ενώ αλλοΰ 
χρησιμοποιούν την περιγραφική αξιολόγηση ως παιδαγωγικά ορθή, 
κάνουν σχόλια που ενθαρρύνουν την προσπάθεια των μαθητών και απο
φεύγουν την αριθμητική αξιολόγηση ή τα αρνητικά σχόλια στις εργασίες 
των μαθητών. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί, της Α/θμιας τουλάχιστον 
εκπαίδευσης, έχουν πεισθεί πως τα λεπτομερή γραπτά ή προφορικά σχό
λια του δασκάλου, ως μέσο έκφρασης αξιολογικής κρίσης, συμβάλλουν 
σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφοΰ επισημαίνουν στον 
μαθητή όχι μόνο τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του, αλλά αναδεικνύουν 
τις ικανότητες και τις δεξιότητες του, τον βοηθούν στην αυτοαξιολόγησή 
του, ενθαρρύνοντας τον ταυτόχρονα να εντείνει την προσπάθεια και να 
βελτιώσει τις επιδόσεις του. 
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Το επόμενο ερώτημα αφορά στην εφαρμογή των κείμενων διατάξε
ων στην πράξη και χωρίζεται σε δυο υποερωτήματα. Επικεντρώνεται 
στη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο οι οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. 
για την αξιολόγηση του μαθητή φτάνουν στους τελικούς αποδέκτες, 
στους εκπαιδευτικούς, για να διερευνηθεί στη συνέχεια και αν αυτές οι 
οδηγίες εφαρμόζονται από τους εκπαιδευτικούς και σε ποιον βαθμό. 

Γράφημα 6.1 
Γνωρίζετε τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

για την αξιολόγηση του μαθητή; 

|Πολύ(=4) ΠΑρκετά (=3) ΠΛίγο(=2) •Καθόλου (=1) ΠΛΞ/ΛΑ 

Γνωρίζετε τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. -
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την 

αξιολόγηση του μαθητή; 
18% 9% 3% 

20% 40% 60% 80% 100% 

Στο πρώτο υποερώτημα, όπως φαίνεται και στο γράφημα 6.1, ένα 
μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων απάντησε πως ήταν ηολύ η αρκετά ενη
μερωμένο σχετικά με τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. για την αξιολό
γηση του μαθητή, ενώ το ένα τρίτο σχεδόν των ερωτηθέντων δήλωσε πως 
ήταν λίγο ή καθόλου. 

Η μελέτη των ευρημάτων φανερώνει ότι υπάρχουν σημαντικές δια
φοροποιήσεις ανάλογα με τα έτη διδακτικής εμπειρίας των εκπαιδευτι
κών του δείγματος. Παρατηρείται, λοιπόν, πως οι εκπαιδευτικοί με τη 
μεγαλύτερη διδακτική εμπειρία δηλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ηολύ 
ή αρκετά ενημερωμένοι (78%) σχετικά με τις προαναφερθείσες οδηγίες, 
εκείνοι με εμπειρία από 6 έως 15 έτη σε ποσοστό μικρότερο κατά 14 
ποσοστιαίες μονάδες (64%) και εκείνοι με τη μικρότερη εμπειρία σε 
πολΰ μικρότερο ακόμη ποσοστό (59%). Επίσης φαίνεται ότι υπάρχει 
σημαντική απόκλιση των ποσοστών από βαθμίδα σε βαθμίδα, αφοΰ οι 
εκπαιδευτικοί των Λυκείων (75%) και των Δημοτικών (71%) δηλώνουν σε 
μεγάλο βαθμό ηολύ ή αρκετά ενημερωμένοι για τις οδηγίες του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ- Π.Ι., ενώ οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και της Τ.Ε.Ε. 
δηλώνουν ηολύ ή αρκετά σε ποσοστό 66% και 56% αντίστοιχα. Να σημει
ωθεί ότι 1 στους 5 εκπαιδευτικούς της Τ.Ε.Ε και των τεχνολογικών ειδι-



2 5 6 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

κοτήτων (ποσοστό 21%) δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν καθόλου τις οδηγίες 
αυτές, ποσοστό διπλάσιο από εκείνο της απάντησης ηολύ (Τ.Ε.Ε 10% και 
τεχνολογικές ειδικότητες 11%). Συνεπώς φαίνεται πως η διάχυση της 
πληροφορίας προς την Τ.Ε.Ε. είναι για κάποιους λόγους δυσχερέστερη 
απ' ό,τι προς τα άλλα σχολεία. 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, αν και η πλειονό
τητα των εκπαιδευτικών είναι μάλλον ενήμερη για τις εν λόγω οδηγίες, 
το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δεν τις γνωρίζει παραμένει μεγάλο. 
Φαίνεται επομένως να υπάρχει ένα σημαντικό έλλειμμα στην πληροφό
ρηση, αφοΰ, συμφωνά με τα δεδομένα της έρευνας, σχεδόν ένας στους 
τρεις εκπαιδευτικούς γνωρίζει ελάχιστα η καθόλου τις οδηγίες του Υπουρ
γείου Παιδείας σε θέματα αξιολόγησης. 

Μολονότι η επιμόρφωση, γενικότερα, αναγνωρίζεται ως σημαντική 
και αναγκαία διάσταση στο έργο τους, εκτός όλων των άλλων εμποδίων 
που επικαλούνται οι εκπαιδευτικοί για το έλλειμμα που υπάρχει ο' αυτόν 
τον τομέα, το σημαντικότερο φαίνεται να είναι η έλλειψη ενημέρωσης 
για τα επιμορφωτικά προγράμματα που διεξάγονται. Είναι προφανής 
εδώ η ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. σχολικής μονάδας αλλά και η ενίσχυση της «επαγγελματικής 
συνείδησης» των εκπαιδευτικών ώστε να μελετούν και να εφαρμόζουν τις 
οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Το δεύτερο υποερώτημα αποσκοπούσε στο να διαπιστώσει τον 
βαθμό στον οποίο οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τις προαναφερθείσες 
οδηγίες και επομένως να διερευνήσει εάν υλοποιούνται οι κανονισμοί. 

Γράφημα 6.2 
Εφαρμόζετε τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ.-Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

για την αξιολόγηση του μαθητή; 

ΙΠολύ(=4) •Αρκετά(=3) Ολίγο (=2) • Καθόλου (=1) ΜΑΕ Ι ΔΑ 

Εφαρμοζί:τκ τις οβηγίκς του ΥΠ.Ε.Π.Ο. -
Παιδαγωγικοί) Ινστιτούτου γιιι την αξιολόγηση | 

του μαθητή; 
21% lods 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Το Γράφημα 6.2 δείχνει ότι οι μισοί από τους εκπαιδευτικοοΰς που 

ρωτήθηκαν σημείωσαν πως εφαρμόζουν ηολύ ή αρκετά τις οδηγίες του 
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ΥΠ.Ε.Π.θ. και του Π.Ι., το ένα τρίτο των ερωτηθέντων τις εφαρμόζει 
λίγο ή καθόλου, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό δεν απάντησε στο ερώτημα. 

Μελετώντας τις απαντήσεις των ερωτηθέντων υπό το πρίσμα της 
διδακτικής εμπειρίας και της ηλικίας τους, διαπιστώνουμε ότι το μεγα
λύτερο ποσοστό στο ηολύ και αρκετά συγκεντρώνουν οι παλαιότεροι 
(72%) και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία (70%), με τους νεότερους υπηρεσια
κά (0 έως 5 έτη) να συγκεντρώνουν το 55% και τους νεότερους ηλικιακά 
(έως 29 ετών) μόλις το 52%. Το ότι οι μισοί περίπου από τους νεότερους 
εκπαιδευτικούς του δείγματος απαντούν αρκετά είναι αξιοπρόσεκτο και 
αποδεικνύει ότι ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών λαμβάνει υπόψη 
του τις οδηγίες και την πολιτική του ΥΠ.Ε.Π.θ.-Π.Ι. Παρόλα αυτά, το 
ποσοστό εκείνων που δεν τα λαμβάνουν υπόψη τους (λίγο 29% και καθό
λου 16%) εξακολουθεί να παραμένει υψηλό και να προβληματίζει και ως 
προς το γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά και ως προς το πώς, με ποιους τρό
πους θα μπορέσει αυτή η πολιτική να υλοποιηθεί. 

Επίσης, μελετώντας τα ποσοτικά αποτελέσματα ανάλογα με την ειδι
κότητα των εκπαιδευτικών, παρατηρούμε ότι οι εκπαιδευτικοί της θεωρη
τικής κατεύθυνσης απαντούν ότι εφαρμόζουν ηολύ ή αρκετά τις εν λόγω 
οδηγίες σε ποσοστό 65%, της θετικής κατεύθυνσης σε ποσοστό 59% και 
της τεχνολογικής κατεύθυνσης σε ποσοστό 48%. Αυτή η σταδιακή μείωση 
των ποσοστών είναι αξιοσημείωτη, πολΰ περισσότερο δε που στις απα
ντήσεις των εκπαιδευτικών τεχνολογικών ειδικοτήτων το ποσοστό λίγο ή 
καθόλου είναι της τάξης του 49%, κατά μία ποσοστιαία μονάδα μεγαλύτε
ρο των απαντήσεων ηολύ ή αρκετά. Επιπροσθέτως, η απόκλιση ανάμεσα 
στο ηολύ (8%) και στο καθόλου (23%) είναι σχεδόν της τάξης του 30%. 

Φαίνεται ακόμη ότι οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Λύκεια (67%) 
και οι δάσκαλοι (66%) εφαρμόζουν τις οδηγίες σε μεγαλύτερο βαθμό 
από εκείνους που υπηρετούν σε Γυμνάσια (60%) και στην Τ.Ε.Ε (54%). 
Και στην περίπτωση της Τ.Ε.Ε. οι απαντήσεις λίγο και καθόλου συγκε
ντρώνουν ένα πολΰ σημαντικό ποσοστό (42%), ενώ η απόκλιση ανάμεσα 
στο ηολύ (6%) και στο καθόλου (24%) είναι η πιο σημαντική που έχουμε. 

Συγκρίνοντας τα συγκεντρωτικά στοιχεία των δυο προηγουμένων 
γραφημάτων, 6.1 και 6.2, παρατηρούμε πως, ενώ το 70% των εκπαιδευ
τικών είναι ηολύ ή αρκετά ενήμερο για τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.θ - Π.Ι., 
μόνο το 63% εξ' αυτών απαντά ότι τις εφαρμόζει ηολύ (13%) ή αρκετά 
(50%). Κατά συνέπεια, μόνο οι έξι περίπου στους δέκα εκπαιδευτικούς 
εφαρμόζουν τις οδηγίες αξιολόγησης. 

Το ερώτημα που ακολουθεί διερευνά σε ποιον βαθμό οι εκπαιδευτι
κοί θεωρούν ότι οι γονείς εμπιστεύονται την αξιολογική τους κρίση, 
δηλαδή την αξιοπιστία των αξιολογικών αποτελεσμάτων. 
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Γράφημα 7 
Εμπιστεύονται οι γονείς τις αξιολογήσεις σας; 

ΙΠολύ(=4) ΠΑρκετά(=3) ΠΛίγο (=2) «Καθόλου (=1) ΠΔΞ/ΔΑ 

Εμπιστεύονται οι 
γονείς τις 

αξιολογήσεις σας Ρ 

55% 

(1% 20% 40% 60% 80% 

2% *:% 

100% 

Ένα συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί 
ότι οι γονείς των μαθητών τους εμπιστεύονται ηολύ η αρκετά τις αξιολο
γήσεις τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μόνη σημαντική απόκλιση από 
τον μέσο όρο των απαντήσεων αφορά σε εκείνες των εκπαιδευτικών των 
τεχνολογικών ειδικοτήτων, οι οποίοι συγκεντρώνουν το ποσοστό της τάξης 
του 85%. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται, επομένως, να πιστεύουν ότι η 
γνώμη των γονέων για την αξιολογική τους κρίση είναι πολΰ θετική.-

2. Οι απόψεις των μαθητών (Δημοτικό, Γυμνάσιο, 
Λύκειο, Τ.Ε.Ε.) 

Στο ακόλουθο ερώτημα διερευνήθηκαν αφενός οι σκοποί για τους 
οποίους νομίζουν οι μαθητές πως τους αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί, 
αφετέρου τα χαρακτηριστικά των μαθητών τα οποία πιστεύουν πως 
αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί τους. Τέλος, με το ίδιο ερώτημα προς τα 
παιδιά διερευνήθηκε η συνάφεια αξιολόγησης μαθητή και οδηγιών 
αξιολόγησης από ΥΠ.Ε.Π.θ. - Π.Ι. - ΚΕ.Ε. -Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. 

Πίνακας 1: Πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις ότι παίζουν τα παρακάτω για την 

αξιολόγηση σου από τους δασκάλους σου; (ηολύ και αρκετά) 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Επιμέλεια 

Γνώσεις 

Συμμετοχή στο μάθημα 

Προφορικές επιδόσεις 

Γραπτές εξετάσεις 

Κριτική ικανότητα 

Δημιουργικότητα 

Συμπεριφορά 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

86% 

90% 

96% 

88% 

90% 

73% 

73% 

90% 

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

86% 

81% 

89% 

87% 

84% 

58% 

61% 

89% 

ΛΥΚΕΙΟΥ 

90% 

82% 

94% 

92% 

89% 

58% 

44% 

87% 

Τ.Ε.Ε. 

73% 

69% 

72% 

69% 

66% 

49% 

59% 

85% 
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Παρατηρώντας τον Πίνακα 1, διαπιστώνουμε πως οι μαθητές θεω
ρούν τη συμμετοχή τους στο μάθημα ως τον σημαντικότερο παράγοντα που 
αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο 
Λύκειο. (Στην Τ.Ε.Ε. πρώτη επιλογή στις απαντήσεις των μαθητών είναι 
η συμπεριφορά). Είναι ενδιαφέρον πως οι μαθητές δείχνουν ότι η συμπε
ριφορά τους είναι ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας τον οποίο 
αξιολογούν οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό (μαζί με τις γραπτές εξετά
σεις και τις γνώσεις τους) και ιδιαίτερα στο Γυμνάσιο (συμμέτοχη και 
συμπεριφορά το ίδιο, δευτέρες έρχονται οι επιδόσεις στην προφορική 
εξέταση). 

Συσχετίζοντας τα ανωτέρω ποσοτικά ευρήματα του πίνακα 1 με τις 
προτάσεις των οδηγιών του ΥΠ.Ε.Π.Θ, των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. για 
την αξιολόγηση του μαθητή, όπου σημαντική προτεραιότητα δίδεται 
στην αξιολόγηση της κριτικής ικανότητας και δημιουργικότητας που πρέπει να 
καλλιεργεί η εκπαίδευση σήμερα, βλέπουμε πως οι μαθητές θεωρούν 
πως αυτά βαραίνουν πολΰ λιγότερο στην αξιολόγηση τους (γΰρω στα 
73% το καθένα στο Δημοτικό, 58% και 61% στο Γυμνάσιο, 58% και 44% 
στο Λύκειο, 49% και 59% στην Τ.Ε.Ε.). 

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, μολονότι η συμπεριφορά 
του μαθητή αμυδρώς αναφέρεται ως αξιολογήσιμη στα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-
Α.Π.Σ. και στις οδηγίες του Π.Ι. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1994)1, συμ
φωνά με τα παραπάνω ποσοτικά και ποιοτικά ευρήματα στο σχολείο η 
συμπεριφορά του μαθητή αξιολογείται. 

Οι μαθητές Δημοτικού στις συνεντεύξεις τους υπογραμμίζουν τη 
σημασία που έχει η αξιολόγηση γι' αυτούς. Συμφωνά με τα στοιχεία που 
προκύπτουν από συνεντεύξεις σε αστικό Δημοτικό Σχολείο «(...) οι μαθη
τές αντιλαμβάνονται πως η συμπεριφορά τους είναι και αυτός ένας σημαντικός 
παράγοντας στην αξιολόγηση του τριμήνου(...)» Επίσης, ήταν σαφές από τις 
απαντήσεις των μαθητών σε επαρχιακό Δημοτικό ότι για τα παιδιά «(...) 
ι\ προσπάθεια και η συμμετοχή έχουν περισσότερη σημασία από τον βαθμό». 
Μαθητές ορεινού Δημοτικού δηλώνουν πως «(...) επιζητούν την αξιολόγηση 
ως επιβράβευση της προσπάθειας τους». 

1. Μόνο στο Π.Δ. 409/94 για την «αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου», διαβάζου
με στο άρθρο 1 ότι «η αξιολόγηση δεν αναφέρεται μόνο στην επίδοση του (μαθητή) στα 
διάφορα μαθήματα, αλλά και σε άλλα χαρακτηριστικά του, όπως είναι η προσπάθεια 
που καταβάλλει, το ενδιαφέρον του, οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει, η δημιουργικό
τητα του, η συνεργασία του με άλλα άτομα και ο σεβασμός των κανόνων λειτουργίας του 
σχολείου». Μαυρομμάτης, Ι., Ζουγανέλη, Κ., Στέργιου, Π., & Καυκά, Δ., 2007. Αξιολό
γηση του μαθητή, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, 84-99. 
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Από τις συνεντεύξεις μαθητών σε αστικό Γυμνάσιο προκύπτει ότι οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται τη συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας ως σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση τους. Τεκμη
ριώνεται επίσης μια τάση σκληρού ανταγωνισμού μεταξύ τους, ενώ η 
βαθμοθηρία, που ενισχύεται από τους γονείς, φαίνεται να έχει μετατρα
πεί σε αυτοσκοπό για τους μαθητές. 

Εξάλλου, μαθητές Λυκείου της επαρχίας δηλώνουν ότι οι καθηγητές 
αξιολογούν την επίδοση και τη συμπεριφορά τους. Τα κριτήρια αξιολό
γησης με τη μεγαλύτερη βαρύτητα που ανέφεραν μαθητές αστικού σχο
λείου της Τ.Ε.Ε. είναι η συμπεριφορά τους μέσα στην τάξη, η προσπά
θεια που καταβάλλουν και η εξωτερική εμφάνιση των μαθητών, ενώ η 
επίδοση τους στα γραπτά τεστ αναφέρθηκε ως το κριτήριο με τη μικρό
τερη βαρύτητα, όπως επισήμανε ο ερευνητής. Από συνεντεύξεις μαθη
τών επαρχιακού Τ.Ε.Ε. προκύπτει ακόμη ότι οι μαθητές αντιλαμβάνο
νται πως η αξιολόγηση είναι διαφορετική σε σχέση με αυτή που είχαν 
στο Γυμνάσιο, καθώς δεν είναι τόσο αυστηρή και στηρίζεται γενικά στην 
προσπάθεια, στην κίνηση μέσα στην τάξη και στα προφορικά, παρά 
στις γνώσεις και στη βαθμολογία των γραπτών. 

Είναι ενδιαφέρον εδώ να παραθέσουμε απόψεις από συνεντεύξεις 
δασκάλων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των μαθητών τους οποίους 
αξιολογούν, όπως η.χ. την ηροσηάθεια, τη συμμετοχή, τη συνεργατικότψα: 
«(...) δεν μπορώ να αξιολογήσω μόνο την επίδοση, αξιολογώ την προσωπικότητα του, 
τη συμπεριφορά του μέσα στην τάξη, την επικοινωνία, την ομαδικότητα του, τη 
δημιουργική σκέψη- στην προσπάθεια δίνω σημαντικόβαθμό(...)», είπε δάσκαλος 
αγροτικού Δημοτικού. Αυτός ο τρόπος αξιολόγησης συνάδει με την τάση 
που περιγράφεται στο εισαγωγικό μέρος του Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως «μετατόπιση 
από την αξιολόγηση γνώσεων στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής 
δεξιοτήτων σε διάφορα περιβάλλοντα». Αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι 
ακόμα μια γενικευμένη τάση. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, 
όπως διαφαίνεται από την έρευνα, δίνουν περισσότερη προσοχή στις 
ακαδημαϊκές γνώσεις, στο διάβασμα και στην επίδοση του μαθητή: «(...) 
δίνω βάρος στο γνωστικό μέρος, πόσο εύκολα αντιλαμβάνεται, πόσο συνεπής είναι 

Από τα ανωτέρω ευρήματα συνάγεται πως στο Δημοτικό Σχολείο έχει 
επικρατήσει η αντίληψη ότι η αξιολόγηση του μαθητή είναι ενισχυτική 
της προσπάθειας των μαθητών. Οι γραπτές παρατηρήσεις -σχόλια- λει
τουργούν αγχολυτικά. Συμφωνά με τον άξονα διερεύνησης, οι περιφρα
στικοί τρόποι αξιολόγησης είναι προσφιλέστεροι. Στο Γυμνάσιο η αξιο
λόγηση γίνεται ακόμη πιο αγχώδης διαδικασία, αυτοσκοπός. Αυτό, σΰμ-
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φωνα με τον άξονα διερεύνησης, ευνοεί την άνθιση των φροντιστηρίων. 
Στο Λύκειο τα παιδιά μιλούν για διάψευση της αξιοπιστίας της αξιολό
γησης τους κατά τη δοκιμασία των Πανελληνίων Εξετάσεων και προτι
μούν ένα σύστημα ευρύτερης αξιολόγησης στις εξετάσεις αυτές. Στην 
Τ.Ε.Ε. η αξιολόγηση στηρίζεται στην προσπάθεια, στην κίνηση και στη 
συμπεριφορά μέσα στην τάξη. Φαίνεται επιεικέστερη και δεν καλλιερ
γείται η βαθμοθηρία, προφανώς λόγω του διαφορετικού προσανατολι
σμού της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδας. 

Για να συσχετίσουμε τα ευρήματα μας από προηγούμενο ερώτημα 
που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς σχετικά με τους τρόπους έκφρασης 
του αξιολογικού αποτελέσματος διερευνήσαμε και τις σχετικές απόψεις 
των μαθητών. 

Πίνακας 2: Με ποιον ς από τονς παρακάτω τρόπους θα προτιμούσες να αξιολογεί
σαι; 

ΜΑΘΗΤΕΣ 

Αριθμητική βαθμολογία 

(1-10/20) 

Βαθμολογία με Α, Β, Γ, Δ 

Φραστικά (καλά, μπράβο) 

Με λεπτομερή γραπτά 

σχόλια (περιγραφική 

αξιολόγηση) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

84% 

13% 

16% 

17% 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

71% 

11% 

15% 

22% 

ΛΥΚΕΙΟ 

64% 

12% 

10% 

33% 

Τ.Ε.Ε. 

70% 

18% 

14% 

22% 

Σε συγκεντρωτικές απαντήσεις, στον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι οι 
μαθητές όλων των βαθμίδων προτιμούν κατά σειρά προτεραιότητας την 
αριθμητική βαθμολογία (1-10 ή 1-20) και υστέρα τα λεπτομερή γραπτά 
σχόλια, δηλαδή την περιγραφική αξιολόγηση. Αναλυτικότερα, οι μαθη
τές Δημοτικού, Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου και Τ.Ε.Ε. προτιμούν να 
αξιολογούνται με βάση την αριθμητική κλίμακα σε μεγάλο ποσοστό (άνω 
των 64%). Πιθανότατα αυτό να οφείλεται στη σαφή εικόνα που τους 
δίνει αυτός ο τρόπος και στην αναπόφευκτη ανταγωνιστικότητα που 
καλλιεργείται στο Γυμνάσιο και Λύκειο εν όψει των εξετάσεων. 

Εντύπωση όμως προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη και στο Δημοτικό, 
όπου ενθαρρύνεται περισσότερο η προσπάθεια, οι μαθητές δηλώνουν 
ότι προτιμούν την αριθμητική βαθμολογία, και μάλιστα σε υψηλό ποσο
στό, και υψηλότερο από όλες τις άλλες βαθμίδες (84%). Ακολουθούν οι 
μαθητές Γυμνασίου με αρκετά υψηλό ποσοστό (71%), της Τ.Ε.Ε. (70%) 
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και τελευταίοι του Λυκείου (64%), αν και θα περιμέναμε το αντίστροφο, 
εφόσον η προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις συχνά ανάγει τη 
βαθμοθηρία σε αυτοσκοπό. 

Δεύτερη σε σειρά προτίμησης και σε μικρότερο ποσοστό έρχεται η 
περιγραφική αξιολόγηση. Τα λεπτομερή γραπτά σχόλια βοηθούν ιδιαίτερα 
στην ανατροφοδότηση του μαθητή, καθώς αυτά δείχνουν τι ακριβώς 
πρέπει να προσέξει και με ποιον τρόπο θα επανορθώσει. Αυτό φαίνεται 
να το αντιλαμβάνονται και να το έχουν ανάγκη περισσότερο οι μαθητές 
του Λυκείου (με ποσοστό 33%), ακολουθούν οι μαθητές Γυμνασίου και 
Τ.Ε.Ε. (22%), και τέλος οι μαθητές Δημοτικού (17%). 

Σημειώνουμε ότι για την καλύτερη εφαρμογή του Π.Δ. 409/94 από 
τους εκπαιδευτικούς το Π.Ι. συνέταξε οδηγό για την αξιολόγηση των 
μαθητών στο Γυμνάσιο (Μαυρομμάτης Ι. κ.α., 2007), όπου καθιέρωνε 
εκτός από τους κλασικούς τρόπους αξιολόγησης, και την περιγραφική 
αξιολόγηση, τα «φΰλλα αξιολόγησης» μαθητών, καθώς και τις συνθετι
κές δημιουργικές εργασίες. Αυτά εφαρμόστηκαν μόνο δοκιμαστικά. 
Όσον αφορά στην περιγραφική αξιολόγηση, στον οδηγό επισημαίνεται 
ότι αυτή συμπληρώνει, χωρίς να καταργεί, την ποσοτική αποτίμηση της 
επίδοσης των μαθητών και ότι τα θετικά αποτελέσματα της εξαρτώνται 
από πολλές προϋποθέσεις. Όμως οι συντάκτες του οδηγού αναγνώρισαν 
ότι πολλές από τις προϋποθέσεις δεν μπορούσαν να τηρηθούν σε εκείνη 
τη φάση. 

Στις συνεντεύξεις τους μαθητές Δημοτικού Σχολείου φαίνεται να επι
ζητούν την αξιολόγηση ως επιβράβευση της προσπάθειας τους και είπαν 
ότι «προτιμούν τα λεπτομερή σχόλια του δασκάλου». Από συνεντεύξεις δασκά
λων σε ορεινό αγροτικό Δημοτικό Σχολείο σημειώνουμε: «(...) τα παιδιά 
επιδεικνύουν με καμάρι τα θετικά σχόλια που έχει γράψει ο δάσκαλος στα τετράδια 
τους (...)»• Εξ αυτοϋ συνάγεται ότι είναι προσφιλείς οι περιφραστικοί τρό
ποι αξιολόγησης, επειδή εξατομικεύουν την αξιολόγηση. Σε αστικό 
Δημοτικό Σχολείο, όπως είπαν οι εκπαιδευτικοί, οι εργασίες των μαθη
τών αξιολογούνται κυρίως με σχόλια και υπάρχει προφορική αξιολόγη
ση, η οποία έχει ως σκοπό να ενισχύσει τον μαθητή και όχι να επιπλή
ξει τις μη ικανοποιητικές εργασίες. Σε επαρχιακό Δημοτικό Σχολείο οι 
δάσκαλοι είπαν πως «(...) οι μέτριοι μαθητές προτιμούν τα σχόλια, γιατί λει
τουργούν αγχολυτικά και στενοχωριούνται με έναν πιο μέτριο βαθμό, ενά τους πιο 
καλούς μαθητές ικανοποιεί η αριθμητική βαθμολογία (...)»• 

Ωστόσο, από την έρευνα φάνηκε πως η περιφραστική αξιολόγηση σε 
συνδυασμό με την αριθμητική, όπου η περιφραστική περιγραφή αιτιο
λογεί τον βαθμό, είναι η πιο επιθυμητή από τους μαθητές. Σε συνεντεϋ-
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ξεις δασκάλων από αγροτικό Δημοτικό επισημαίνεται: «Είναι πολύ σημα
ντική η διαφοροποίηση στη βαθμολογία. Τα παιδιά ενδιαφέρονται για τον βαθμό 
που θα πάρουν αλλά και για τις παρατηρήσεις που θα γράψει η δασκάλα στο τετρά
διο τους». Τον συνδυασμό σχολίων και βαθμού προτιμούν επίσης οι μαθη
τές αστικού Λυκείου: «... για να καταλαβαίνουν τι πρέπει να βελτιώσουν». 

Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, γενικά, επικρατεί η αριθμητική βαθ
μολογία. Θεωρείται απαραίτητη «για να ξέρει ο μαθητής την αξία του» και 
συνήθως λειτουργεί ως πανάκεια και αυτοσκοπός με απώτερο στόχο των 
περισσοτέρων μαθητών την είσοδο τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
όπως έλεγαν καθηγητές σε αστικό Γυμνάσιο. Γι' αυτό, κατά τα λεγόμενα 
καθηγητών σε επαρχιακό Λύκειο: «...προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές, 
διογκώνουν τους βαθμούς, κι έτσι παράγονται ψευδαισθήσεις σχετικά με τις πραγ
ματικές επιδόσεις των παιδιών, οι οποίες διαψεύδονται στις Πανελλήνιες Εξετά
σεις» . 

Το σημείο αυτό επισημαίνεται επανειλημμένως και από τους ερευνη
τές και ειδικούς, κατά τους οποίους υπάρχει μια αλλοίωση του μορφω
τικού χαρακτήρα και μια απώλεια της παιδευτικής αυτοτέλειας του 
Λυκείου, καθώς η βαθμίδα αυτή συνδέεται με τις εξετάσεις για την εισα
γωγή στο Πανεπιστήμιο. Έτσι, ο στόχος της αξιολόγησης μετατρέπεται 
σε πιστοποίηση των προσόντων για τις εισαγωγικές εξετάσεις (Μαυρομ-
μάτης, κ.ά., 2007). Σε επαρχιακό σχολείο της Τ.Ε.Ε. οι μαθητές δηλώ
νουν ότι οι καθηγητές «τους εξηγούν κάθε φορά τον βαθμό τους», άρα τα σχό
λια γίνονται προφανώς προφορικά. 

Οι μαθητές Γυμνασίου αστικής περιοχής στις συνεντεύξεις δηλώνουν 
πως, επειδή η επίδοση τους στα γραπτά διαγωνίσματα καθορίζει και την 
τελική βαθμολογία τριμήνου (αυτοσκοπός), ζητούν τη διεξαγωγή συχνό
τερων γραπτών τεστ, έτσι ώστε να έχουν την ευκαιρία να διορθώσουν μια 
κακή επίδοση. Εδώ προφανώς τα παιδιά αμφισβητούν την εγκυρότητα της 
αξιολόγησης μέσω μίας μόνο δοκιμασίας, ενός τεστ, και επιζητούν δυνα
τότητα για περισσότερες ευκαιρίες να δείξουν τι ξέρουν ή τι μπορούν να 
κάνουν. 

Σε αστικό σχολείο της Τ.Ε.Ε. οι μαθητές είπαν ότι ενδιαφέρονται για 
τον βαθμό στα τεστ, αν και η επίδοση τους στις γραπτές δοκιμασίες ανα
φέρθηκε ως το κριτήριο με τη μικρότερη βαρύτητα. Θα ήθελαν συχνό
τερη γραπτή αξιολόγηση, για να μπορούν να βελτιώσουν κάποιο χαμη
λό βαθμό σε διαγώνισμα. Οι μαθητές δεν λαμβάνουν ανατροφοδότηση 
στα γραπτά τεστ (πλην του μαθήματος της Έκθεσης), αλλά μόνο σημει
ώνονται τα λάθη που κάνουν. 

Έτσι, η αριθμητική βαθμολογία έχει εδραιωθεί στο σχολείο και οι 
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μαθητές έχουν εξοικειωθεί, ιδιαίτερα οι καλοί μαθητές την επιζητούν 
για να έχουν σαφή εικόνα της επίδοσης τους. Ίσως γι' αυτό να εξηγείται 
το γεγονός ότι τα ερωτηματολόγια της έρευνας δείχνουν πως η πρώτη 
επιλογή των μαθητών στο ερώτημα «με ηοιούς αηό τους παρακάτω τρόηους θα 
ηροτιμούσες να βαθμολογείσαι» είναι η αριθμητική βαθμολογία, με μεγάλη 
ποσοστιαία διαφορά από την περιγραφική αξιολόγηση, ενώ στις συνε
ντεύξεις προτιμούν τα σχόλια ή τον συνδυασμό σχολίων και βαθμών. 

Μαθητές Γυμνασίου επαρχιακού αστικού κέντρου στις συνεντεύξεις 
τους σχετικά με τη σημασία που έχει η αξιολόγηση γι' αυτούς δήλωσαν 
πως θεωρούν τους βαθμούς απαραίτητους για την αυτογνωσία, «(...) για 
να ξέρω την αξία μου», και για να γνωρίζουν οι γονείς το επίπεδο των γνώ
σεων τους. Άλλοι δήλωσαν ότι πιέζονται από τους γονείς τους για ακόμη 
μεγαλύτερους βαθμούς, πράγμα που τους δημιουργεί έντονο άγχος. 
Γενικά, οι περισσότεροι δείχνουν ότι έχουν μπει στη λογική του ανταγω
νισμού μεταξύ τους, με σκοπό την απόκτηση συνεχώς μεγαλυτέρων 
βαθμών, συχνά υπό την πίεση των γονέων τους. Το κριτήριο με τη μεγα
λύτερη βαρύτητα είναι σίγουρα η βαθμολογία που λαμβάνουν στα γρα
πτά διαγωνίσματα και που αποτελεί δείκτη γΰρω από τον οποίο θα κινη
θεί η βαθμολόγηση τριμήνου. Επειδή λοιπόν η επίδοση τους στα γραπτά 
διαγωνίσματα καθορίζει και την τελική βαθμολογία τριμήνου (αυτοσκο
πός), ζητούν τη διεξαγωγή συχνότερων γραπτών τεστ, ώστε να έχουν την 
ευκαιρία να διορθώσουν μια κακή επίδοση. 

Οι μαθητές επαρχιακού Λυκείου επισημαίνουν την έλλειψη αντικει
μενικότητας και αξιοπιστίας της αξιολόγησης και θεωρούν ότι οι βαθμοί 
που τους δίνονται είναι διογκωμένοι: «(...) για μένα δεν μηορεί να υηάρχει 
ηαιδί ηου να μηορεί να ηάρει σε όλα τα μαθήματα 20. Θεός είναι; Εγώ δεν λέω ότι 
δεν υπάρχουν καλοί μαθητές, σίγουρα υπάρχουν οι εξαιρέσεις- δεν μηορεί σε μια 
τάξη 25 παιδιών, τουλάχιστον οι 17 να έχουν στα περισσότερα μαθήματα 20 (...) 
Είσαι με την ψευδαίσθηση (...)». 

Όσον αφορά στην εγκυρότητα της αξιολόγησης οι μαθητές θεωρούν την 
αξιολόγηση των Πανελληνίων Εξετάσεων ως μη επαρκή, καθώς κρίνο
νται μόνο σε μία ημέρα. Θα προτιμούσαν ένα σύστημα ευρύτερης και 
συχνότερης αξιολόγησης: «Πιστεύω ότι είναι λάθος να κρίνεται ένας μαθητής 
αηό τις Πανελλήνιες μόνο. Μηορεί να βρεθεί σε μια κακή στιγμή και με το άγχος 
ηου έχει (...)»• 

3. Οι απόψεις των γονέων 

Σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα εκπαίδευσης, όπως αυτό στη χώρα 
μας, ο ρόλος των γονέων περιορίζεται σε αυτόν του «καταναλωτή» του 
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εκπαιδευτικού αγαθού και αποκτά τα χαρακτηριστικά του «εμπλεκόμε
νου» στον οποίο οφείλεται «απόδοση λόγου » σχετικά με τις διαδικασίες 
της διδασκαλίας και με τα αποτελέσματα της μάθησης. 

Σε αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση του μαθητή απευθύνεται όχι μόνο 
στον ίδιο τον μαθητή και στον εκπαιδευτικό, αλλά και στον γονέα του 
μαθητή, ο οποίος μέσα από τη διαμορφωτική ή την ποσοτική της ανα
τροφοδότηση μπορεί να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με τη μαθη
σιακή πρόοδο του μαθητή και σχετικά με την εξέλιξη του ως προσωπι
κότητας. 

Συνεπώς, οι αντιλήψεις των γονέων των μαθητών σχετικά με την αντι
κειμενικότητα και την αξιοπιστία της αξιολόγησης του μαθητή στην 
Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση 
αποτελούν σημαντική παράμετρο διερεύνησης του θέματος. Το ίδιο 
σημαντική πρέπει να θεωρηθεί και η στάση των γονέων σε σχέση τόσο 
με τη διαδικασία απόκτησης ανατροφοδότησης όσο και με τον τρόπο 
διαχείρισης αυτής της ανατροφοδότησης. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αντιλήψεις των γονέων σχετικά 
με τον βαθμό στον οποίο η βαθμολογία του παιδιού τους αποτυπώνει με 
ακρίβεια και αντικειμενικότητα την πρόοδο του, το μεγαλύτερο ποσοστό 
του δείγματος (61% ) δηλώνει «αρκετά», ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει 
μεγάλη απόκλιση στα άκρα «πολΰ» και «λίγο» ή «καθόλου», όπου τα 
ποσοστά είναι χαμηλά (19%, 17%, 2% αντίστοιχα). 

Είναι ενδιαφέρον ότι η αντίληψη αυτή διαπιστώνεται στους γονείς 
μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, και ιδιαίτερα στους γονείς 
των μαθητών του Γυμνασίου, οι οποίοι δείχνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό 
από τους άλλους (65%) ότι εμπιστεύονται την αριθμητική βαθμολογία 
για να εκτιμήσουν την πρόοδο του παιδιού τους. 

Πίνακας 3: Σε ποιον βαθμό η βαθμολογία τον παιδιού σας πιστεύετε ότι αποτυ
πώνει με ακρίβεια και αντικειμενικότατα την πρόοδο του; 
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Η προαναφερόμενη άποψη ενισχύεται από τα ευρήματα της ποιοτι
κής έρευνας. Κατά τη συνέντευξη με γονείς μαθητών του Γυμνασίου 
εκφράστηκε η άποψη ότι η αριθμητική βαθμολογία των γραπτών τεστ 
και αυτή του τριμήνου αποτελούν τα σημαντικότερα κριτήρια για την 
πρόοδο του μαθητή. Αρκετοί γονείς θεωρούν πολΰ σημαντική την υψηλή 
βαθμολογία του τριμήνου και ωθοΰν τα παιδιά τους στη λογική της από
κτησης όσο το δυνατόν καλυτέρων βαθμών. Εξηγούν ότι έχουν «άγχος» 
για τη βαθμολογία των παιδιών τους και έτσι δικαιολογούν αφενός την 
πληθώρα των φροντιστηρίων και των ιδιαίτερων μαθημάτων στα οποία 
τα ωθοΰν, και αφετέρου την πίεση που ασκούν τόσο στα παιδιά όσο και 
στους εκπαιδευτικούς για το «κυνήγι βαθμών», με απώτερο σκοπό την 
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη μετέπειτα επαγ
γελματική τους αποκατάσταση. Για μεγάλη μερίδα γονέων μαθητών της 
Γ' Γυμνασίου το σχολείο έχει ήδη μετατραπεί σε προθάλαμο προετοι
μασίας για την εισαγωγή σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. 

Ωστόσο, η παραπάνω θεώρηση δεν ισχύει καθολικά για όλους τους 
γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα. Γονέας με πανεπιστημιακή μόρ
φωση, παραδείγματος χάριν, ο οποίος απέκτησε πτυχίο πανεπιστημίου 
τεχνικής κατεύθυνσης και σήμερα απασχολείται σε τομέα άσχετο με 
αυτόν των πανεπιστημιακών του σπουδών, δήλωσε ότι δεν τον απασχο
λεί τόσο η βαθμοθηρία και η επαγγελματική αποκατάσταση του γιου του 
μέσω της εισαγωγής σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή, αλλά η απόκτη
ση βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων που θα του φάνουν χρήσιμες σε 
όποιο επάγγελμα επιλέξει στο μέλλον. 

Οι γονείς των μαθητών του Λυκείου φαίνεται να εμπιστεύονται λιγό
τερο από τους γονείς των μαθητών των άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων 
τη βαθμολογία ως ακριβές και αξιόπιστο κριτήριο της προόδου των 
μαθητών. Μολονότι το 56% των ερωτώμενων δηλώνει ότι εμπιστεύεται 
την αριθμητική αξιολόγηση «αρκετά», ένα σημαντικό ποσοστό (26% 
«λίγο») δηλώνει περιορισμένη εμπιστοσύνη. 

Γενικά, οι γονείς των μαθητών του Λυκείου φαίνεται ότι συνδέουν την 
αξιολόγηση του μαθητή με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θεωρούν ότι το 
ισχύον σύστημα της αξιολόγησης/εξέτασης δημιουργεί σοβαρό πρόβλη
μα, γεγονός που μεταφράζεται σε τεράστια οικονομική δαπάνη. Ως 
προς τη δυνατότητα υπέρβασης αυτής της παθογενοΰς κατάστασης 
κάποιοι γονείς προτείνουν την αποσύνδεση του Λυκείου από τη διαδι
κασία εισόδου στο πανεπιστήμιο: «Αυτό έχει να κάνει και με τη σύνδεση του 
Λυκείου με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Αυτό θα καταπολεμηθεί μόνο αν τα 
ξεχωρίσουμε. Δηλαδή, το Λύκειο να είναι ένας χώρος μάθησης για να είναι το παιδί 
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καταρτισμένο και μορφωμένο στψ κοινωνία. Και να υπάρχει ένας άλλος μηχανι
σμός, αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν και εκεί που θέλουν να σπουδάσουν, να μπο
ρούν να το ακολουθήσουν». 

Οι γονείς των μαθητών της Τ.Ε.Ε. φαίνονται επίσης να βασίζονται 
στην αριθμητική βαθμολογία για να εκτιμήσουν την πρόοδο των παι
διών τους στο σχολείο. Το 60% των ερωτώμενων δηλώνει ότι εμπιστεύε
ται «αρκετά» τη βαθμολογία ως αξιόπιστο κριτήριο. Τα στοιχεία της 
ποιοτικής έρευνας δείχνουν ότι η βαθμολογία του τριμήνου και οι βαθ
μοί στα γραπτά τεστ αποτελούν τα μόνα κριτήρια με τα οποία μπορούν 
οι γονείς να παρακολουθήσουν την ακαδημαϊκή πορεία των παιδιών 
τους, μαθητών της Τ.Ε.Ε. Επιθυμία των περισσότερων είναι η συχνότε
ρη γραπτή αξιολόγηση των μαθητών, έτσι ώστε και οι ίδιοι να έχουν 
συχνότερη ενημέρωση και καλύτερη γνώση της ακαδημαϊκής πορείας 
των παιδιών τους. Ωστόσο, κάποιοι ζητούν να λαμβάνουν υπόψη οι 
εκπαιδευτικοί και την προσωπικότητα του μαθητή στην αξιολόγηση του 
και να μην αντιμετωπίζεται ο μαθητής ως «ένα όνομα το οποίο βαθμολογεί
ται σε αραιά χρονικά διαστήματα». 

Για τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου η αριθμητική 
αξιολόγηση θεωρείται «πολΰ» ή «αρκετά» αξιόπιστο κριτήριο της προό
δου του μαθητή. Τα αντίστοιχα ποσοστά 60% και 23% είναι ενδεικτικά 
της παραπάνω άποψης και ενισχύονται από τα στοιχεία της ποιοτικής 
έρευνας, συμφωνά με τα οποία οι γονείς των μαθητών της Πρωτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης δηλώνουν ότι η βαθμολογία είναι απαραίτητη για να 
γνωρίζει ο μαθητής το επίπεδο της γνώσης του και είναι σημαντική γι' 
αυτούς, αλλά όχι σε σημείο «βαθμολαγνείας». Περισσότερο λειτουργεί 
ως επιβεβαίωση της εικόνας που λαμβάνουν καθ' όλη τη διάρκεια του 
τριμήνου για την πρόοδο των παιδιών τους. 

Οι γονείς μαθητών Δημοτικού δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται πλή
ρως τα διάφορα σύμβολα που συνοδεύουν τους βαθμούς (π.χ. 10!, 10;) 
και κάποιοι πιστεύουν ότι προκαλούν σύγχυση ή ακόμη εφησυχάζουν τα 
παιδιά τους και ατονεί η διάθεση τους για περαιτέρω προσπάθεια. Στην 
αντίληψη κάποιων γονέων η γραπτή αξιολόγηση θεωρείται ως μέσο πίε
σης για μεγαλύτερη προσπάθεια των μαθητών και όχι ως μέσο θετικής 
ενίσχυσης των προσπαθειών τους. Ως βασικότερο στόχο της βαθμολό
γησης θεωρούν την επιβράβευση της προσπάθειας και της καλής επίδο
σης. Ό π ω ς ισχυρίζεται κάποιος γονέας, «νομίζω πως αν η βαθμολογία γίνε
ται σωστά, ο εκπαιδευτικός δηλαδή πραγματικά επιβραβεύει αυτά που πρέπει να επι
βραβεύσει, η βαθμολογία δεν είναι άσχημη». 

Μερικοί γονείς δείχνουν επίσης να εξετάζουν τους στόχους της εκπαί-
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δευσης μέσα από το φίλτρο μιας μελλοντικής επιτυχίας στις Πανελλή
νιες Εξετάσεις, ακόμη και σε αυτήν την πρώιμη ηλικία, όπως φαίνεται 
από τα λεγόμενα γονέα που αναφερόταν στη δυσκολία των μαθημάτων 
της ΣΤ' Δημοτικού: «Έχουν γίνει ηολλές οι απαιτήσεις τάρα, για ναμηεις σε μια 
Ανώτατη Σχολή θέλει να έχεις πάρα πολλά εφόδια, οι απαιτήσεις του σχολείου ανε
βαίνουν χρόνο με τον χρόνο, όπως δυσκολεύουν και οι Πανελλήνιες, έτσι δυσκολεύ
ουν και τα μαθήματα, και πρέπει να γίνεται αυτό για να μπορούν τα παιδιά να μπαί
νουν με πιο μεγάλη άνεση». 

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη το «πανελληνιο-κεντρικό» πλαίσιο, που 
είναι από τη φΰση του βαθμοθηρικό και μέσα από το οποίο τουλάχιστον 
κάποιοι γονείς βλέπουν την εκπαίδευση, μπορεί κανείς να συμπεράνει 
ότι η βαθμολογική αξιολόγηση είναι σημαντική για τον γονέα σε κάθε 
βαθμίδα της εκπαίδευσης. 

Παρόμοια με την παραπάνω είναι η αντίληψη των γονέων σε ό,τι 
αφορά στον βαθμό στον οποίο η σχολική βαθμολογία προδιαγράφει 
αξιόπιστα την εισαγωγή ή μη του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευ
ση. (Πίνακας 4). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων (50%) στην 
έρευνα δηλώνει «αρκετά», ενώ στα άκρα, «πολΰ» και «καθόλου», κατα
γράφονται μικρά ποσοστά (13% και 7% αντίστοιχα). Παρουσιάζει ενδια
φέρον το σημείο της κλίμακας που καταγράφει το χαμηλότερο ποσοστό 
εμπιστοσύνης («λίγο»). Εδώ το 28% του συνόλου των γονέων φαίνεται να 
αμφισβητεί την αξιοπιστία της σχολικής βαθμολογίας ως δείκτη για την 
εισαγωγή ή μη του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Επικεντρώνοντας στα επιμέρους στοιχεία των απαντήσεων στο συγκε
κριμένο ερώτημα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι γονείς των μαθη
τών του Γυμνασίου πάλι φαίνεται να εμπιστεύονται τη σχολική βαθμο
λογία (52%), ενώ οι γονείς των μαθητών του Λυκείου εμφανίζονται 
περισσότερο επιφυλακτικοί. Ενδεικτικό της επιφυλακτικότητας ή και 
της δυσπιστίας τους είναι ότι το 36% όσων ερωτήθηκαν απάντησε ότι 
εμπιστεύεται «λίγο» τη σχολική βαθμολογία ως δείκτη προδιαγραφής 
της εισαγωγής ή μη του μαθητή στην ανώτερη και στην ανώτατη εκπαι
δευτική βαθμίδα. Κατά τη συνέντευξη αρκετοί γονείς μαθητών του 
Λυκείου δήλωσαν ότι έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι «δίνονται» στους 
μαθητές υψηλότεροι βαθμοί απ' ό,τι πραγματικά τους αντιστοιχούν. 
Θεωρούν το γεγονός αρνητικό, διότι δημιουργεί ψευδαίσθηση και προ
ετοιμάζει τη διάψευση στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Οι γονείς ισχυρίζο
νται ότι λόγω του παραπάνω φαινομένου τείνουν να εμπιστεύονται 
περισσότερο τη βαθμολογία του φροντιστηρίου. 
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Πίνακας 4: Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η σχολική βαθμολογία προδιαγράψει 
αξιόπιστα την εισαγωγή η μη του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; 
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Οι γονείς φαίνεται ότι βασίζονται περισσότερο στη γραπτή βαθμολο
γία για να εκτιμήσουν την πρόοδο του παιδιού τους και λιγότερο στα 
προφορικά σχόλια των εκπαιδευτικών που διατυπώνονται σε συζήτηση 
πρόσωπο με πρόσωπο κατά την επίσκεψη τους στο σχολείο. Σε σχετικό 
ερώτημα που διερευνά τη συχνότητα με την οποία οι γονείς επισκέφθη
καν το σχολείο κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, προκειμένου να ενη
μερωθούν για την πρόοδο του παιδιού τους, το 47% του δείγματος δηλώ
νει «δυο η τρεις φορές», και ακόμη λιγότεροι (41%) δηλώνουν περισσό
τερες από τρεις. Πολΰ μικρά είναι τα ποσοστά των γονέων που δηλώνουν 
ότι κατά την προηγουμένη σχολική χρονιά δεν επισκέφθηκαν το σχολείο 
καθόλου (4%) ή επισκέφθηκαν το σχολείο μία φορά (7%) για να ενημε
ρωθούν σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους. 

Μελετώντας τη συχνότητα επίσκεψης των γονέων (πίνακας 5) στο 
σχολείο με κριτήριο τη σχολική βαθμίδα στην οποία εκπαιδεύονται τα 
παιδιά τους, παρατηρούμε ότι τα ποσοστά των γονέων των μαθητών του 
Λυκείου και του Γυμνασίου που επισκέφθηκαν το σχολείο δυο ή τρεις 
φορές την προηγουμένη σχολική χρονιά για ενημέρωση είναι παρόμοια 
(54% και 53% αντίστοιχα) και υπερβαίνουν το μέσο ποσοστό του δείγ
ματος. 

Τα ποσοστά αυτά φαίνεται να ανταποκρίνονται στη συνήθη άποψη 
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι επικρι
τικά σχολιάζουν ότι οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο για να ενημε
ρωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους μόνο στο τέλος κάθε τριμήνου, 
κατά τη διαδικασία παραλαβής των ελέγχων επίδοσης. Οι γονείς που 
δηλώνουν ότι επισκέφθηκαν το σχολείο για ενημέρωση περισσότερες 
φορές βρίσκονται σε χαμηλότερα ποσοστά, δηλαδή 28% για το Λύκειο 
και 32% για το Γυμνάσιο. 
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Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου φαίνεται ότι παρα
κολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους περισσότερο εντατικά. Το 51% 
των γονέων του δείγματος δηλώνει ότι επισκέφθηκε το σχολείο για ανα
τροφοδότηση περισσότερες από τρεις φορές, ενώ ένα μικρότερο ποσο
στό (42%) επισκέφθηκε το σχολείο δυο η τρεις φορές. Οι ίδιοι δήλωσαν 
κατά τη συνέντευξη ότι η συχνή και καθημερινή, κάποιες φορές, επαφή 
που έχουν με τους δασκάλους κατά την προσέλευση και αποχώρηση των 
παιδιών τους από τη σχολική μονάδα είναι κΰρια πηγή πληροφόρησης 
για την σχολική επίδοση και πρόοδο του παιδιού τους. 

Αντίθετα, λίγοι από τους γονείς των μαθητών της Τ.Ε.Ε. φαίνεται ότι 
επισκέφθηκαν το σχολείο περισσότερες από τρεις φορές για να πληρο
φορηθούν σχετικά με την πρόοδο του παιδιού τους (24%). Ένας ικανός 
αριθμός δηλώνει ότι δεν έχει επισκεφθεί το σχολείο καθόλου ή προσήλ
θε στο σχολείο μία φορά κατά την προηγουμένη σχολική χρονιά (21% 
και 14% αντίστοιχα). Το 38% των γονέων του δείγματος που δηλώνει ότι 
επισκέφθηκε το σχολείο με σκοπό την ανατροφοδότηση για την πρόοδο 
του παιδιού του είναι σαφώς το χαμηλότερο σε αυτήν την κατηγορία 
(δΰο-τρεις φορές) της κλίμακας. 

Πίνακας 5: Πόσο συχνά επισκεφτήκατε το σχολείο τον παιδιού σας το προηγού
μενο σχολικό έτος προκειμένου να ενημερωθείτε για την πρόοδο του; 

Καμία φορά 

Μία φορά 

Δύο-τρεις φορές 

Περισσότερες 

ΔΞ/ΔΑ 

Σύνολο 

4% 

7% 

47% 

41% 

1% 

Γονείς 

μαθητών 

Λυκείου 

7% 

10% 

54% 

28% 

1% 

Γονείς 

μαθητών 

Τ.Ε.Ε. 

21% 

14% 

38% 

24% 

2% 

Γονείς 

μαθητών 

Γυμνασίου 

4% 

14% 

53% 

32% 

1% 

Γονείς 

μαθητών 

Δημοτικού 

2% 

4% 

42% 

51% 

1% 

Η ποιοτική ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι οι γονείς των μαθητών 
της Τ.Ε.Ε. δεν συμμετέχουν με κάποιο τρόπο στο εκπαιδευτικό σύστημα 
και ότι έχουν μειωμένο ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Συμφωνά με τους καθηγητές, οι γονείς δεν επισκέπτονται το σχολείο, 
γεγονός που έγινε αντιληπτό και κατά τη διάρκεια της έρευνας λόγω της 
απροθυμίας των γονέων να συμμετάσχουν στη συνέντευξη που αποτέλε
σε ένα από τα μέσα για τη συλλογή των ποιοτικών δεδομένων της έρευ
νας. Συμφωνά με τις απαντήσεις όσων συμμετείχαν στη συνέντευξη, στο 
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επίπεδο της Τ.Ε.Ε. δεν εκτιμάται τόσο η αξία της γενικής μόρφωσης όσο 
η αξία του «να πιάσει κανείς δουλειά και να χειραφετηθεί μέσω της επαγγελματι
κής αποκατάστασης». 

Πώς διαχειρίζονται οι γονείς την ανατροφοδότηση σχετικά με την 
πρόοδο του παιδιού τους; Έγινε προσπάθεια το ερώτημα αυτό της ποσο
τικής έρευνας να συμπεριλάβει τρόπους επιβράβευσης της προσπάθειας 
ή επιτίμησης, καθώς και μέσα για τον έλεγχο της ελλιπούς επίδοσης. Τα 
δεδομένα (Πίνακας 6) δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων 
(88%) συζητά με τα παιδιά του μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας. 
Η συμπεριφορά αυτή σημειώνει υψηλά ποσοστά για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης (88% Λύκειο, 81% Τ.Ε.Ε., 86% Γυμνάσιο, 90% Δημοτικό). 
Μεγάλο είναι επίσης το ποσοστό των γονέων που συζητούν με τους 
εκπαιδευτικούς μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας (78%). Από το 
σύνολο των ερωτώμενων, οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολεί
ου φαίνεται ότι ακολουθούν αυτήν την πρακτική σε μεγαλύτερο ποσοστό 
(85%). Αυτό επιβεβαιώνεται από τα στοιχεία προηγουμένης ερώτησης, η 
οποία διερευνά τη συχνότητα με την οποία οι γονείς επισκέπτονται το 
σχολείο, για να πληροφορηθούν σχετικά με την πρόοδο των παιδιών, 
καθώς και από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας, τα οποία καθιστούν 
σαφές ότι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου βρίσκονται σε 
συχνή επικοινωνία με τους δασκάλους των παιδιών τους. 

Το ποσοστό των γονέων της Τ.Ε.Ε που συζητούν με τους εκπαιδευτι
κούς μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας είναι πάνω από τον μέσο 
όρο των ερωτώμενων (62%), πλην όμως το χαμηλότερο σε αυτήν την 
ερώτηση. Ωστόσο, επιβεβαιώνει προηγουμένη υπόθεση που αφορά στην 
επαφή των γονέων των μαθητών της Τ.Ε.Ε. με το σχολείο καθώς και τις 
προσδοκίες τους από τη συγκεκριμένη βαθμίδα εκπαίδευσης. Τα ποσο
στά των γονέων των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου διαφοροποιούνται 
ελάχιστα (71% και 72% αντίστοιχα) και επιβεβαιώνουν επίσης τους ισχυ
ρισμούς της προηγουμένης ερώτησης. 

Πίνακας 6: Τι κάνετε μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας τον παιδιού σας; 

Συζητάτε μαζί του 

Συζητάτε με τους 

δασκάλους 

Σύνολο 

88% 

78% 

Γονείς 

μαθητών 

Λυκείου 

88% 

72% 

Γονείς 

μαθητών 

Τ.Ε.Ε. 

81% 

62% 

Γονείς 

μαθητών 

Γυμνασίου 

86% 

71% 

Γονείς 

μαθητών 

Δημοτικού 

90% 

85% 
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Οι γονείς δηλώνουν ότι συγχαίρουν τα παιδιά τους για την καλή βαθ
μολογία, αλλά το συνολικό ποσοστό είναι λίγο παραπάνω από τον μέσο 
όρο (65%). Οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου σημειώνουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό (70%). Η συγκεκριμένη ομάδα στόχος δείχνει να 
εκτιμά την καλή βαθμολογία ως σημαντικό παράγοντα για την κινητο
ποίηση των μαθητών. Μια μητέρα δηλώνει: «Θα ηάρει ας ηούμε άριστα ή 
μπράβο ή εύγε, και νομίζω αυτό βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά. Στα δικά μου τα παι
διά νομίζω ότι βοηθάει, είναι ένα κίνητρο. Η κόρη μου τουλάχιστον, επειδή είναι 
πάρα πολύ καλή μαθήτρια, όταν παίρνει άριστα, μου λέει: «μαμά άριστα και αύριο 
θα πάρω!». Εγώ νομίζω ότι αυτό την ευχαριστεί». 

Αντίθετα, οι γονείς των μαθητών της Τ.Ε.Ε. φαίνονται οι πλέον επιφυ
λακτικοί (33%), ενώ οι γονείς των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκεί
ου δεν φαίνεται να επιβραβεύουν την καλή βαθμολογία. Τα ποσοστά 
(59% και 56% αντίστοιχα) μάλλον επιβεβαιώνουν τα δεδομένα της ποιο
τικής έρευνας σχετικά με το «άγχος» των γονέων για υψηλές επιδόσεις και 
την τάση για «βαθμοθηρία». Αυτή η τάση φαίνεται ότι περιορίζει τη θετική 
συμπεριφορά, η οποία εκδηλώνεται μέσω της επιβράβευσης και του 
επαίνου, και προωθεί την αντίληψη ότι οι μαθητές θα πρέπει να προ
σπαθούν πάντα να «παίρνουν καλούς βαθμούς». Μόνο το 12% των γονέων του 
δείγματος (Πίνακας 7) φαίνεται ότι αποδίδει την ευθύνη για τη χαμηλή 
βαθμολογία στους μαθητές, και ακόμη μικρότερο ποσοστό γονέων κατα
κρίνει τους εκπαιδευτικούς (3%) ή το εκπαιδευτικό σύστημα (8%). 

Στην πρώτη περίπτωση οι γονείς των μαθητών της Τ.Ε.Ε. σημειώνουν 
το υψηλότερο ποσοστό (31%) και οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού 
Σχολείου το χαμηλότερο (7%). Ειδικότερα οι τελευταίοι δηλώνουν ότι 
αντιμετωπίζουν με κατανόηση τη μειωμένη επίδοση χωρίς να ασκούν 
πίεση: «το συζητάμε εμείς, τους είπα μπράβο σας, αλλά δεν πρέπει να σταματάτε! 
Πρέπει να προσπαθήσετε περισσότερο! Τα συζητάμε, δεν υπάρχουν διαπληκτισμοί». 

Οι γονείς των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου στο συγκεκρι
μένο ερώτημα σημειώνουν ποσοστά απάντησης 17% και 13% αντίστοι
χα. Παρουσιάζει ενδιαφέρον το στοιχείο ότι οι γονείς των μαθητών του 
Λυκείου κατακρίνουν σε παρόμοιο ποσοστό τους μαθητές και το εκπαι
δευτικό σύστημα (13% και 12% αντίστοιχα) για τη χαμηλή βαθμολογία 
των μαθητών. Μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το άγχος των Πανελλη
νίων Εξετάσεων δημιουργεί αρνητικές στάσεις για το σύνολο του εκπαι
δευτικού συστήματος, το οποίο θεωρείται υπεύθυνο για τη μειωμένη επί
δοση ή και την αποτυχία των μαθητών του Λυκείου. 
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Πίνακας 7: Τι κάνετε μετά τη ανακοίνωση της βαθμολογίας του παιδιού σας; 

Συγχαίρετε το παιδί 

για την καλή 

βαθμολογία του 

Κατακρίνετε το παιδί 

για τη χαμηλή 

βαθμολογία του 

Κατακρίνετε τους 

εκπαιδευτικούς 

Κατακρίνετε το 

εκπαιδευτικό σύστημα 

Σύνολο 

56% 

12% 

3% 

8% 

Γονείς 

μαθητών 

Λυκείου 

33% 

13% 

4% 

12% 

Γονείς 

μαθητών 

Τ.Ε.Ε. 

59% 

31% 

2% 

10% 

Γονείς 

μαθητών 

Γυμνασίου 

70% 

17% 

3% 

9% 

Γονείς 

μαθητών 

Δημοτικού 

63% 

7% 

2% 

6% 

Ένα ικανό ποσοστό γονέων (20%) δηλώνει ότι ενισχύει τα παιδιά του 
με φροντιστηριακά μαθήματα μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας. 
Το ποσοστό είναι μεγαλύτερο για τους μαθητές του Λυκείου (33%) και 
μικρότερο για τους μαθητές του Γυμνασίου (21%) και τους μαθητές της 
Τ.Ε.Ε. (19%). Φαίνεται ότι η πίεση της βαθμολογίας επηρεάζει και τους 
γονείς των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι σε ποσοστό 
(14%) δηλώνουν ότι ενισχύουν τα παιδιά τους με φροντιστηριακά μαθή
ματα. 

Πίνακας 8: Τι κάνετε μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας τον παιδιού σας; 

Ενισχύετε το παιδί με 

φροντιστηριακά 

μαθήματα 

Σύνολο 

20% 

Γονείς 

μαθητών 

Λυκείου 

33% 

Γονείς 

μαθητών 

Τ.Ε.Ε. 

19% 

Γονείς 

μαθητών 

Γυμνασίου 

21% 

Γονείς 

μαθητών 

Δημοτικού 

14% 

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Από την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών ευρημάτων της 
έρευνας, γενικά, διαφαίνεται μια τάση μετατόπισης από την αξιολόγη
ση γνώσεων, στην αξιολόγηση και ποιοτικών χαρακτηριστικών των 



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

μαθητών, όπως προσπάθεια, συμμέτοχη στο μάθημα και συμπεριφο
ρά τους. 

Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω παρατήρησης της όλης παρουσίας 
του στο σχολείο αποτελεί επιλογή σημαντικού αριθμού εκπαιδευτικών, 
μολονότι οι περισσότεροι εφαρμόζουν παραδοσιακές τεχνικές συλλογής αξιο
λογικών πληροφοριών με προφορικές και γραπτές εξετάσεις. 

Είναι ενδιαφέρον πως σε πολΰ μεγάλο ποσοστό οι μαθητές όλων των 
βαθμίδων δήλωσαν πως οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται και αξιολογούν 
κυρίως τη συμμετοχή στο μάθημα και κατόπιν τη συμπεριφορά και τις απο
κτηθείσες γνώσεις των μαθητών. Είναι φανερό πως οι σύγχρονες εναλλα
κτικές διδακτικές τεχνικές μπορούν να διασφαλίσουν σε μεγαλύτερο 
βαθμό τη συμμέτοχη των μαθητών στο μάθημα, καλλιεργώντας την ενερ
γό μάθηση και εξασφαλίζοντας μεγάλο βαθμό επιτυχίας στη διδασκαλία, 
διότι οι μαθητές συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην απόκτηση και 
εμπέδωση νέων γνώσεων, δεν πλήττουν και διατηρούν συνεχώς ενεργό το ενδια
φέρον τους. Επομένως, θα πρέπει να αξιοποιηθεί από σχεδιαστές Αναλυ
τικών Προγραμμάτων και διδακτικής μεθοδολογίας η καλλιέργεια της 
ενεργούς μάθησης π.χ. με ομάδες εργασίας, με συνθετικές εργασίες-
projects, με ενδεικτικά διδακτικά σενάρια, με μελέτες πεδίου, με ηλε
κτρονική διδασκαλία κ.τ.λ. 

Η πλειονότητα των μαθητών επισημαίνει στα ποσοτικά ευρήματα τη 
συμπεριφορά ως κΰρια παράμετρο της σχολικής ζωής, η οποία αξιολο
γείται από τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος, αν 
και δεν ρωτήθηκαν ευθέως στα ερωτηματολόγια για την παράμετρο 
συμπεριφορά, στις συνεντεύξεις τους τονίζουν ιδιαιτέρως τη σημασία της 
στις αξιολογικές τους κρίσεις. Επίσης ενδιαφέρον είναι πως η παρά
μετρος «συμπεριφορά» θίγεται αμυδρώς στα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 
Άρα οι εκπαιδευτικοί δρουν ανάλογα με τις εκάστοτε ιδιαίτερες συν
θήκες της τάξης τους και όχι μόνο συμφωνά με τις οδηγίες του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Ωστόσο κάθε εκπαιδευτικός, για να πραγματοποιήσει μια επιτυχημέ
νη διδασκαλία, πρέπει αρχικά να εξασφαλίσει το διδακτικό συμβόλαιο, να 
διατηρήσει ήπιο κλίμα στην τάξη του, διατηρώντας κάποια πειθαρχία, 
ώστε να διεξαχθεί σε ομαλό - ήρεμο κλίμα η διδασκαλία. Ο σκοπός της 
αξιολόγησης εδώ είναι διοικητικός (managerial, Mavrommatis, 1996). Η 
διατάραξη του ήπιου κλίματος της τάξης είναι μάλλον ένας από τους 
λόγους για τους οποίους δηλώνουν αρκετοί στις συνεντεύξεις τους ότι 
αξιολογούν τη συμπεριφορά των μαθητών. Στα ποσοτικά ευρήματα ένα 
αξιόλογο ποσοστό εκπαιδευτικών Γυμνασίου, περίπου 30%, δηλώνει ότι 
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δεν είναι ικανοποιημένο από τη συμπεριφορά των μαθητών. Παρόμοια 
τάση παρατηρείται και στην Τ.Ε.Ε. 

Η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη των μαθητών, αν και στα 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. τονίζεται πως πρέπει να καλλιεργούνται και κατά 
συνέπεια να αξιολογούνται στο σχολείο, φαίνεται ότι δεν θεωρούνται 
τόσο σημαντικές ικανότητες οΰτε από τους μαθητές οΰτε από τους διδά
σκοντες. 

Ενώ από τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται πως ένα 
σημαντικότατο ποσοστό μαθητών προτιμά τη βαθμολογία ως μορφή 
έκφρασης του αξιολογικού αποτελέσματος, καθώς θεωρεί ότι οι βαθμοί 
βοηθούν να έχει καλύτερη επίγνωση των επιδόσεων του, από τα ποιοτι
κά αποτελέσματα ωστόσο συνάγεται πως πολλοί είναι εκείνοι που θεω
ρούν πλασματική την εικόνα που διαμορφώνεται από τη βαθμολογία 
τους. 

Όσον αφορά στα μέσα έκφρασης της αξιολογικής κρίσης για τον 
μαθητή, φαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί, της Α/θμιας τουλάχιστον Εκπαί
δευσης, έχουν πεισθεί πως τα λεπτομερή γραπτά σχόλια συμβάλλουν 
σημαντικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφοΰ όχι μόνο επισημαίνουν 
στον μαθητή τις ελλείψεις και τις αδυναμίες του, αλλά τον βοηθούν και 
στην αυτοαξιολόγησή του, ενθαρρύνοντας τον ταυτόχρονα να εντείνει 
την προσπάθεια και να βελτιώσει τις επιδόσεις του. Η άποψη πως η 
περιγραφική αξιολόγηση είναι η πλέον κατάλληλη, εφόσον συμβάλλει 
στην επίτευξη των παιδαγωγικών στόχων, φαίνεται να κερδίζει έδαφος 
τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς τους. 

Η σύσταση, λοιπόν, του Π.Ι. «τα αποτελέσματα της αξιολόγησης να σημει
ώνονται περιγραφικά από τον εκπαιδευτικό στο τέλος κάθε τρίμηνου για ενδοσχολι-
κη χρήση» (Μαυρομμάτης, Ζουγανέλη κ.α., 2007) μοιάζει να αποτελεί 
αίτημα και σημαντικού αριθμού μαθητών. Εξάλλου, στους μικρότερους 
μαθητές, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, αυτοΰ του τΰπου, η αξιο
λόγηση δίνει την αίσθηση της φροντίδας και της προσοχής του εκπαι
δευτικού για τον μαθητή, ενώ η επιβράβευση της προσπάθειας τους 
μέσα από αυτήν δίνει κίνητρο για περαιτέρω προσπάθεια και επίτευξη 
καλυτέρων αποτελεσμάτων (Mavrommatis, 1992). Γίνεται έτσι προφα
νής ο ανατροφοδοτικός ρόλος της περιγραφικής αξιολόγησης, αφοΰ και 
οι μαθητές θεωρούν πως μ' αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιωθούν και 
να κατακτήσουν ευκολότερα τους μαθησιακούς στόχους. 

Γονείς μαθητών της Τ.Ε.Ε. ζητούν τακτική γραπτή αξιολόγηση, αλλά 
και να λαμβάνεται υπόψη η προσωπικότητα του μαθητή στην αξιολόγη
ση του. Για τους γονείς μαθητών Δημοτικού Σχολείου η περιφραστική 
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αξιολόγηση, σε συνδυασμό με την αριθμητική, είναι ο πιο επιθυμητός 
τρόπος αξιολόγησης, ενώ οι ίδιοι θεωρούν ως βασικότερο στόχο της 
βαθμολόγησης την επιβράβευση της προσπάθειας και της καλής επίδο
σης. 

Υπάρχει, λοιπόν, η αίσθηση πως αρχίζει να γίνεται κοινή συνείδηση 
των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικών, 
μαθητών και γονέων, ότι η απλή αριθμητική αποτίμηση της επίδοσης 
των μαθητών δεν αποτελεί επαρκή αποτύπωση της αξιολογικής κρίσης 
και οΰτε είναι αφ' εαυτής ικανή να λειτουργήσει ως ανατροφοδοτικός 
μηχανισμός. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών γίνεται ωστόσο φανερό 
πως υπολείπεται ακόμη πολλή δουλειά προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας διαπιστώθηκε, ακόμη, 
ότι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 
των μαθητών πρωτίστως ανατροφοδοτικά, για να διαμορφώσουν ανάλο
γα τη διδασκαλία τους και για να συζητήσουν μαζί τους, και κατόπιν για 
να τους ταξινομήσουν. Ο διάλογος, επίσης, μετά την αξιολόγηση, ανά
μεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς μπορεί να αποτελέσει ισχυρό κίνη
τρο για την αυτοβελτίωση των μαθητών. 

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς φαίνεται, συμφωνά 
με τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών, να θεωρείται 
ιδιαιτέρως χρήσιμη για την καλύτερη πλαισίωση και στήριξη των μαθη
τών στη μαθησιακή διαδικασία, αφοΰ ένα υψηλότατο ποσοστό εκπαι
δευτικών ενημερώνει τους γονείς για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. 
Αυτό ενισχύεται ως έναν βαθμό και από τις συνεντεύξεις των γονέων, οι 
οποίοι θεωρούν ως κΰρια πηγή πληροφόρησης για τη σχολική επίδοση 
και πρόοδο των παιδιών τους την τακτική επαφή με τους δασκάλους. 
Μεγαλύτερο έλλειμμα επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων 
καταγράφεται στα σχολεία της Τ.Ε.Ε. 

Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων δείχνουν σε πολΰ μεγάλο ποσο
στό να πιστεύουν πως οι γονείς εμπιστεύονται τη βαθμολογία των παι
διών τους. Θεωρούν ότι η βαθμολογία είναι συχνά διογκωμένη, δεν 
ανταποκρίνεται στις πραγματικές επιδόσεις των μαθητών και δημιουρ
γεί στα παιδιά ψευδαισθήσεις κυρίως ως προς τις προοπτικές επιτυχίας 
στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Δηλώνουν επιπλέον πως τείνουν να εμπι
στεύονται περισσότερο τη βαθμολογία του φροντιστηρίου, η οποία θεω
ρούν πως προδιαγράφει με πιο αξιόπιστο τρόπο την εισαγωγή ή μη του 
μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι βαθμοί φαίνεται να διαδρα
ματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση των γονέων, όπως σημειώ
νουν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς. Αμφισβητείται όμως ι\ αξιοπιστία και 
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ι\ αντικειμενικότητα των βαθμών ως προς τη δυνατότητα τους να αποδίδουν 
ακριβώς αυτά που αξίζουν η που έμαθαν η είναι ικανοί να κάνουν, μετά 
το μάθημα, οι μαθητές. Ωστόσο, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του 
μαθητή αποτελούν για τους ενδιαφερόμενους, πρώτα τους γονείς και 
μετά τους μαθητές, δείκτη-οδηγό για λήψη βελτιωτικών μέτρων (πρό
σθετη βοήθεια- φροντιστήρια κ.λπ.) ή για επιλογή σχολών Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. 
και επαγγελματικό προσανατολισμό. 

Παρόλο που έγινε φανερός ο εποικοδομητικός χαρακτήρας της αξιο
λόγησης, ως κίνητρο για μάθηση, εκπαιδευτικοί και γονείς υπογράμμι
σαν και την αρνητική - βαθμοθηρική χρήση της αξιολόγησης στο 
Λύκειο. Εξάλλου, ως προς το ζήτημα της αξιολόγησης τους στις Πανελ
λήνιες εξετάσεις, οι μαθητές είναι ιδιαιτέρως κριτικοί, διότι θεωρούν ότι 
ένα σύστημα ευρύτερης αξιολόγησης θα ήταν εγκυρότερο από την εξέ
ταση μίας ημέρας. 

Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν σε υψηλά ποσοστά πως αξιολογούν τους 
μαθητές εμπειρικά και θεωρούν ότι θα αισθάνονταν καλύτερα αν είχαν 
περισσότερες γνώσεις για το θέμα της αξιολόγησης. Επιπλέον εκφρά
ζουν ανησυχία για το πώς πρέπει να αξιολογούν και να αντιμετωπίζουν 
τους αδυνάτους και αλλόγλωσσους μαθητές. Αυτά τα ευρήματα ενισχύ
ουν την αμφισβήτηση που εκφράζεται από γονείς και μαθητές σχετικά 
με την αξιοπιστία της αξιολόγησης των μαθητών. 

Όσον αφορά στην άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με την επάρ
κεια τους σε θέματα αξιολόγησης αλλά και με την αναγκαιότητα επι
μόρφωσης τους ο' αυτόν τον τομέα, η μελέτη των στοιχείων της έρευνας, 
ποσοτικών και ποιοτικών, ανέδειξε κατ' αρχήν μια αίσθηση ελλείμματος 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί. Προκύπτει, ωστόσο, μια αντίφαση ανάμεσα 
σ' αυτό που διατυπώνεται από την πλευρά των εκπαιδευτικών ως έλλειμ
μα και ανάγκη και στην διάθεση τους να επιμορφωθοΰν. Είναι προφα
νές ότι υπάρχει σημαντικό έλλειμμα, από πλευράς φορέων της εκπαί
δευσης, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης 
του μαθητή, αλλά και μειωμένη διάθεση εκ μέρους των εκπαιδευτικών 
να καλύψουν αυτό το έλλειμμα παρακολουθώντας εθελοντικά σχετικά 
επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Από τα στοιχεία της έρευνας φαίνεται πως, αν και το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εκπαιδευτικών του δείγματος δηλώνει πως είναι ενημερω
μένο ως προς τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.θ - Π.Ι. σχετικά με την αξιολό
γηση του μαθητή, ένα πολΰ σημαντικό ποσοστό εκπαιδευτικών της 
τάξης του 30% φαίνεται να τις αγνοεί. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι 
οι νεότεροι, ηλικιακά και υπηρεσιακά, εκπαιδευτικοί αγνοούν σε μέγα-
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λΰτερο ποσοστό και εφαρμόζουν σε μικρότερο ποσοστό τις εν λόγω οδη
γίες. 

Ή τ α ν αναμενόμενο να μην εφαρμόζονται οι οδηγίες των Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
και Α.Π.Σ., λόγω της σχετικά πρόσφατης διανομής τους στα σχολεία 
(2003-04) και της ταυτόχρονης, σχεδόν, συλλογής των δεδομένων της 
έρευνας (2006-07). Η έλλειψη θεματικών ενοτήτων για την εκπαιδευτική 
αξιολόγηση στα Προγράμματα Σπουδών των περισσότερων καθηγητι
κών σχολών των Α.Ε.Ι. δικαιολογεί εν μέρει την έλλειψη κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα αξιολόγησης όπως και την απάντηση των 
περισσότερων ότι αξιολογούν εμπειρικά. 

Προηγούμενες έρευνες (Mavrommatis, 1996) και μελέτες (Π.Ι., 2004) 
παρουσιάζουν όμοια ευρήματα για την αξιολόγηση του μαθητή στην 
Ελλάδα (παραδοσιακή διδασκαλία και αξιολόγηση, ακατάρτιστοι 
εκπαιδευτικοί σε θέματα αξιολόγησης, έλλειψη περιγραφικής αξιολόγη
σης κ.τ.ό.). 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανής η ανάγκη διεξαγωγής 
περαιτέρω έρευνας με στόχο τον εντοπισμό των αιτίων, των αδυναμιών 
και των ελλείψεων που σχετίζονται με τη διαδικασία της αξιολόγησης 
του μαθητή. Επιπλέον, προκύπτουν νέα ερωτήματα όπως : 

• Με τι είδους κριτήρια προσδιορίζεται η ποιότητα της εκπαίδευ
σης; Τι είδους εκπαίδευση θέλουμε να έχουμε (τεχνοκρατική-ακα-
δημαϊκή ή ανθρωπιστική); 

• Ποια είναι η σχέση αξιολόγησης μαθητή και των κυρίων παραμέτρων 
(μαθητών, εκπαιδευτικών, Αναλυτικού Προγράμματος, διδακτικής 
μεθοδολογίας, γονέων, κ. α.) που συνεισφέρουν στην καθημερινή 
λειτουργία της σχολικής μονάδας; Με ποιους τρόπους αλληλεξαρ-
τώνται και αλληλεπιδρούν αυτές οι παράμετροι; Με ποιους τρό
πους και από ποιους μπορεί να διερευνηθεί αυτό; 

Για τη βελτίωση της κατάστασης, συμφωνά με τα ευρήματα της 
παρούσας έρευνας, θα προτείναμε τα εξής: 

• Να εμπλουτισθεί η βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θέματα 
σχετικά με την αξιολόγηση του μαθητή. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με την εισαγωγή σχετικών μαθημάτων στα Προγράμματα Σπου
δών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
των Πανεπιστημιακών Τμημάτων, από όπου προέρχονται οι 
εκπαιδευτικοί που στελεχώνουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

• Να συμπεριληφθούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και 
γενικά θέματα αξιολόγησης, ώστε να αναπτυχθεί μια «κουλτούρα» 
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αξιολόγησης και να απαλυνθεί η αρνητική στάση των εκπαιδευτι

κών απέναντι σε όποια διαδικασία συνδέεται με την αξιολόγηση. 

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση του μαθητή είναι ανάγκη να οργα

νωθούν θεματικά σεμινάρια για τους ήδη διδάσκοντες εκπαιδευτι

κούς, ώστε να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις μορφές 

αξιολόγησης του μαθητή και να καλλιεργήσουν ένα πνεύμα υιοθέ

τησης εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στην καθημερινή διδα

κτική τους πρακτική. 

• Να αξιοποιηθούν οι Σχολικοί Σύμβουλοι ως πολλαπλασιαστές-ενι-

σχυτές της «κουλτούρας» αξιολόγησης. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 

μέσω της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με την προϋπόθεση ότι οι 

Σχολικοί Σύμβουλοι θα έχουν οι ίδιοι επιμορφωθεί κατάλληλα. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
«Σχολικός Χώρος» και Εκπαίδευση: μια ιδιόμορφη σχέση 1 

Ο σχολικός χώρος αναγνωρίστηκε ως ακρογωνιαίος λίθος των 
εκπαιδευτικών συστημάτων και θεμέλιο της εκάστοτε εκπαιδευτικής 
πραγματικότητας και της σχολικής καθημερινότητας κυρίως κατά τη 
μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο εποχή. Από τότε μέχρι και σήμερα 
θεωρείται ότι εντάσσεται στις σημαντικές παραμέτρους του σχολείου εν 
γένει, των οποίων την ποιότητα κάθε φορέας εκπαιδευτικής πολιτικής 
και προγραμματισμού οφείλει να μελετά, να αξιολογεί και, φυσικά, να 
βελτιώνει. 

Στα σημερινά δεδομένα, ο τρόπος με τον οποίο η κοινή αντίληψη στη 
χώρα μας προσλαμβάνει τον χαρακτήρα και τον ρόλο που ο σχολικός 
χώρος διαδραματίζει στα εκπαιδευτικά πράγματα, δεν είναι ενιαίος. 
Παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, διαφοροποιήσεις μεταξύ των κοινωνικών 
στρωμάτων και αποκλίσεις στις αναπαραστάσεις, τις προσδοκίες και τις 
απαιτήσεις των ατόμων. 

Θα μπορούσαμε ωστόσο να αναγνωρίσουμε δυο βασικές τάσεις: από 
τη μια πλευρά, διαδεδομένη είναι η εντύπωση ότι με την ανάπτυξη της 

1. Η υπάρχουσα κατάσταση σχετικά με τον σχολικό χώρο στην ελληνική εκπαίδευση, η 
προβληματική και οι υποθέσεις εργασίας, καθώς και ο εν γένει σχεδιασμός του πεδίου 
αυτού της έρευνας, αναπτύσσεται στο: Γκιζελή, Β. Δ., Μακρΐδης, Γ. κ.ά. (2007). Υλικο
τεχνική Υποδομή, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, 99-112. Βλ. επίσης Γκιζελή, Β. 
Δ. (2008). Σχολικός χώρος: ένα ιδιόρρυθμο πεδίο της έρευνας. Πρακτικά Διημερίδας Αξιο
λόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Συστήματος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης του Π.Ι., Αθήνα 20-21 Μαρτίου. 
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και, μερικότερα, με την αρτιότητα της (π.χ. με έναν υψηλά εξειδικευμέ
νο τεχνολογικό εξοπλισμό) η σχολική υλικοτεχνική υποδομή συμβάλλει 
άμεσα στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων μιας αντίληψης «ωφε
λιμιστικής» και τεχνοκρατικής, κατά την οποία στόχος της εκπαίδευσης 
είναι να ικανοποιήσει τις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις του 
αυριανού εργαζόμενου και μέλους του συστήματος αγοράς εργασίας, σε 
αντιστοιχία με τις προσταγές της αγοράς. (Εξάλλου, και ο ίδιος ο όρος 
«υλικοτεχνική υποδομή», που ορίζει το «υλικό τμήμα» του εκπαιδευτικού 
συστήματος, περιορίζει τον χαρακτήρα του υλικού αυτοΰ τμήματος στο 
στενό πλαίσιο των τεχνικών εφαρμογών. Αφίσταται επομένως από τον 
πολΰ περιεκτικότερο όρο του «σχολικού χώρου», όρο τον οποίο οι ερευ
νητές αυτοΰ του πεδίου της έρευνας υποστηρίζουν και υιοθετούν). Στον 
αντίποδα αυτής της άποψης, βρίσκεται άλλη, συμφωνά με την οποία, 
χωρίς να παραγνωρίζεται η σημασία των παραπάνω, αναγνωρίζονται ως 
ιδιαίτερα σημαντικές οι αυθύπαρκτες ανθρωπιστικές και κοινωνικές 
αξίες του σχολικού χώρου, οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στην ανθρωπι
στική παιδεία του ατόμου, στην πνευματική του καλλιέργεια, στην ανά
πτυξη μιας κουλτούρας της αισθητικής και του ωραίου και, επομένως, 
στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης προσωπικότητας και ακέραιου χαρα
κτήρα. Με βάση κυρίως αυτήν τη δεύτερη προσέγγιση εκπτΰσσονται μία 
προς μία οι ερευνητικές φάσεις αυτοΰ του πεδίου της έρευνας. 

Εξάλλου, κατά μία εκδοχή, ο σχολικός χώρος, ως «συμβάν υλικοτε
χνικό», επομένως απτό και συγκεκριμένο, εΰκολα κατασκευάζεται, χρη
σιμοποιείται και συντηρείται, αρκεί όλες οι φάσεις της δημιουργίας του 
να διαθέτουν την απαραίτητη οικονομική στήριξη. Συνέπεια της αντίλη
ψης αυτής είναι οι ερευνητικές προσεγγίσεις να αποτελοΰν τις περισσό
τερες φορές διαγνωστικές μελέτες ποσοτικών καταγραφών, εΰκολης 
μεθοδολογικά προσέγγισης, προάγγελους, υποτίθεται, άμεσων βελτιωτι
κών παρεμβάσεων. Παράλληλα, τα όργανα του προγραμματισμού της 
εκπαίδευσης σπάνια συμπεριλαμβάνουν στην προβληματική τους ζητή
ματα εκπαιδευτικά-περιβαλλοντικά-κτιριολογικά-αισθητικά. Ακόμα 
σπανιότερα προσβλέπουν με τον προγραμματισμό τους σε διαδικασίες 
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και αρχιτεκτόνων-σχεδιαστών του 
σχολικού χώρου. 

Είναι αλήθεια ότι στα σχολειά της χώρας μας οι ελλείψεις, τα κενά, 
οι ανικανοποίητες ποσοτικές απαιτήσεις αποτελοΰν την κΰρια αδυνα
μία, αδυναμία η οποία διατρέχει τη συνείδηση ολόκληρης της εκπαι
δευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς, στελέχη, διοίκη
ση, προγραμματιστές και πολιτικές ηγεσίες της εκπαίδευσης). Η παροΰ-
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σα διερεύνηση όμως της λεγόμενης «Υλικοτεχνικής Υποδομής» δεν επε
δίωξε να καταγράψει τις ποσοτικές ελλείψεις και τις αντίστοιχες απαι
τήσεις, αλλά διεξήχθη με γνώμονα τις βαθύτερες, ποιοτικές σχέσεις του 
σχολικού χώρου με τη σχολική πραγματικότητα. Εδώ, επιδιώξαμε να 
διερευνήσουμε μια άλλου τΰπου «ελλειμματική σχέση» ανάμεσα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα και στην οργάνωση του σχολικού χώρου, αλλά 
και να προσεγγίσουμε τη δυσχερή επικοινωνία ανάμεσα στον χρήστη 
(είτε αυτός είναι ο μαθητής και η μαθήτρια, είτε ο καθηγητής είτε το 
Στέλεχος της Εκπαίδευσης) και στον αρχιτέκτονα-σχεδιαστή και κατα
σκευαστή του σχολικού περιβάλλοντος. Όσοι γνωρίζουν την εκπαιδευτι
κή καθημερινότητα διαισθάνονται ότι μια «απόσταση» χωρίζει τον χρή
στη του χώρου από τον ίδιο τον κατασκευασμένο σχολικό χώρο στον 
οποίο διαβιώνει. Η ερευνητική προσπάθεια μας στηρίζεται στην άποψη 
ότι η επιζητούμενη ποιότητα στο σχολικό περιβάλλον δεν επηρεάζεται 
αποκλειστικά και μόνον από τις -πάντοτε παρούσες, είναι η αλήθεια-
ποσοτικές ελλείψεις σε αίθουσες και λοιπά στοιχεία της υλικοτεχνικής 
υποδομής (η αποτύπωση των οποίων, άλλωστε, αποτελεί αντικείμενο 
άλλων κρατικών φορέων, με άλλη οργάνωση και άλλα μεθοδολογικά 
εργαλεία), αλλά εντοπίζεται «και κάπου αλλοΰ». Αυτό το «αλλοΰ» επι
διώξαμε να εντοπίσουμε μέσα από τις στάσεις των ερωτώμενων και, 
συγκεκριμένα, από τις σχέσεις των χρηστών με τα υπαρκτά εκείνα στοι
χεία του χώρου που ακυρώνουν (ή αναδεικνύουν;) τους βαθύτερους 
εκπαιδευτικούς στόχους, τις προσδοκίες και τις αξίες και που επηρεά
ζουν, θετικά ή αρνητικά, την επιζητούμενη ποιότητα της εκπαίδευσης. 

Από την αρχική μας προβληματική και τις υποθέσεις εργασίας εξή
χθησαν οι βασικοί «Ερευνητικοί Άξονες». Στη συνέχεια, αυτοί αναδια
μορφώθηκαν αφενός από τους περιορισμούς που τα ίδια τα δεδομένα 
της συνολικής έρευνας έθεταν και αφετέρου από την επεξεργασία τους 
σε συσχετισμό με τα άλλα πεδία της έρευνας, από τις παρατηρήσεις της 
Εξωτερικής Επιτροπής Αξιολόγησης2 επ' αυτών (και μάλιστα σε δυο 
φάσεις της έρευνας) και, κυρίως, μετά από την ίδια την εξειδίκευση τους 
σε συγκροτημένα ερωτηματολόγια, που και αυτά, με τη σειρά τους, δοκι
μάστηκαν πειραματικά στην πράξη, πριν διατυπωθούν οριστικά. 

Οι βασικοί ερευνητικοί άξονες καθ' όλη την ερευνητική διαδικασία 
ήταν: 

Πρώτον: Αν ο σχολικός χώρος (ο κτιριακός και ο υπαίθριος σχολικός 
χώρος ή, όπως αναφέρεται, η «Υλικοτεχνική Υποδομή»), όχι ως ελλειμ-

2. Ασδραχάς, Σ. Ι., Κΐττας, Χρ., Λιγομενΐδης, Π., Μπαμπινιώτης, Γ. & Τσουκαλάς, Α. 
2006 και 2008. Αρχική Έκθεση Διαμορφωτικής Αξιολόγησης, Αθήνα (μη δημοσιευμένο). 
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ματική, ποσοτικά, κατάσταση αλλά ως λειτουργία και ως αισθητική, 
εκφράζει (ή αν είναι αδιάφορη ή αν ακυρώνει) το ισχύον εκπαιδευτικό 
σύστημα και τις αρχές που το διέπουν. Αν ευνοεί αρχές όπως η μαθητο-
κεντρική διδασκαλία, η ενεργή συμμετοχή του μαθητή, η δημιουργική 
χρήση εποπτικών μέσων. Αν συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας του 
μαθητή και του εκπαιδευτικού μέσα στο σχολείο του, αν βοηθάει στις 
επιθυμητές εξωσχολικές εκδηλώσεις κ.τ.λ. 

Δεύτερον: Αν, πόσο και πώς στο υπάρχον σχολικό κτίριο και στον ευρύ
τερο σχολικό χώρο συντελείται ικανοποιητικά (ή αν συντελείται κατά 
ουδέτερο, αδιάφορο τρόπο) η κοινωνικοποίηση των μαθητών, αν ανα
πτύσσονται οι συμμετοχικές μαθητικές διαδικασίες, αν ευνοούνται οι 
πολυπολιτισμικές συναναστροφές, αν δημιουργείται ενεργό «σχολικό 
κλίμα». 

Με βάση τους ερευνητικούς άξονες διαμορφώθηκαν ερωτηματολόγια 
με τρεις κυρίες ομάδες ερωτημάτων με βάση, η πρώτη, τη Λειτουργικότη
τα, και οι δυο άλλες, την Αισθητική και την Ασφάλεια που ο σχολικός χώρος 
παρέχει στους χρήστες του αντιστοίχως. Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών 
αναδύθηκαν πλήθος ερωτημάτων. Ανάλογα με το αντικείμενο στο οποίο 
αναφέρονται, τα ερωτήματα εξειδικεύονται και ομαδοποιούνται σε υπο
ομάδες ερωτημάτων, που αποτελούν τις κυρίες εκπαιδευτικές περιοχές 
όπου ανιχνεύεται η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος. Τα περισ
σότερα αναφέρονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ εκπαιδευ
τικών και μαθητών. Σκοπός είναι να μάθουμε αν οι χρήστες, γνωρίζο
ντας ή όχι τον φορέα σχεδιασμού του σχολείου τους, αισθάνονται ότι το 
σχολείο τους βοηθά στο έργο της παροχής και της αφομοίωσης της γνώ
σης, αν καλύπτει λειτουργικά τις επιδιώξεις τους, αν ελκύονται από την 
αισθητική του, αν το αγαπούν, αν αισθάνονται ασφάλεια μέσα σε αυτό, 
αν τους δίνεται η δυνατότητα να παρέμβουν στην οργάνωση του χώρου 
του και πολλά άλλα. 

Αναφέρουμε ορισμένες από τις υποομάδες ερωτημάτων: 
Η συμβολή της λειτουργικότητας και της αισθητικής του σχολικού 

χώρου στην προώθηση ανθρωπίνων σχέσεων και σχέσεων φιλίας, στην κοινω
νικοποίηση των μαθητών και των μαθητριών, στη διενέργεια ανοιχτών 
πολιτιστικών εκδηλώσεων, στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού και διδα
κτικού έργου μέσω των αιθουσών διδασκαλίας, των ειδικών αιθουσών (εργα
στηρίων κ.τ.λ.), των υπαίθριων χώρων των γραφείων των εκπαιδευτικών, στις 
διευκολύνσεις προς τα άτομα με αναπηρία, στην επάρκεια ως προς τους 
χώρους στάθμευσης, στην ασφάλεια (ή στις ανασφάλειες) που βιώνουν οι 
χρήστες, εκπαιδευτικοί και μαθητές από τις φθορές του κτιρίου η από 
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ενδεχόμενο σεισμό, καθώς και από φαινόμενα εξωσχολικής ή ενδοσχολικής 
βίας κ.ά. 

Τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν στο προεπιλεγμένο δείγμα των 
εκατό αστικών, ημιαστικών και αγροτικών σχολείων, συμπληρώθηκαν 
από εκπαιδευτικούς και μαθητές, επανασυνελέγησαν και υπέστησαν την 
ανάλογη στατιστική επεξεργασία. Παράλληλα, η διαδικασία συμπλη
ρώθηκε με ποιοτική διερεύνηση και με παρατήρηση σε δέκα σχολεία. 
Λάβαμε επίσης υπ' όψη μας στοιχεία που συλλέξαμε με αφορμή τη 
συζήτηση που ως Παιδαγωγικό Ινστιτούτο διοργανώσαμε με τους εκπαι
δευτικούς, όταν τους επισκεφτήκαμε για να εξηγήσουμε τον σκοπό και 
τους στόχους της έρευνας μας. Επιπλέον, πιστεύουμε ότι στο μέλλον τα 
στοιχεία της ποιοτικής διερεύνησης μπορούν και πρέπει να συμπληρώ
νονται σε συνεχή βάση με όσα δεδομένα συλλέγονται από πρόσθετες 
αρχειακές αναδιφήσεις και από μεταγενέστερες επισκέψεις στα σχολεία 
της ποιοτικής διερεύνησης και σε άλλα. 

Στη συνέχεια ακολουθεί η επιλογή των στοιχείων με στατιστική 
σημαντικότητα3, ο σχολιασμός τους, καθώς και ο σχολιασμός των συσχε
τισμών και των διασταυρώσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι στάσεις των 
ερωτώμενων ανάλογα με την ηλικία ή τον τύπο του σχολείου στο οποίο φοιτούν, 
Γενικό Λύκειο ή Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., ανάλογα με το φύλο του ερωτώμενου 
κ.ο.κ. Στον σχολιασμό αυτό συμβάλλει η επεξεργασία των παραπάνω σε 
συνδυασμό με τα συμπεράσματα της ποιοτικής προσέγγισης και της 
παρατήρησης. 

Τέλος, εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα, όσο υπάρχουν τέτοια. Δεν 
θα πρέπει όμως να αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις, όχι γιατί η 
έρευνα δεν οδηγεί προς αυτές, αλλά διότι, πρώτον, πιστεύουμε ότι οι 
προτάσεις αποτελούν αυτόνομο πεδίο επεξεργασίας, εξαρτώμενο από 
πολλά στοιχεία (οικονομικά, πολιτικά και άλλα), πέρα από τα συμπερά
σματα της οποιασδήποτε έρευνας. Δεύτερον, διότι, όπως θα φανεί και 
στον επίλογο, η παρούσα έρευνα για την ποιότητα του ιδιόμορφου αυτού 
πεδίου, του σχολικού χώρου, δεν εντοπίζει το σύνολο των προβλημάτων 
που αυτός εμπεριέχει, αλλά μέρος τους. Δεν πρέπει δηλαδή να φτάσου
με στο άλλο άκρο και να παραλείψουμε την κυρίως διερεύνηση της ποι
ότητας του σχολικού χώρου, η οποία πρέπει να στοχεύει εκεί όπου κατά 
κΰριο λόγο εδράζεται, δηλαδή στις περιοχές παραγωγής του σχολικού χώρου, 
όπως αυτές αναφέρονται στα συμπεράσματα αυτής της διερεύνησης. 

3. Βλ. π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς Τ σ ο υ κ α λ ά , Ι. Α. (2008). Παρατηρήσεις πάνω στην Έκθεση ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων, Αθήνα (μη δημοσιευμένο) . 
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Ι. Η ΟΜΑΔΑ-ΣΤΟΧΟΣ 
Το προφίλ των ερωτώμενων, εκπαιδευτικών και μαθητών 

Στην έρευνα συμμετείχαν 971 εκπαιδευτικοί από τέσσερις διαφορετι
κούς τύπους σχολικών μονάδων (48% από το Δημοτικό, 27% από το 
Γυμνάσιο, 18% από το Λύκειο και 7% από το Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.). Οι περισ
σότεροι, με βάση την υπηρεσιακή τους κατάσταση, είναι μόνιμοι (μόνο 
9% είναι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι), δυο στους τρεις είναι γυναίκες 
(66,17% έναντι 33,83% των ανδρών), ενώ οι περισσότεροι ανήκουν στην 
ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών (45%). 

Στην έρευνα συμμετείχαν επίσης 357 μαθητές, εκ των οποίων 56,3% 
από Γενικά Λύκεια και 43,7% από Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. Από αυτούς το 56% 
ήταν κορίτσια και το 44% αγόρια. Το 42% ήταν μέχρι 16 ετών, το 35% 
17 ετών και το 23% 18 ετών και πάνω. Έτσι, όταν διεξήχθη η έρευνα, το 
32% φοιτούσε στην Α' τάξη, το 44% στη Β' τάξη και το 24% στη Γ' τάξη. 
Ο γενικός Μ.Ο. της βαθμολογίας τους ήταν μέχρι 13 για το 20% των 
μαθητών, 13 έως 17 για το 49% και 17 έως 20 για το 31% των μαθητών. 

Στο σημείο αυτό οφείλουμε να παρουσιάσουμε και ποιοι δεν συμμετείχαν 
στην έρευνα. Η απόφαση μας να μην απευθυνθούμε, στο πεδίο αυτό, στους 
γονείς των μαθητών (πράγμα που δικαιολογημένα έγινε στα άλλα πεδία) 
στηρίζεται στη γενικότερη «οικονομία» της έρευνας και στην επιθυμία μας 
να περιοριστεί, κατά το δυνατόν, ο απέραντος αριθμός ερωτημάτων, παρ' 
όλο που ευρύτερη διερεύνηση των τάσεων του οικογενειακού περιβάλλο
ντος θα ήταν απολύτως (επιθυμητή και) απαραίτητη4. Για τον ίδιο λόγο 
αποφεύχθηκαν και ερωτήσεις ανοικτού τΰπου5. Ταυτόχρονα όμως σημει
ώνουμε και την έλλειψη ερωτημάτων προς την τρίτη -και πολΰ σημαντι
κή- από τις ομάδες-στόχους, την ομάδα των σχεδιαστών του χώρου, στην 
οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν πρωτίστως οι αρχιτέκτονες-σχεδιαστές 
και, δευτερευόντως, όλοι οι λοιποί εμπλεκόμενοι, όπως κρατικοί φορείς 
υπεύθυνοι του σχολικού κτιρίου, αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες, ιδιωτι
κοί φορείς που τα τελευταία χρόνια εμπλέκονται ιδιαίτερα στο ζήτημα της 
παραγωγής του σχολικού κτιρίου μέσω νεότευκτων διαδικασιών (βλ. 
«μελετοκατασκευή», παραγωγή σχολικού χώρου μέσω Κοινοτικών Προ
γραμμάτων Στήριξης κ.τ.λ.), ακόμη και οι εκάστοτε σχετικές με το θέμα 

4. Βλ. την πολύ σωστή παρατήρηση του Π. Λιγομενΐδη στο Ασδραχάς, Σ. Ι., Κΐττας, Χρ., 
Λιγομενΐδης, Π., Μπαμπινιώτης, Γ. & Τσουκαλάς, Α. (2006). Αρχική Έκθεση Διαμορφωτι
κής Αξιολόγησης, Αθήνα, (μη δημοσιευμένο) και (2008). Παρατηρήσεις τιάνω στην Έκθεση 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, Αθήνα (μη δημοσιευμένο). 

5. Κίττας, Χρ. (2008). ο. η. 
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πολιτικές ηγεσίες, που είναι εκείνες που χαράσσουν τις φανερές ή σιωπη
ρές αρχές οργανώσεως του σχολικού χώρου. Η έλλειψη αυτή είναι σημα
ντική, έστω και αν δεν ακυρώνει το ενδιαφέρον των συμπερασμάτων από 
τις άλλες δυο εξίσου σημαντικές ομάδες-στόχους. 

II. ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ 
Λειτουργικότητα, αισθητική, ασφάλεια του σχολικού χώρου 

Τα ερωτηματολόγια, και κατ' επέκτασιν ο σχολιασμός τους, διαρ
θρώνονται σε τρεις κυρίες ομάδες ερωτημάτων: αξιολόγηση με βάση τη 
Λειτουργικότητα του σχολικού χώρου, την Αισθητική του και την Ασφά
λεια που παρέχει στους χρήστες του. 

Στο πλαίσιο των ομάδων αυτών αναδύεται πλήθος ερωτημάτων, από τα 
οποία τα περισσότερα αναφέρονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος μετα
ξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, ενώ κάποια άλλα αναφέρονται κατά πιο 
εξειδικευμένο τρόπο σε μία μόνον από τις δυο κατηγορίες των ερωτώμενων. 

Τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί κατά γενικό τρόπο, αλλά, ανάλογα 
με το αντικείμενο στο οποίο αναφέρονται, εξειδικεύονται και ομαδοποι
ούνται στις παρακάτω υποομάδες ερωτημάτων, που αποτελούν (όπως νομί
ζουμε και όπως προέκυψε και από τις προ ερευνητικές συζητήσεις με 
τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς) τις κυρίες εκπαιδευτικές περιο
χές που επηρεάζουν και επηρεάζονται από την ποιότητα του εκπαιδευ
τικού συστήματος. Αναφέρουμε ορισμένες: η συμβολή της λειτουργικό
τητας ή/και της αισθητικής του σχολικού χώρου (κτιρίου και περιβάλλο
ντος) στην προώθηση ανθρωπίνων σχέσεων φιλίας (θα την ονομάζουμε 
αντισυμβατικά για λόγους συντομογραφίας κοινωνικοποίηση των μαθητών 
και μαθητριών) καθώς και στη διενέργεια ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσε
ων. Οι απόψεις των ερωτώμενων σχετικά με το αν και πόσο συμβάλλει 
στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου η λειτουργικότητα των αιθουσών 
διδασκαλίας, των ειδικών αιθουσών (εργαστηρίων κ.τ.λ.), των υπαίθριων χωρών, 
των γραφείων των εκπαιδευτικών, ακόμα και η επάρκεια ή όχι του σχολικού 
χώρου σχετικά με τους χώρους στάθμευσης, οι διευκολύνσεις προς τα άτομα 
με αναπηρία, οι ανασφάλειες που βιώνουν οι χρήστες, εκπαιδευτικοί και 
μαθητές, από τις φθορές του κτιρίου, από ενδεχόμενο σεισμό και από φαι
νόμενα εξωσχολικής ή ενδοσχολικης βίας. 

Αξία όμως παρουσιάζουν και περαιτέρω αναλυτικές υποπεριπτώσεις 
των παραπάνω, όπως για παράδειγμα η αξιολόγηση των παραπάνω υπο
ομάδων ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τον τΰπο του σχολείου στο 
οποίο φοιτούν, ή, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς, τη βαθμίδα εκπαί-
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δευσης στην οποία υπηρετούν, Δημοτικό η Γυμνάσιο κ.ο.κ., γι' αυτό και 
παρουσιάζονται ξεχωριστά, όπου υπάρχουν τέτοιες. 

Το σύνολο των περιπτώσεων (ομάδων, υποομάδων και υποπεριπτώ
σεων) στις οποίες παρουσιάστηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίη
ση των απαντήσεων έχει σχολιαστεί αλλά δεν παρουσιάζεται βέβαια 
εδώ, ελλείψει χώρου. Ο σχολιασμός τους θα κατατεθεί στο γενικό αρχείο 
της έρευνας που θα φυλαχθεί, νομίζουμε, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 
Στην παρούσα μορφή έχει γίνει επιλογή εκείνων των στοιχείων που οι 
ερευνητές κρίναμε ως πιο ενδιαφέροντα. 

III. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ 
Αρχιτέκτονες, Εκπαιδευτικοί και Μαθητές ως δημιουργοί και 
χρήστες του σχολικού χώρου 

1. Η λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό τ η τ α του σχολικού χ ώ ρ ο υ 

1.1. Η αντίληψη της λειτουργικότητας του σχολικού χώρου 
σε εκπαιδευτικούς και μαθητές 

Στο κεφάλαιο «Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου», συγκρίνο
ντας τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, βλέπουμε ότι οι απόψεις 
και των δυο ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό. Εκπαιδευτικοί και μαθητές 
θεωρούν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται όχι ικανοποιητικά ως προς τις 
αίθουσες διδασκαλίας και ως προς τις ειδικές αίθουσες, όπως εργαστή
ρια κ.τ.λ. Και οι δυο ομάδες θεωρούν σε υψηλά ποσοστά ότι το σχολείο 
δεν ανταποκρίνεται καθόλου ως προς τη διευκόλυνση των μαθητών με ανα
πηρία. Ως προς τους υπαίθριους χώρους, ένα ποσοστό εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι το σχολείο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά (44,33%) και ένα επί
σης υψηλό ποσοστό ότι ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά (37,75%). 

Συγκεκριμένα: 
Στην ποιοτική έρευνα η πρώτη αυθόρμητη απάντηση που έδωσαν οι 

περισσότεροι εμπλεκόμενοι σχετικά με το ποια θεωρούν τα σημαντικότερα 
προβλήματα στην εκπαίδευση αναφερόταν σε προβλήματα υλικοτεχνικής 
υποδομής. Οι ελλείψεις των σχολικών κτιρίων σε σχέση με τις λειτουρ
γικές ανάγκες των σχολείων αποτελούν το πρώτο πρόβλημα για τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας, αφοΰ γίνεται αντιληπτή και επισημαίνεται με 
ευκολία κάθε ανεπάρκεια που εμποδίζει ή επηρεάζει αρνητικά την 
ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
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Γράφημα 1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Β Δεν ανταποκρίνεται • Ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά • Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

Όμως, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς αξιολογούν κατά τομέα τη λει
τουργικότητα του σχολικού κτιρίου και των υπαίθριων χώρων οι εκπαιδευτικοί και 
οι μαθητές ως πρωταγωνιστές της σχολικής πραγματικότητας, αφοΰ δεν 
πρέπει να λησμονούμε ότι στις συγκεκριμένες κτιριακές λειτουργίες επι
τελούν τους κοινωνικούς τους ρόλους. Στους περισσότερους τομείς οι 
εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου αντα
ποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. 
Εκεί που δηλώνουν ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου είναι οι διευκολύνσεις που 
παρέχει στα Α.Μ.Ε.Α. (62,63%), οι χώροι στάθμευσης (48,81%) και οι αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων (45,18%). Αντιθέτως, τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικής 
αξιολόγησης {ανταποκρίνεται ικανοποιητικά) εντοπίζονται στην κοινωνικοποίη
ση των μαθητών (44,72%) και στην ύπαρξη υπαίθριων χώρων (44,43%). Φαί
νεται ότι οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή δεν επηρεάζουν αρνη
τικά την ανάπτυξη σχέσεων και τις συναναστροφές των μαθητών, που 
διαμορφώνονται από τις σχέσεις του έμψυχου δυναμικού αλλά και από το 
«κλίμα» που επικρατεί στο ελληνικό σχολείο. Αν συγκρίνουμε εκπαιδευ
τικούς και μαθητές ως προς το πώς αξιολογούν κατά τομέα τη λειτουργικότητα 
του σχολικού κτιρίου και των υπαίθριων χώρων, θα διαπιστώσουμε ότι υπάρχει 
αναλογική σχέση ως προς την κατεύθυνση της αξιολόγησης και μικρή 
απόκλιση ως προς την ένταση, δεδομένου ότι πολΰ αρνητική πρέπει να 
χαρακτηριστεί η αξιολόγηση κυρίως των μαθητών, όσον αφορά στο σχο
λικό κατασκευασμένο περιβάλλον και στη λειτουργικότητα του: κανένας 
χώρος του σχολείου δεν θεωρείται από τους μαθητές ότι ανταποκρίνεται 
θετικά με ποσοστό πάνω από 50%. Συγκεκριμένα, όπως είδαμε στους 
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εκπαιδευτικούς, έτσι και στους μαθητές τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητι
κής αξιολόγησης του σχολικού χώρου εντοπίζονται στις διευκολύνσεις που 
παρέχει στα Α.Μ.Ε.Α. (63,48%), στους χάρους στάθμευσης (60,40%) και στις 
αίθουσες πολλαπλών χρήσεων (45,37%). Εξάλλου, σε όλους τους τομείς αξιο
λόγησης οι μαθητές παρουσιάζονται στις κρίσεις τους περισσότερο 
αυστηροί από τους εκπαιδευτικοΰς(Ι) Εκτιμούν για παράδειγμα ότι δεν 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους: οι αίθουσες διδασκαλίας σε ποσοστό 
19,83% έναντι 14,53% των εκπαιδευτικών, οι ειδικές αίθουσες διδασκαλίας 
(εργαστήρια, κ.ά.) σε ποσοστό 33,91% έναντι 24,23% και οι χώροι άθλησης και 
πολιτισμού σε ποσοστό 30,70% έναντι 17,92%. 

Γράφημα 2. ΠΟΣΟ ΒΟΗΟΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ & 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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D Καθόλου Π Λίγο Ο Αρκετά Π Πολύ 

Πολΰ αρνητικοί παρουσιάζονται οι μαθητές στο κατά πόσο βοηθά η 
λειτουργικότητα του κτιρίου τη διδασκαλία με χρήση εποπτικών μέσων ή την αξιο
ποίηση της βιβλιοθήκης, αφοΰ το 35,55% από αυτούς απάντησε «λίγο» και το 
43,06% «καθόλου»(\) Αντίθετα παρουσιάζονται αρκετά θετικοί, όπως άλλω
στε και οι εκπαιδευτικοί, στην εκτίμηση τους για το κλίμα του σχολείου και 
τις ανθρώπινες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον, αφοΰ το 
23,56% των μαθητών δήλωσε ότι η λειτουργικότητα του κτιρίου βοηθά 
«πολύ» τις συναναστροφές και τις φιλίες τους και το 39,94% ότι βοηθά «αρκετά». 

Συμπερασματικά: 
Τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι οι ίδιοι οι μαθητές-χρήστες αξιολο

γούν αρνητικά όχι μόνο τις ελλείψεις σε εξοπλισμό των σχολικών μονά-



ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

δων, αλλά και τον γενικότερο σχεδιασμό του σχολικού κατασκευασμένου 
περιβάλλοντος. Το γεγονός αυτό συμπερασματικά αναδεικνύει και την 
επιτακτική ανάγκη συνεργασίας και στενής σχέσης μεταξύ των αρχιτε
κτόνων σχεδιαστών και των χρηστών του σχολικού περιβάλλοντος (μα
θητών, εκπαιδευτικών), που, αν υπήρχε, θα αναβάθμιζε θεαματικά τη 
μορφή, τη λειτουργικότητα και την ευχρηστία των χώρων του σχολείου 
και μάλιστα με μικρό επιπλέον κόστος. Η πρόβλεψη ύπαρξης διευκο
λύνσεων για Α.Μ.Ε.Α., η.χ., δεν απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλη δαπάνη, όπως 
επίσης η ύπαρξη λειτουργικής αίθουσας εκδηλώσεων και η ύπαρξη λει
τουργικών υπαίθριων χώρων, στις περιπτώσεις, βέβαια, που το επιτρέπει 
η συνολική έκταση της σχολικής μονάδας. 

Οι υπαίθριοι χώροι στην αντίληψη TWV μαθητών 
Η λειτουργικότητα των υπαίθριων χώρων έχει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στο ανοικτό ελληνικό σχολειό, κρίνεται δε λιγότερο αρνητικά από ό,τι η 
αξιολόγηση των μαθητών για τις αίθουσες διδασκαλίας, με ποσοστό 
62,4% στην Α' τάξη, που αυξάνεται σε 78,2% στη Γ' τάξη (άθροισμα 
απαντήσεων «δεν ανταποκρίνονται» και «όχι ικανοποιητικά»). 

Γράφημα 3. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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υψηλούς Μ.Ο. βαθμολογίας. Το ίδιο συμβαίνει και σε ό,τι αφορά στην 
αξιολόγηση τους σε σχέση με την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτή

των. 

Γράφημα 4. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
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1.2. «Κλίμα», σχέσεις, συναναστροφές, φιλίες. Κοινωνικοποίηση 
των μαθητών και των μαθητριών 

Πλάι στην παροχή της γνώσης, το σχολειό αποτελεί, όπως είναι γνω
στό, και έναν από τους κυριότερους φορείς της κοινωνικοποίησης του 
ατόμου. Στην έρευνα δεν εξετάζεται οΰτε διερευνάται σε βάθος η έννοια 
της κοινωνικοποίησης με την κοινωνιολογική χροιά του όρου, πόσο μάλ
λον η υπόθεση ότι ο σχολικός χώρος αποτελεί ιδιαίτερο φορέα κοινωνι
κοποίησης των νεαρών ατόμων (υπόθεση που δεν έχει ακόμα ενδελεχώς 
διερευνηθεί οΰτε από την κλασική κοινωνιολογική βιβλιογραφία). Προ
σεγγίζεται όμως η έννοια αυτή της κοινωνικοποίησης στον σχολικό χώρο 
μέσα από τις δυνατότητες που παρέχει (ή δεν παρέχει) το σχολικό κτί
ριο και οι υπαίθριοι χώροι του, ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη της 
κοινωνικοποίησης του μαθητή και της μαθήτριας μέσα από αγωγούς 
άλλους από εκείνους της ανάπτυξης της γνώσης: μέσα από τις συνανα
στροφές και τις φιλίες και την παρεπόμενη ανάπτυξη των αξιών και της 
κουλτούρας, μέσα από επαφές με πολυπολιτισμικά στοιχεία, μέσα από 
δραστηριότητες στα όρια του επίσημου προγράμματος, μέσα από το 
«κλίμα» της δυναμικής της λεγόμενης κοινωνικής ομάδας. Σε όλα αυτά 
ο σχολικός χώρος, με τη σωστή λειτουργικότητα του και την ελκυστική 
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αισθητική του (ή με τις ελλείψεις και τις αστοχίες του) μπορεί να παίξει 
έναν σημαντικό θετικό ρόλο (ή αδιάφορο ή και αρνητικό, κατά περί
πτωση) στη διαδικασία κοινωνικοποίησης των μαθητών και των μαθη
τριών, τον οποίο οι ερευνητές έκριναν σκόπιμο να διερευνήσουν. 

Εκπαιδευτικοί: γενικά, κατά ηλικία, κατά τύπο σχολείου 

Βρέθηκε ότι το 46,96% των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι ο σχολικός 
χώρος ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά στην κοινωνικοποίηση των 
μαθητών, το 44,72% ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά και μόνο το 8,32% 
ότι δεν ανταποκρίνεται. Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπί
σθηκαν κατά ηλικία, με βάση την υπηρεσιακή τους κατάσταση, και κατά 
σχολική μονάδα στην οποία υπηρετούν. Έτσι, ενώ στις μικρότερες ηλι
κίες επικρατεί η άποψη ότι ο σχολικός χώρος ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 
στην κοινωνικοποίηση των μαθητών (μέχρι 30 ετών 49,44% και 31-40 
ετών 50,38%), στις μεγαλύτερες ηλικίες επικρατεί η αντίληψη ότι ο σχο
λικός χώρος ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά (41-50 ετών 49,64% και 
51 ετών και πάνω 49,37%). Στη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα συναντάμε 
και το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό της άποψης ότι η λειτουργικό
τητα του κτιρίου δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνικοποίηση των μαθητών 
(13,29%). 

Γράφημα 5. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά ηλικία, %) 
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Διαφορές παρατηρούνται στις απόψεις των εκπαιδευτικών γενικά για 
τη συμβολή της λειτουργικότητας του σχολικού χώρου στην κοινωνικο
ποίηση των μαθητών κατά τΰπο σχολείου, αφοΰ το 51,80% των εκπαι
δευτικών στο Δημοτικό που πιστεύει ότι το σχολικό κτίριο ανταποκρίνε
ται ικανοποιητικά στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, μειώνεται στο 
45,78% στο Γυμνάσιο, στο 31,93% στο Λύκειο, για να φθάσει στο 23,44% 
στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. Ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν επίσης και αναφο
ρικά με τους υπαίθριους χώρους, που παίζουν μεγάλο ρόλο στη δημι
ουργία κλίματος συναναστροφών και στην -υπό την ευρεία έννοια- κοι
νωνικοποίηση των μαθητών και των μαθητριών. Πρόκειται για σημαντι
κές διαφορές που παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαιδευτικών κατά 
τΰπο σχολείου. Στο Δημοτικό σχολείο η.χ. ένα μεγάλο ποσοστό εκπαι
δευτικών πιστεύει ότι οι υπαίθριοι χώροι ανταποκρίνονται ικανοποιητι
κά (51,80%), ενώ ένα επίσης αρκετά μεγάλο ποσοστό (43,92%) θεωρεί 
ότι ανταποκρίνονται όχι ικανοποιητικά. Στο Γυμνάσιο οι απόψεις μοι
ράζονται ανάμεσα σε όσους (48,19%) θεωρούν ότι ανταποκρίνονται, 
αλλά όχι ικανοποιητικά, και σε όσους θεωρούν ότι ανταποκρίνονται ικα
νοποιητικά (45,78%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των εκπαι
δευτικών στα Λύκεια και στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., όπου σε μεγάλα ποσοστά 
(15% και 25% αντίστοιχα) πιστεύουν ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου 
και σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά (53,01% και 51,56%) πιστεύουν ότι 
ανταποκρίνονται, αλλά όχι ικανοποιητικά. Αυτό πιθανώς οφείλεται στις 
ανεπάρκειες των σχολικών εγκαταστάσεων και στη διαφορετική μέρι
μνα που παρέχει το κράτος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Πιθανώς 
όμως να οφείλεται και στις διαφορετικές ανάγκες που αναπτύσσονται σε 
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες για κοινωνικοποίηση και στο πώς τις 
βλέπουν οι εκπαιδευτικοί. 

Ας σημειωθεί επίσης ότι οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι εκπαι
δευτικοί συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά από τους μόνιμους εκπαι
δευτικούς στη θετική αξιολόγηση του σχολικού κτιρίου ως προς την κοι
νωνικοποίηση των μαθητών. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
Το 39,94% των μαθητών εκτιμά ότι η λειτουργικότητα του σχολικού 

χώρου συμβάλλει αρκετά στην κοινωνικοποίηση τους και το 23,56% ότι 
συμβάλλει πολύ. Αντίθετα, το 21,84% δήλωσε ότι συμβάλλει λίγο και μόνο 
το 14,66% ότι δεν συμβάλλει καθόλου. Σημαντικές στατιστικά διαφορο
ποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία και κατά τάξη. Έτσι, οι μεγαλύτεροι 
μαθητές, και κυρίως οι μαθητές της Γ' Λυκείου, σημείωσαν τα μεγαλΰ-
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τερα συγκριτικά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης. Γι' αυτό και όσο 
αυξάνεται η ηλικία και η σχολική τάξη τόσο αυξάνονται και τα ποσοστά 
των μαθητών που δήλωσαν λίγο και καθόλου, πράγμα που συναρτάται με 
τις διαφοροποιήσεις που υφίσταται ο τρόπος κοινωνικοποίησης των 
μαθητών όσο αυτοί μεγαλώνουν6. 

20,4 

29,6 

40,7 36,5 

Γράφημα 6. ΠΟΣΟ ΒΟΗΟΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΙΛΙΕΣ 
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Συγκεκριμένα, το 8,33% που δήλωσε καθόλου στην Α' τάξη γίνεται 
14% στη Β' τάξη και 24,71% στη Γ' τάξη, και αντίστοιχα το 20,37% που 
δήλωσε λίγο στην Α' τάξη γίνεται 21,33% στη Β' τάξη και 24,71% στη Γ' 
τάξη. Αν και δεν σημειώθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση, οι 
μαθητές στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. νιώθουν ότι η παρούσα υλικοτεχνική υπο
δομή δεν τους βοηθά στην κοινωνικοποίηση τους, αφοΰ συγκέντρωσαν 
μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης από τους μαθητές στα 
Γενικά Λύκεια (25,7% λίγο και 17,8% καθόλου για τους μαθητές στα 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. έναντι 18,9% και 12,2% αντίστοιχα για τους μαθητές στα 
Γενικά Λύκεια). 

Θετική εμφανίζεται η αξιολόγηση των μαθητών της Α' τάξης με 
ποσοστό 71,3% (άθροισμα απαντήσεων «αρκετά» και «πολύ») στο κατά 
πόσο η λειτουργικότητα του σχολικού κτιρίου βοηθά τις συναναστροφές 
και τις φιλίες. Οι μαθητές της Γ' τάξης εμφανίζονται επιφυλακτικότεροι 

6. Κίττας, Χρ. (2008). ο. η. 
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από τους μαθητές της Α' τάξης και το αντίστοιχο ποσοστό μειώνεται στο 
50,59%. Ίσως η εξοικείωση τους με τους χώρους του σχολείου να ανα
δεικνύει τα προβλήματα που αρχικά δεν είναι εμφανή στους μαθητές 
της Α' τάξης. Στα ίδια συμπεράσματα καταλήγουμε και από τις απαντή
σεις με ηλικιακή κατανομή. (Να σημειωθεί ότι σε μεγάλο ποσοστό η ηλι
κιακή κατανομή συμπίπτει με την κατανομή των μαθητών στις τάξεις). 

Σε κάθε περίπτωση, οι στάσεις (θετικότερες) των ερωτώμενων ως προς 
την επάρκεια του σχολικού χώρου για την κοινωνικοποίηση των μαθη
τών, εν αντιθέσει προς την επάρκεια του για τις μαθησιακές διαδικασίες, 
χρειάζονται διερεύνηση, ενώ η άποψη ότι η αύξηση της ικανοποίησης 
συναρτάται με «χαλαρούς ρυθμούς ήσσονος προσπάθειας, καταλήψεις, 
διάλειμμα, αθλήματα, συναυλίες, συνελεύσεις, αποχή κ.τ.λ.»7 χρειάζεται, 
νομίζουμε, ακόμη μεγαλύτερη διερεύνηση όσο και προσοχή. 

1.3. Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου ως συμβολή στις 
ανοιχτές πολιτιστικές εκδηλώσεις 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύηο σχολείου 
Το 34,63% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι ο σχολικός χώρος (κτίριο 

και υπαίθριοι χώροι) ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη διοργάνωση αλλά 
και στη διεξαγωγή ανοικτών πολιτιστικών εκδηλώσεων, το 39,05% 

7. Κίττας, Χρ. (2008). ο. η. 
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δήλωσε ότι ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά και το 26,32% ότι δεν 
ανταποκρίνεται. Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά 
τΰπο σχολείου (ρ <0,000), όπου οι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο και στο 
Δημοτικό συγκεντρώνουν υπερδιπλάσια ποσοστά από τους συναδέλφους 
τους στο Λύκειο ή στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. σχετικά με τη θετική αξιολόγηση 
του σχολικού κτιρίου ως προς τις πολιτιστικές εκδηλώσεις (ικανοποιητική 
ανταπόκριση στο Δημοτικό 38,88%, στο Γυμνάσιο 43,62%, στο Λύκειο 
15,43% και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. 20,63%). Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσο
στά αρνητικής αξιολόγησης (δεν ανταποκρίνεται) επισημάνθηκαν στους 
εκπαιδευτικούς του Λυκείου (47,53%) και του Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. (39,68%), 
ενώ τα μικρότερα, στους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου (20,99%) και 
του Λυκείου (19,55%). Όμως, αυτό που χρειάζεται περαιτέρω διερεύνη
ση είναι το κατά πόσο επηρεάζονται οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγηση 
του σχολικού κτιρίου ως προς τη συμβολή του στις ανοικτές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του σχολείου τους και τις 
λιγότερο ή περισσότερο αυξημένες υποχρεώσεις των μαθητών τους. Οι 
διαμετρικά αντίθετες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και 
στο Λύκειο, και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις σε συστεγαζόμενα κτί
ρια, αποδεικνύουν ότι η διοργάνωση και η διεξαγωγή ανοικτών πολιτι
στικών εκδηλώσεων δεν εξαρτάται τόσο από τη λειτουργικότητα του κτι
ρίου όσο από τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και το θεσμικό του 
πλαίσιο. 

Παρατηρείται όμως ότι στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο οι εκπαιδευ
τικοί θεωρούν ότι το σχολείο ανταποκρίνεται ικανοποιητικά ως προς τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις σε πολΰ υψηλότερο ποσοστό (38,88% και 
43,62%) σε σχέση με το Λύκειο και το Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ., όπου τα ποσοστά 
μειώνονται κατά το ήμισυ και περισσότερο (15,43% και 20,63%). 

Οι μαθητές: γενικά, με βάση τον Μέσο Όρο της βαθμολογίας τους, την 
τάξη και την ηλικία τους 

Το 31,61% των μαθητών δήλωσε ότι η υπάρχουσα υλικοτεχνική υπο
δομή δεν βοηθά καθόλου στη διοργάνωση και στη διεξαγωγή πολιτιστι
κών και αθλητικών δραστηριοτήτων στο σχολείο, το 33,05% δήλωσε ότι 
βοηθά λίγο, το 24,43% ότι βοηθά αρκετά και μόνο το 10,92% ότι βοηθά 
πολύ. Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλι
κία, σχολική τάξη, αλλά και με βάση τον γενικό Μ.Ο. της βαθμολογίας. 
Αυξημένο αρνητικό ποσοστό, 79,03% (άθροισμα απαντήσεων «καθόλου» 
και «λίγο»), εμφανίζεται στους μαθητές με βαθμολογία μέχρι 13, το 
οποίο μειώνεται σε 61,86% στους μαθητές με βαθμολογία 17-20. 
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Εξάλλου, το 56,94% των μαθητών μέχρι 16 ετών που δήλωσε από λίγο 
έως καθόλου γίνεται 63,93% στους ΐ7χρονους, για να φθάσει στο 82,05% 
στους μαθητές από 18 ετών και πάνω! Αυτό που εντυπωσιάζει είναι ότι, 
εκτός από τους μαθητές με χαμηλή βαθμολογία (Μ.Ο. έως 13) που 
συγκέντρωσαν υψηλό ποσοστό στις κατηγορίες λίγο-καθόλου (79,03%), 
κάτι που αναμενόταν, αρκετά υψηλό καταγράφεται και το αντίστοιχο 
ποσοστό των ηολύ καλών και αριστούχων μαθητών (61,86%)! Επομένως, η 
χαμηλή επίδοση των μαθητών δεν είναι αρκετή για να δικαιολογήσει 
από μόνη της την αρνητική αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
ενός σχολείου, καθώς σίγουρα υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, λιγότε
ρο ή περισσότερο εμφανείς. 

Με αρνητικό και πάλι ποσοστό εμφανίζονται οι απαντήσεις των 
μαθητών όσον αφορά στο αν η λειτουργικότητα των σχολικών χώρων 
βοηθά την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Το ποσοστό αυξά
νει καθώς μεγαλώνει η τάξη, και από το 56,49% της Α' τάξης φτάνει στο 
72,95% στη Γ τάξη. 

Γράφημα 8. ΠΟΣΟ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
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1.4. Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου αναφορικά με 
τις αίθουσες διδασκαλίας 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, κατά φύλο, κατά τύπο σχολείου 
Το 37,18% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η λειτουργικότητα του σχο

λικού κτιρίου στο οποίο εργάζεται ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 
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αίθουσες διδασκαλίας, το 48,29% ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποι
ητικά και το 14,53% ότι δεν ανταποκρίνεται. Σημαντικές στατιστικά διαφο
ροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο και κατά τΰπο σχολείου. Οι άνδρες 
παρουσιάζονται περισσότερο αρνητικοί στην αξιολόγηση τους ως προς 
τις αίθουσες διδασκαλίας σε σχέση με τις γυναίκες, αφοΰ το ποσοστό 
που εκτιμά ότι οι αίθουσες διδασκαλίας δεν ανταποκρίνονται στις ανά
γκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας φθάνει στο 18,59%, έναντι 12,13% 
του αντίστοιχου ποσοστού των γυναικών. Η διαφοροποίηση κατά τΰπο 
σχολείου είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφοΰ τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνη
τικής αξιολόγησης (δεν ανταποκρίνεται) των αιθουσών διδασκαλίας συγκε
ντρώνουν οι εκπαιδευτικοί στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (32,81%) και στο Λύκειο 
(24,24%), ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικής αξιολόγησης (ανταποκρίνε
ται) συγκεντρώνουν οι εκπαιδευτικοί στο Δημοτικό (38,43%) και στο 
Γυμνάσιο (47,58%). 

Γράφημα 9. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(Εκπαιδευτικοί, κατά τύττο σχολείου, %) 

60 

Δημοτικό 

• Δεν ανταποκρίνεται 
D Όχι ικανοποιητικά 
D Ανταποκρίν. ικανοποιητικά 

Γυμνάσιο Λύκειο TEE 

Οι μαθητές: γενικά, κατά σχολική τάξη και ηλικία 
Το 56,03% των μαθητών εκτιμά ότι η λειτουργικότητα του σχολικού 

χώρου ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά στις ανάγκες της αίθουσας 
διδασκαλίας τους, το 19,83% ότι δεν ανταποκρίνεται και το 24,14% ότι αντα
ποκρίνεται ικανοποιητικά. Γενικά οι μαθητές, ανεξάρτητα από την τάξη 
στην οποία φοιτούν και την ηλικία τους, αξιολογούν αρνητικά τις αίθου
σες διδασκαλίας, με ποσοστά από 71,33% έως και 80% στη Γ' τάξη 
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(άθροισμα απαντήσεων «δεν ανταποκρίνονται» και «όχι ικανοποιητικά»). Το 
παραπάνω δείχνει ότι κοινή είναι η αντίληψη των ελλείψεων σε υλικοτε
χνική υποδομή των τάξεων διδασκαλίας. Στα ίδια συμπεράσματα κατα
λήγουμε και από τις απαντήσεις με ηλικιακή κατανομή. 

Ωστόσο, στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά 
ηλικία και σχολική τάξη. Έτσι, το 28,97% των μαθητών μέχρι 16 ετών, 
που εκτιμά ότι η αίθουσα διδασκαλίας ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις 
εκπαιδευτικές τους ανάγκες, μειώνεται στο 25% στους δεκαεφτάρηδες 
και περιορίζεται στο 15,19% στους 18 ετών και πάνω. Ομοίως, κατά 
σχολική τάξη, η αρνητική αξιολόγηση αυξάνεται σταδιακά, αφοΰ το 
12,04% στην Α' τάξη που δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται αυξάνεται στο 
19,33% στη Β' τάξη, για να φθάσει στο 30,59% στη Γ' τάξη. 

Γράφημα 10. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
(Μαθητές 
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1.5. Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου αναφορικά με 
τις ειδικές αίθουσες διδασκαλίας (εργαστήρια, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκη κ.τ.λ.) 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, κατά φύλο, ηλικία και κατά τύπο σχολείου 

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται περισσότερο αρνητικοί στην αξιο
λόγηση των ειδικών αιθουσών διδασκαλίας (εργαστήρια Χημείας, Φυσι
κής, Πληροφορικής κ.τ.λ.) απ' ό,τι στην κρίση τους για τις αίθουσες 
διδασκαλίας. Έτσι το 45,78% δήλωσε ότι οι ειδικές αίθουσες διδασκα
λίας ανταποκρίνονται μεν αλλά όχι ικανοποιητικά, το 24,23% ότι δεν αντα-
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ποκρίνοντοα καθόλου και μόνο το 30% δήλωσε ότι οι ειδικές αίθουσες 
διδασκαλίας ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο, κατά 
ηλικία και κατά τΰπο σχολείου. Έτσι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συγκε
ντρώνουν και πάλι μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης των 
ειδικών αιθουσών διδασκαλίας σε σχέση με τους άντρες (δεν ανταποκρίνε
ται: άντρες 20,06% και γυναίκες 26,58%, όχι ικανοποιητικά: άντρες 43,63% 
και γυναίκες 46,84%). 

Ενδιαφέρον εδώ παρουσιάζει το γεγονός ότι όσο μεγαλώνουν οι ηλι
κιακές ομάδες όλο και μειώνονται τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που 
θεωρούν πως οι ειδικές αίθουσες δεν ανταποκρίνονται (32,22% μέχρι 30 
ετών, 14,72% άνω των 51 ετών), και αντίστοιχα μεγαλώνουν τα ποσοστά 
των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά 
(21,11% μέχρι 30 ετών, 38,04% άνω των 51 ετών). 

Επισημαίνεται επίσης ότι οι μικρότερες ηλικίες παρουσιάζονται 
περισσότερο αρνητικές στην αξιολόγηση των ειδικών αιθουσών διδα
σκαλίας σε σχέση με τις μεγαλύτερες, και όσο μεγαλώνουν οι ηλικιακές 
ομάδες όλο και μειώνονται τα ποσοστά εκείνων που θεωρούν τις ειδικές 
αίθουσες ικανοποιητικές. Ίσως αυτό να συμβαίνει διότι οι νεότεροι είναι 
περισσότερο εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες και επομένως 
περισσότερο απαιτητικοί ως προς την εφαρμογή τους στο σχολείο. Ίσως 
ακόμη αυτό να εξηγείται από τη νεαρή ηλικία των εκπαιδευτικών και 
την έλλειψη πείρας και επομένως από την τάση τους να βλέπουν τα 
πράγματα περισσότερο εξιδανικευμένα. Συγκεκριμένα, η αρνητική 
αξιολόγηση (δεν ανταποκρίνεται) συγκεντρώνει 32,22% στους εκπαιδευτι
κούς μέχρι 30 ετών, ενώ περιορίζεται στο 14,72% στους εκπαιδευτικούς 
51 ετών και πάνω. Αντίθετα, όσο μεγαλώνει η ηλικία των εκπαιδευτικών 
τόσο αυξάνεται και η θετική αξιολόγηση (ανταποκρίνεται ικανοποιητικά), 
αφοΰ το 21,11% στους εκπαιδευτικούς μέχρι 30 ετών ανεβαίνει στο 
38,04% στους εκπαιδευτικούς 51 ετών και πάνω. 

Από τους λίγους τομείς στους οποίους οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά 
αρνητικής αξιολόγησης είναι η λειτουργικότητα των ειδικών αιθουσών διδα
σκαλίας. Έτσι μόνο το 20,67% των εκπαιδευτικών στο Δημοτικό σχολείο 
υποστηρίζει ότι οι ειδικές αίθουσες διδασκαλίας ανταποκρίνονται ικανο
ποιητικά στις εκπαιδευτικές ανάγκες, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο 
Λύκειο είναι 33,95%, στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. 38,46% και στο Γυμνάσιο 
41,87%. Η έλλειψη ειδικών αιθουσών διδασκαλίας στο Δημοτικό και η 
μη αξιοποίηση των εργαστηρίων από δασκάλους και μαθητές οφείλεται, 
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ενδεχομένως, περισσότερο στον καθιερωμένο τρόπο μετάδοσης γνώσης 
και στη φιλοσοφία που περικλείεται ο' αυτόν και λιγότερο στις ελλείψεις 
της υλικοτεχνικής υποδομής. Αντίθετα, στο Λύκειο, αν και υπάρχει η 
απαραίτητη υποδομή αλλά και το θεωρητικό υπόβαθρο (βλ. Προγράμ
ματα Σπουδών), με βάση τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι 
ειδικές αίθουσες διδασκαλίας, είτε χρησιμοποιούνται ανεπαρκώς 
-κυρίως στην Α' Λυκείου- είτε δεν χρησιμοποιούνται καθόλου, κυρίως 
στις μεγαλύτερες τάξεις λόγω έλλειψης χρόνου, αφοΰ βασική προτεραι
ότητα παραμένει η συμπλήρωση της διδακτέας ΰλης. 

Γράφημα 11. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά τύπο σχολείου, %) 
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Λύκειο TEE 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση των εκπαιδευτικών ως προς την 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Συγκεκριμένα, ο τομέας με τα μεγαλύτερα, 
συγκριτικά, ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών (αλλά 
και των μαθητών), ο οποίος εμπλέκεται άμεσα με τη μαθησιακή διαδικα
σία, είναι εκείνος που αφορά στη δημιουργία αλλά και στη λειτουργία των 
αιθουσών πολλαπλών χρήσεων. Το 45,18% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η 
παρούσα υλικοτεχνική υποδομή στο σχολείο τους ως προς την ύπαρξη και 
τη λειτουργία των αιθουσών πολλαπλών χρήσεων δεν ανταποκρίνεται ικανο
ποιητικά. Το 34,69% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά και 
μόνο το 20,13% ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
δεν σημειώθηκε καμία σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση, πράγμα 
που σημαίνει ότι η ανεπάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής ως προς τις 
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αίθουσες πολλαπλών χρήσεων στα σχολεία εντοπίζεται από τους περισσό
τερους εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα από το φΰλο, την υπηρεσιακή τους 
κατάσταση, το σχολείο στο οποίο υπηρετούν κ.τ.λ. Ό π ω ς συνέβη και με 
τις άλλες ειδικές αίθουσες διδασκαλίας, έτσι και εδώ οι νεότεροι εκπαιδευτικοί 
σημειώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης συγκριτικά 
με τους ηλικιακά μεγαλύτερους συναδέλφους τους, ενώ βλέπουμε ότι όσο 
μεγαλώνουν οι ηλικιακές ομάδες τόσο μικραίνει το ποσοστό των εκπαι
δευτικών που θεωρούν την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανεπαρκή. 

Γράφημα 12. ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά ηλικία, %) 
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Οι μαθητές σε σχέση με τη βιβλιοθήκη και αναφορικά με τη χρήση επο
πτικών μέσων διδασκαλίας 

Στην ερώτηση σε ηοιον βαθμό η λειτουργικότητα κτιρίου και υπαίθριων χώρων 
του σχολείου βοηθά τη διδασκαλία με εποπτικά μέσα και την αξιοποίηση της 
βιβλιοθήκης μόνο το 21,38% απάντησε αρκετά έως πολύ (ενώ το αντίστοι
χο ποσοστό που αφορούσε στη διεξαγωγή ή διοργάνωση πολιτιστικών η 
αθλητικών εκδηλώσεων στον χώρο του σχολείου ήταν 35,35% και, αν πρό
κειται για τις συναναστροφές τους, τη σύναψη φιλικών σχέσεων κ.ά., τότε ανε
βαίνει στο 63,50%). Επομένως, ο σχολικός χώρος με την παρούσα υλι
κοτεχνική του υποδομή, συμφωνά με τη μαθητική γνώμη, λειτουργεί 
ανεπαρκώς ως προς τη μετάδοση γνώσεων στους μαθητές, δηλαδή δεν 
επιτυγχάνεται ο βασικός στόχος της εκπαίδευσης, αντίθετα ανταποκρίνε
ται, αλλά όχι ικανοποιητικά ως προς τη μαθητική έκφραση μέσω της διορ
γάνωσης και της διεξαγωγής πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτή-
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των και, κυρίως, ανταποκρίνεται ικανοποιητικά ως προς την κοινωνικοποίη
ση των μαθητών. 

Συμπερασματικά: πολΰ αρνητική εικόνα, με ποσοστό 78,61% (άθροι
σμα απαντήσεων «καθόλου» και «λίγο») εμφανίζεται στις γνώμες των μαθη
τών όσον αφορά στη λειτουργικότητα των σχολικών κτιρίων σε σχέση με τη 
διαδικασία της διδασκαλίας, τη χρήση εποπτικών μέσων καθώς και την 
ύπαρξη οργανωμένης βιβλιοθήκης στη σχολική μονάδα. Το ποσοστό κρί
νεται ιδιαίτερα μεγάλο, αν αναλογιστούμε τη σημασία του ερωτήματος που 
αφορά στο ουσιαστικότερο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δηλα
δή στην ίδια τη διδασκαλία και στα μέσα υποστήριξης της. Αρνητικά, με 
μικρότερο όμως ποσοστό 64,66% (άθροισμα απαντήσεων «καθόλου» και 
«λίγο»), κρίνονται και οι χώροι του σχολείου όσον αφορά στην επάρκεια 
τους για πολιτιστικές, αθλητικές και άλλες εκδηλώσεις. 

1.6. Η ά π ο ψ η των εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργικότητα 
των γραφειακών χώρων του σχολείου τους 

Τα γραφεία των εκπαιδευτικών αποτελούν έναν χώρο στον οποίο προ
ετοιμάζεται η παρουσία τους στην τάξη. Πρόκειται για έναν χώρο παρα
γωγής εκπαιδευτικού έργου (φωτοτΰπηση κειμένων, προετοιμασία δια
γωνισμάτων και τεστ, ενημέρωση βιβλίων απουσιών, ΰλης, αλληλογραφία 
κ.ά.), για έναν χώρο, επίσης, ανθρώπινης επαφής, επικοινωνίας και ανά
πτυξης προβληματισμού (μεταξύ συναδέλφων, μεταξύ εκπαιδευτικών και 
γονέων, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών κατά περίσταση) και παράλ
ληλα για έναν προσωπικό χώρο του εκπαιδευτικού (ξεκούρασης αλλά και 
προσωπικού στοχασμού, όπου θα συμπληρώσει τα κενά του Ωρολογίου 
Προγράμματος κ.ο.κ.). Τσως τα γραφεία των εκπαιδευτικών να ανήκουν 
στις αθέατες πλευρές της αξιολόγησης ενός συγχρόνου σχολείου, αφοΰ κανέ
νας σχεδόν εκπαιδευτικός δεν διαθέτει δικό του γραφείο. Η κατά περίπτω
ση παρουσία του εκπαιδευτικού στα γραφεία των εκπαιδευτικών επηρε
άζεται και διαμορφώνεται από τον σχολικό χρόνο που διαθέτει όταν δεν 
βρίσκεται στη σχολική τάξη. Το 41,85% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η 
λειτουργικότητα του σχολικού κτιρίου ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποι-
ητικά, το 26,93% ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου και το 31,22% ότι ανταπο
κρίνεται ικανοποιητικά. Ωστόσο, ανάλογα με τον τΰπο σχολείου εντοπί
σθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση, αφοΰ οι εκπαιδευτικοί στο 
Γυμνάσιο συγκεντρώνουν τα συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά θετικής 
αξιολόγησης (36,95%), ενώ εκείνοι του Λυκείου τα μικρότερα (23,17%), 
καθώς στο Λύκειο, Γενικό και Τεχνικό-Επαγγγελματικό, οι εκπαιδευτικοί 
συμφωνούν ότι τα γραφεία δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Μια 
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ερμηνεία του γεγονότος θα μπορούσε να είναι ότι οι διαφορές αυτές μπο
ρούν να αποδοθούν στο ότι στο Λύκειο οι εκπαιδευτικοί είναι περισσότε
ροι και ευλόγα τα γραφεία δεν επαρκούν ποσοτικά. 

1.7. Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου στους χώρους 
στάθμευσης 

Εκπαιδευτικοί, αλλά και... μαθητές 
Ο ένας στους δυο εκπαιδευτικούς (48,81%) υποστηρίζει ότι η υπάρ

χουσα υλικοτεχνική υποδομή δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις ανάγκες 
για χώρους στάθμευσης, το 26,35% ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανο
ποιητικά, και μόνο το 24,84% ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Το πρό
βλημα διαφοροποιείται σημαντικά κατά τΰπο σχολείου και παρουσιάζε
ται ιδιαίτερα έντονο στους εκπαιδευτικούς στο Λύκειο και στο Δημοτικό, 
όπου συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά στην εκτίμηση «δεν ανταποκρίνεται 
καθόλου» (60,61% και 54,77% αντίστοιχα). Κατά μία άποψη οι απαντή
σεις αυτές θα πρέπει να θεωρηθούν τυχαίες και μεμονωμένες, δεδομέ
νου ότι στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με αριθμό εκπαιδευτικών 
μικρότερο από αυτόν της Δευτεροβάθμιας ανά σχολική μονάδα, η στάθ
μευση δεν θα έπρεπε να αποτελεί τόσο μεγάλο πρόβλημα. Να σημειώ
σουμε όμως ότι οι ελλείψεις σε θέσεις στάθμευσης είναι εκείνες που 
πιθανόν να επηρέασαν την άποψη των εκπαιδευτικών και όχι αυτή 
τοΰτη η λειτουργικότητα των υπαρχόντων χώρων στάθμευσης ή των σχε
τικών κανονισμών αναφορικά με τη χρήση τους. 

Το ζήτημα αφορά και στους μαθητές8, από τους οποίους πολλοί (;) 
μετακινούνται με δίτροχα μέσα. Αλλά και ως προς αυτούς, παρ' όλο που 
το πρόβλημα στάθμευσης δεν τους επηρεάζει τόσο όσο τους εκπαιδευτι
κούς, γενική είναι η αίσθηση ότι η λειτουργικότητα των χώρων στάθμευ
σης δεν είναι ικανοποιητική. Η διαπίστωση αυτή είναι ιδιαίτερα εμφα
νής στους μαθητές της Γ' τάξης, που με το εξαιρετικά υψηλό ποσοστό 
90,58% (άθροισμα «δεν ανταποκρίνεται» και «όχι ικανοποιητικά») φαίνεται ότι 
έχουν συνειδητοποιήσει πλήρως το πρόβλημα στάθμευσης. Συγκεκριμέ
να: το 60,40% των μαθητών δήλωσε ότι οι χώροι στάθμευσης δεν ανταπο
κρίνονται στις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου τους, το 22,83% είπε ότι 
ανταποκρίνονται, αλλά όχι ικανοποιητικά, και μόνο το 16,76% δήλωσε ότι αντα
ποκρίνονται ικανοποιητικά. Οι μαθητές της Γ' τάξης συγκεντρώνουν το 
συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό στην κατηγορία «δεν ανταποκρίνεται» 
(71,76%), ενώ ακολουθούν αυτοί της Β' τάξης (60%) και μετά της Α' τάξης 

8. Κίττας, Χρ. (2008). ο. η. 
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(50,94%). Πάντως, χωρίς να σημειωθούν άλλες σημαντικές στατιστικά 
διαφοροποιήσεις, οι μαθητές των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώνουν μεγάλα 
ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης. Άλλωστε, οι χώροι στάθμευσης και η 
ανεπάρκεια τους συνδέεται κατά πάσα πιθανότητα με τους πρώτους πει
ραματισμούς των παραπάνω μαθητών με την οδήγηση. 

Γράφημα 13. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

(Μαθητές, κατά σχολική τάξη, %) 

80 
71,8 •Ι 

60 6(Μ> 

Α'ΤΑΞΗ Β'ΤΑΞΗ Γ ΤΑΞΗ 
• Δεν ανταποκρίνεται 
ΩΌχι ικανοποιητικά 
Ο Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

1.8. Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου αναφορικά με 
τα άτομα με αναπηρία 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές, ανεξαρτήτως χρύλον, ηλικίας, τύπον σχολείου... 
Η αξιολόγηση του σχολικού κτιρίου ως προς τις διευκολύνσεις που 

παρέχονται στα άτομα με αναπηρία αποτελεί σημαντικό δείκτη για την 
ευαισθητοποίηση της σύγχρονης εκπαίδευσης σε ζητήματα που αφορούν 
στον σεβασμό της ανθρώπινης προσωπικότητας αλλά και της ιδιαιτερό
τητας των μαθητών ή των εκπαιδευτικών. Πρόκειται, ίσως, για μια αθέα
τη, αδιάφορη ή αντικοινωνική, πλευρά της συμπεριφοράς απέναντι στα 
άτομα με αναπηρία, που εκφράζεται με άλλοθι την ανεπάρκεια της υλι
κοτεχνικής υποδομής. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπαιδευτικοί και μαθητές, σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε κάθε τΰπο σχολείου, συγκε
ντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης ως προς το 
στοιχείο αυτό, σε σχέση με όλα τα άλλα στοιχεία του σχολικού χώρου. 

Συγκεκριμένα, το 62,63% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η λειτουργι
κότητα του σχολικού κτιρίου και των υπαίθριων χώρων δεν ανταποκρίνεται 
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καθόλου στις διευκολύνσεις που πρέπει να παρέχονται στα άτομα με ανα
πηρία, επίσης το 24,73% υποστηρίζει ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικα
νοποιητικά και μόνο το 12,63% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Το 
πρόβλημα παρουσιάζεται έντονα σε όλους τους τύπους σχολείων, αφού 
και στο Δημοτικό το ποσοστό των εκπαιδευτικών που εκτιμά ότι δεν αντα
ποκρίνεται καθόλου η υλικοτεχνική υποδομή ως προς τις διευκολύνσεις που 
πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία ξεπερνά το 67,72%, κάτι που 
θα πρέπει να μας προβληματίσει λόγω των κοινωνικών του διαστάσεων! 
Δεδομένα συγκρίσιμα με αντίστοιχα από αμιγώς ειδικά σχολεία η «οικο
νομία» της συγκεκριμένης έρευνας δεν μας επέτρεψε να έχουμε9. 

Παρομοίως, το 63,48% των μαθητών δήλωσε ότι ο παρών σχολικός 
χώρος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, το 
25,22% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά, και μόνο το 
11,30% ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Στα αξιοσημείωτα της έρευνας 
είναι ότι δεν σημειώθηκε καμία σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση, 
αν και τα ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης παρουσιάζονται περισσότε
ρο αυξημένα στους μαθητές των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (68,77% έναντι 59,5% 
των μαθητών στα Γενικά Λύκεια). 

1.9. Άνετοι (;) υπαίθριοι χώροι για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες 

Γράφημα 14. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 

(Μαθητές, με βάση τον γενικό Μ.Ο. βαθμολογίας, %) 

40,7 37,3 

22,0 

ΜΕΧΡ113 

• Δεν ανταποκρίνεται 
• Οχι ικανοποιητικά 
• Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

13-17 17-20 

9. Κίττας, Χρ. (2008). ο. η. 
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Το 36,55% των μαθητών δήλωσε ότι οι υπαίθριοι χώροι ανταποκρίνο
νται αλλά όχι ικανοποιητικά στις ανάγκες τους (προαΰλειος χώρος, αθλητι
κοί χώροι κ.λπ.), το 30,70% δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου και το 
32,75% ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά. Στους ηλικιακά μεγαλύτερους 
μαθητές (το 46,15% αυτών είπε ότι δεν ανταποκρίνονται), στους μαθητές 
της Γ' τάξης (48,24%) και στους μαθητές με τη χαμηλότερη βαθμολογία 
(40,68%) εντοπίσθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής αξιολόγη
σης, γεγονός που υποδηλώνει τις ιδιαίτερες ανάγκες τους που μένουν 
ανικανοποίητες. 

2. Η αισθητική του σχολικού κτιρίου και των υπαίθριων 
χώρων 

Η σχέση του Έλληνα χρήστη με τις αρχές της αισθητικής και τις 
εφαρμογές της στα αντικείμενα της καθημερινότητας του είναι ίσως 
θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει γενικότερα τον ερευνητή. Στην 
παρούσα έρευνα βασική μας μέριμνα ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο η 
αισθητική (ή η έλλειψη της) στο σχολικό κτίριο και στον υπαίθριο χώρο 
εντάσσεται στην αντιληπτική ικανότητα του χρήστη, εκπαιδευτικού και 
μαθητή, και αν υποστηρίζει (ή όχι) τους δυο βασικούς ρόλους του σχο
λείου, τον ρόλο της παροχής της γνώσης και τον κοινωνικοποιητικό του 
ρόλο. Ό π ω ς είναι φυσικό, η διερεύνηση αυτή εξειδικεύεται στην αισθη
τική των βασικών στοιχείων του σχολικού χώρου (αίθουσες διδασκαλίας, 
ειδικές αίθουσες, υπαίθριους χώρους κ.τ.λ.) και στη συμβολή τους στις 
διάφορες, εξειδικευμένες -για τους σκοπούς του σχολείου- εκπαιδευτι-
κές-παιδαγωγικές διαδικασίες: παροχή της γνώσης, ανάπτυξη ειδικών 
δραστηριοτήτων, δημιουργία θετικού «κλίματος», προώθηση σχέσεων 
συναναστροφών και φιλίας κ.ο.κ. 

2.1. Συμβολή της αισθητικής του σχολικού χώρου στις 
συναναστροφές, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύπο σχολείου 
Με κριτήριο την αισθητική του σχολικού κτιρίου και των υπαίθριων 

χώρων, οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι ο σχολικός χώρος ανταποκρίνεται, 
αλλά όχι ικανοποιητικά στις ανάγκες τους. Μάλιστα, παρόμοια αντίληψη 
για την αισθητική του σχολείου τους έχουν σχηματίσει και οι μαθητές, 
από τους οποίους το 41% δηλώνει ότι είναι λίγο ικανοποιημένο (41%) από 
την αισθητική του σχολείου του, το 25% καθόλου ικανοποιημένο, το 26% 
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αρκετά ικανοποιημένο και μόνο το 8% πολύ ικανοποιημένο. Τα μεγαλύτερα 
ποσοστά θετικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών ως προς την αισθητι
κή του σχολείου τους εντοπίζονται στους υπαίθριους χώρους {ικανοποιητι
κή ανταπόκριση 38,12%) και στην κοινωνικοποίηση των μαθητών {ικανο
ποιητική ανταπόκριση 35,61%). Αντίθετα, τα μεγαλύτερα συγκριτικά ποσο
στά αρνητικής αξιολόγησης εντοπίζονται στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων 
{δεν ανταποκρίνεται 43,53%), κάτι που επισημάνθηκε και στην εκτίμηση 
των εκπαιδευτικών με βάση τη λειτουργικότητα του σχολικού χώρου {δεν 
ανταποκρίνεται 45,18%). 

Το 35,61% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η αισθητική του σχολικού 
χώρου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, 
το 45,74% υποστηρίζει ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά, και 
μόνο το 18,66% εκτιμά ότι δεν αναταποκρίνεται. Σημαντική στατιστικά 
διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνο κατά τΰπο σχολείου, όπου οι εκπαι
δευτικοί στο Λύκειο και ιδιαίτερα στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώνουν τα 
μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά αρνητικής αξιολόγησης ως προς την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που πιστεύ
ει ότι η αισθητική του κτιρίου και των υπαίθριων χώρων δεν ανταποκρί
νεται στην κοινωνικοποίηση των μαθητών είναι 11,24% στο Δημοτικό, 
15,20% στο Γυμνάσιο, 31,10% στο Λύκειο και 47,69% στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. 

Γράφημα 15. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

{Εκπαιδευτικοί, κατά τύπο σχολείου, %) 

60 

Δημοτικό 

• Δεν ανταποκρίνεται 
• Όχι ικανοποιητικά 
D Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

Γυμνάσιο Λύκειο TEE 
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Ως προς τις ανοικτές πολιτιστικές δραστηριότητες το 38,95% των 
εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η αισθητική του σχολείου τους ανταποκρί
νεται, αλλά όχι ικανοποιητικά, το 29,72% ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 
και το 31,33% ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Σημαντικές στατιστικά 
διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο, κατά υπηρεσιακή κατά
σταση και κατά τΰπο σχολείου. Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι ωρο-
μίσθιοι-αναπληρωτές καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά θετικής 
αξιολόγησης ως προς την αισθητική του σχολείου τους σε σχέση με τις 
ανοικτές πολιτιστικές δραστηριότητες. Ό π ω ς συνέβη και με τη λει
τουργικότητα, έτσι και με την αισθητική του σχολικού κτιρίου και των 
υπαίθριων χώρων τα ποσοστά των εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και 
στο Δημοτικό, που δήλωσαν ικανοποιητική ανταπόκριση ως προς τη 
διοργάνωση και τη διεξαγωγή των ανοικτών πολιτιστικών δραστηριο
τήτων, είναι υπερδιπλάσια των αντίστοιχων στο Λύκειο ή στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. (στο Δημοτικό 31,39%, στο Γυμνάσιο 41,30%, στο Λύκειο 
12,42% και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 16,92%). Στο Λύκειο και στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. πιστεύουν ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου, σε ποσοστά 53,42% 
και 46,15% αντίστοιχα. 

Έτσι επιβεβαιώνεται ίσως η άποψη σχετικά με το ότι οι διαμετρικά 
αντίθετες εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο 
αποδεικνύουν ότι η διοργάνωση και η διεξαγωγή ανοικτών πολιτιστικών 
εκδηλώσεων δεν εξαρτάται τόσο από τη λειτουργικότητα ή την αισθητι
κή του κτιρίου όσο από τη γενικότερη λειτουργία του σχολείου και το 
θεσμικό του πλαίσιο. Από μια άλλη σκοπιά, το γεγονός ότι στην Τ.Ε.Ε 
παρουσιάζονται οι χαμηλότερες τιμές πιθανόν να ερμηνεύεται από το 
ότι έντονη είναι η αίσθηση ότι η κρατική μέριμνα για την Τεχνική 
Εκπαίδευση είναι ανεπαρκής. 

Οι μαθητές: γενικά, κατά ψνλο, κατά τάξη και κατά ηλικία 
Στην πίτα με το σύνολο του δείγματος βλέπουμε τη συνολική αρνητι

κή εκτίμηση των μαθητών για την αισθητική του σχολικού τους περι
βάλλοντος, ποσοστό 66,18% (άθροισμα απαντήσεων «λίγο» και «καθό
λου»). Τα αποτελέσματα από τις απαντήσεις των μαθητών όσον αφορά 
στην αισθητική του σχολικού χώρου πρέπει να συνδυαστούν με τη γενι
κά χαμηλή «αρχιτεκτονική κουλτούρα» του συνόλου, την αδυναμία αντί
ληψης της ποιότητας του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, τον βεβαρημέ
νο αστικό ιστό με τα προβλήματα και την αισθητική της σύγχρονης 
πόλης. Αν θέλουμε αφενός αυτά τα προβλήματα να παραμείνουν έξω 
από το σχολείο και αφετέρου το σχολείο να αποτελέσει πρότυπο αρχιτε-
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κτονικής αισθητικής, πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στον αρχικό 
αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του σχολικού χώρου, αλλά κυρίως στην -με 
κάποιο- τρόπο συμμετοχή των χρηστών στον σχεδιασμό αυτόν. Αναμφι
σβήτητα η βελτίωση της αισθητικής του σχολικού περιβάλλοντος συνε
πάγεται άμεση επίδραση στη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Συγκεκριμένα: το 26,01% των μαθητών βρίσκει αρκετά ικανοποιητική 
την αισθητική του σχολείου του και μόνο το 7,80% πολύ ικανοποιητική, 
αντίθετα το 41,04% την εκτιμά ως λίγο ικανοποιητική και το 25,14% ως 
καθόλου ικανοποιητική. 

Γράφημα 16. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ 
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ (Μαθητές, η=357) 

Σημαντικές όμως στατιστικά διαφοροποιήσεις στην ομάδα των μαθη
τών και των μαθητριών εντοπίσθηκαν κατά φΰλο, κατά ηλικία και κατά 
σχολική τάξη, τις οποίες θα δοΰμε ευθΰς αμέσως. 

Συγκεκριμένα, το 70,9% των μαθητριών δηλώνει από λίγο έως καθόλου 
ικανοποιημένο από την αισθητική του σχολείου, όταν το αντίστοιχο 
ποσοστό των μαθητών είναι 59,9% (ρ<0,032). Τα κορίτσια δηλαδή κρί
νουν με αυστηρότερα κριτήρια την αισθητική του σχολείου τους σε 
σχέση με τα αγόρια, γεγονός που μπορεί να ερμηνευθεί είτε από το ότι 
τα κορίτσια ωριμάζουν νωρίτερα απ' ό,τι τα αγόρια είτε από το ό,τι 
έχουν εν γένει στενότερη σχέση με την αισθητική και επομένως είναι 
απαιτητικότερα στα αντίστοιχα ζητήματα αισθητικής. 
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Ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά ηλικία 
(ρ < 0,004), όπου η αρνητική εκτίμηση αυξάνεται μαζί με την ηλικία 
των μαθητών. Έτσι, το 57,6% των μαθητών μέχρι 16 ετών που βρίσκει 
από λίγο έως καθόλου ικανοποιητική την αισθητική του σχολείου του 
γίνεται 68,6% στους ΐ7χρονους και 79,2% (!) στους 18 ετών και πάνω. 
Αντίστοιχα συμβαίνει και με την εκτίμηση των μαθητών κατά σχολική 
τάξη (ρ < 0,016), όπου το 56,6% της Α' τάξης με αρνητική εκτίμηση 
(άθροισμα «καθόλου» και «λίγο») αυξάνει σε 68,4% στη Β' τάξη και σε 
75,9% στη Γ' τάξη. Αν τα στοιχεία αυτά δεν υποδηλώνουν κάποιο 
καλά κρυμμένο φαινόμενο, τότε η ερμηνεία τους είναι πρόδηλη: το 
αυξημένο αρνητικό ποσοστό στις μεγάλες τάξεις μπορεί να συσχετι
στεί με την αυξημένη ωριμότητα των μαθητών, με την καλύτερη αντί
ληψη περί αισθητικής λόγω ηλικίας, ερεθισμάτων και αντίστοιχων 
αναφορών κατά τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης τους, σε αντί
θεση με την αδυναμία αντίληψης του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος 
στις μικρές ηλικίες. 

Τα ίδια αποτελέσματα, με μικρές διαφοροποιήσεις, έχουμε και από 
τις απαντήσεις με βάση την ηλικιακή κατανομή (να σημειωθεί ότι σε 
μεγάλο ποσοστό η ηλιακή κατανομή συμπίπτει με την κατανομή των 
μαθητών στις τάξεις). 

Γράφημα 17. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ 

(Μαθητές, κατά φύλο, %) 

• Καθόλου 

D Αρκετά 

D Λίγο 

Π Πολύ 

Αγόρι Κορίτσι 
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Γράφημα 18. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ 

(Μαθητές, κατά τάξη, %) 

Α' ΤΑΞΗ 
• Καθόλου D Λίγο 
Π Αρκετά ΠΠολύ 

Β' ΤΑΞΗ Γ' ΤΑΞΗ 

Γράφημα 19. ΠΟΣΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΣ 

(Μαθητές, κατά ηλικία, %) 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

42,1 42.9 
39,6 ^ _ 

18,1 

Ι 

34,7 

ι Ι Ι Ι 

36,4 

24,0 

ί1· 
Ι Ιι ι 

Η Γ 

13,0 

Π Μ 
ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 18 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

• Καθόλου Π Λίγο 

Π Αρκετά Π Πολύ 

2.2. Η αισθητική των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, 
της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύπο σχολείου 
Γενικά, το 46,28% των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι η αίθουσα διδασκα

λίας ανταποκρίνεται αλλά όχι ικανοποιητικά στις αισθητικές ανάγκες της 



314 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

σχολικής κοινότητας, το 24,04% εκτιμά ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου, 
ενώ το 29,68% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά. Ας τονιστεί 
ωστόσο ότι σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά 
τΰπο σχολείου, όπου τα ποσοστά των εκπαιδευτικών με αρνητική αξιο
λόγηση είναι υπερδιπλάσια σε Λύκειο και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. από τα αντί
στοιχα ποσοστά σε Δημοτικό και Γυμνάσιο (40,24% και 50% έναντι 
17,75% και 17,39% αντίστοιχα). 

Γράφημα 20. Η ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά τύπο σχολείου, % 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο 
Ο Δεν ανταποκρίνεται 
G Οχι ικανοποιητικά 
D Ανταποκρίνεται ικανοποιητικά 

TEE 

2.3. Οι εκπαιδευτικοί αποφαίνονται για την αισθητική των 
γραφείων τους 

Ένα ενδιαφέρον εύρημα της έρευνας, που ασφαλώς θα χρειαζόταν 
μεγαλύτερη διερεύνηση, εκτός από την προφανή, άμεση ερμηνεία, αξί
ζει να σημειωθεί εδώ: τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που εκφράζουν 
την αρνητική τους εκτίμηση για τα γραφεία τους με βάση την αισθητι
κή είναι ιδιαίτερα αυξημένα, σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσοστά που 
διατύπωσαν λαμβάνοντας υπόψη τους τη λειτουργικότητα του σχολικού 
κτιρίου. Έτσι, μόνο, το 24,04% δηλώνει ότι η αισθητική των γραφείων 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις προσδοκίες του, ενώ το 31,94% ότι δεν 
ανταποκρίνεται και το 44,02% ότι ανταποκρίνεται, αλλά όχι ικανοποιητικά. 
Ό π ω ς συνέβη και με τη λειτουργικότητα του σχολικού κτιρίου, έτσι και 
με τη αισθητική εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση 
κατά τΰπο σχολείου, μόνο που εδώ τα ποσοστά της αρνητικής αξιόλογη-
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σης σε Λύκειο και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. είναι σε ακόμα υψηλότερες τιμές (στο 
Λύκειο 41,82% και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 46,88%). 

3. Η α σ φ ά λ ε ι α π ο υ π α ρ έ χ ε ι τ ο σχολικό κτίριο κ α ι ο 
υ π α ί θ ρ ι ο ς χ ώ ρ ο ς 

3.1. Αίσθημα ασφάλειας η ανασφάλειας σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές 

Οι εκπαιδευτικοί, γενικά 
Πόσο ανασφαλείς αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο και για 

ποιες αιτίες; Ένα ερώτημα που απασχολεί κατά καιρούς την κοινή 
γνώμη, κυρίως λόγω των δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και περιοδικά ή 
των θεμάτων σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές που παρου
σιάζουν διάφορα κρούσματα βίας με ενδοσχολικές ή εξωσχολικές 
συγκρούσεις, περιπτώσεις ζημιών ή καταστροφών σε σχολικά κτίρια 
λόγω κατάληψης, εγκατάλειψης ή θεομηνιών κ.ο.κ. Πώς αισθάνεται λοι
πόν ο Έλληνας εκπαιδευτικός στο σημερινό σχολείο; 

Συμφωνά με τα ερευνητικά δεδομένα μόνον ο ένας στους τρεις εκπαι
δευτικούς (34,48%) αισθάνεται αρκετά έως ηολύ ανασφαλής λόγω πιθανού 
σεισμού, ενώ στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασφα
λείς για κάθε άλλο λόγο ή αιτία. Συγκεκριμένα, από λίγο έως καθόλου ανα
σφαλές αισθάνεται το 65,52% των εκπαιδευτικών αν πρόκειται για επα
πειλούμενο σεισμό, το 75,11% αν πρόκειται για σημαντικές φθορές στο 
σχολικό κτίριο, το 83,68% αν πρόκειται για κρούσματα βίας που προ
καλούνται από εξωσχολικούς παράγοντες και το 85,12% αν πρόκειται για 
κρούσματα ενδοσχολικής βίας. Επομένως, οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί δίνουν 
απάντηση στο κατά πόσο το σχολείο παραμένει ασφαλής χώρος για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς, επιβεβαιώνοντας ότι η λειτουργία του δεν 
επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες ή ενδογενή φαινόμενα κοινωνι
κής παθογένειας. Αν διερευνηθούν ενδελεχώς τα φαινόμενα που προ
βάλλονται στα Μ.Μ.Ε. και τα οποία αφορούν στη σχολική πραγματικό
τητα, θα διαπιστώσουμε ότι αφορούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε 
τυχαία περιστατικά, χωρίς να διαταράσσουν τη σχολική ζωή όπως συμ
βαίνει σε άλλες χώρες με οργανωμένες ομάδες παραβατικής συμπερι
φοράς κ.τ.λ. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από τη σύγκριση εκπαιδευ
τικών και μαθητών ως προς το πόσο ανασφαλείς αισθάνονται για κάθε 
αιτία. Έτσι, όπως συνέβη με τους εκπαιδευτικούς, η πλειονότητα των 
μαθητών αισθάνονται στο σχολείο τους από λίγο έως καθόλου ανασφαλείς, 
σε ποσοστά από 60,34% αν πρόκειται για φθορές του σχολικού κτιρίου, 
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μέχρι και 76,23% αν πρόκειται για κρούσματα ενδοσχολικής βίας. 
Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές αισθάνονται (έστω και λίγο) 
περισσότερο ανασφαλείς σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, και μάλιστα 
σε όλες τις κατηγορίες. Επίσης, η ανασφάλεια που αισθάνονται στο σχο
λείο τους οφείλεται περισσότερο στις φθορές του κτιρίου και όχι τόσο σε 
επαπειλούμενο σεισμό, όπως συμβαίνει με τους εκπαιδευτικούς, αν και 
θα μπορούσαν οι παράγοντες αυτοί να συνδυασθούν. 

Γενικώς, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αισθάνονται ασφα
λείς σε υψηλά ποσοστά, και μόνο στην περίπτωση σεισμού παρατηρείται 
αυξημένο ποσοστό ανασφάλειας (34,48%). Εξάλλου, δεν παρατηρούνται 
μεγάλες διαφορές στις τιμές μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. 

Οι μαθητές, γενικά 

Οι μαθητές παρουσιάζονται περισσότερο ανασφαλείς από τους 
εκπαιδευτικούς για όλες τις αιτίες που αναφέρθηκαν στην έρευνα, εκεί 
όμως που διαφοροποιούνται αρκετά είναι στην εκτίμηση τους για τις 
φθορές του σχολικού κτιρίου. Οι φθορές στο κτίριο δημιουργούν στους 
μαθητές και τη μεγαλύτερη συγκριτικά ανασφάλεια κατά τη διάρκεια 
της σχολικής τους ζωής, αφοΰ το 39,66% αυτών δηλώνει από αρκετά έως 
πολύ ανασφαλές σε σχέση με αυτές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των 
εκπαιδευτικών είναι 24,89%. Τα ποσοστά έντονης ανασφάλειας (αρκετά-
ηολύ) από επικείμενο σεισμό που συγκεντρώνουν μαθητές και εκπαιδευτι
κοί βρίσκονται πολΰ κοντά (36,71% και 34,48% αντίστοιχα). Τα χαμηλά 
ποσοστά ανασφάλειας από ενδοσχολική ή εξωσχολική βία που νιώθουν οι 
μαθητές ή οι εκπαιδευτικοί όταν βρίσκονται στο σχολείο τους, επιβεβαι
ώνουν την εκτίμηση ότι τα κρούσματα βίας που εμφανίζονται στα ελλη
νικά σχολεία είναι περιστασιακά, περιπτωσιακά και αποσπασματικά, 
χωρίς να διαταράσσουν τη σχολική ζωή. Πάντως οι μαθητές, συγκριτικά 
με τους εκπαιδευτικούς, συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσοστά ανασφά
λειας από φαινόμενα ενδοσχολικής ή εξωσχολικής βίας στο σχολικό 
περιβάλλον. Έτσι το ποσοστό που νιώθει έντονη ανασφάλεια (αρκετά-
ηολύ) από φαινόμενα βίας με εξωσχολικούς είναι στους μαθητές 24,28% 
και στους εκπαιδευτικούς 16,32%. Αντίστοιχα, το ποσοστό που νιώθει 
έντονη ανασφάλεια (αρκετά-ηολύ) από φαινόμενα ενδοσχολικής βίας 
είναι στους μαθητές 23,77% και στους εκπαιδευτικούς 14,88%. Όμως 
από έρευνες με θέμα την ανομική ή παραβατική συμπεριφορά των 
μαθητών έχει διαπιστωθεί ότι ελάχιστοι από τους μαθητές που δηλώ
νουν την ύπαρξη βίαιων επεισοδίων στο σχολείο τους ήταν αυτόπτες 
μάρτυρες ή άμεσα εμπλεκόμενοι σε αυτά. 



ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ 

Γράφημα 21. ΠΟΣΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥΣ 

(Μαθητές, η=357, Γενικά Λύκεια-ΤΕΕ/ΕΠΑΛ, %) 
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• Καθόλου D Λίγο 
ΠΑρκΕτά Π Πολύ 

3.2. Οι φθορές του κτιρίου, η αντιμετώπιση τους, το αίσθημα 
ανασφάλειας που προκαλούν 

Οι εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύπο σχολείου 

Οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ασφαλείς σε υψηλά ποσοστά σε όλες σχε
δόν τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, δεδομένου ότι το 45,43 των εκπαιδευτι
κών δηλώνει καθόλου ανασφαλές σε σχέση με τις φθορές που έχει το σχολικό 
κτίριο, το 29,67% δηλώνει λίγο ανασφαλές, το 18,37% νιώθει αρκετά ανασφαλές 
και μόνο το 6,52% νιώθει ηολύ ανασφαλές. Αξίζει να σημειωθεί όμως ότι 
εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση κατά τΰπο σχολείου 
και συγκεκριμένα ως προς το Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., όπου οι εκπαιδευτικοί φαί
νεται ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα με τις φθορές του σχολι
κού κτιρίου, με συνέπεια να νιώθουν από αρκετά έως πολΰ ανασφαλείς σε 
ποσοστό 40,98%, δηλαδή σε πολΰ μεγαλύτερο ποσοστό από το αντίστοιχο 
στους άλλους τύπους σχολείου. Κατά μία ερμηνεία, και σε συνδυασμό με 
άλλα ευρήματα, αυτό θα μπορούσε να υποδηλώνει την ανεπάρκεια της 
κρατικής μέριμνας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Τεχνικής Εκπαί
δευσης. Οι ευλόγα αυξημένες απαιτήσεις λόγω της ύπαρξης εργαστηρίων 
είναι μια άλλη ερμηνεία, που καλό είναι να διερευνηθεί στο μέλλον. 

Οι μαθητές: γενικά, και κατά ηλικία 
Όπως είδαμε, οι φθορές του σχολικού κτιρίου αποτελούν σημαντική 

αιτία για την έντονη (αρκετά-ηολύ) ανασφάλεια που νιώθει το 39,66% των 
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μαθητών. Όμως εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις 
κατά ηλικία (ρ <0,000), κατά σχολική τάξη (ρ <0,000) και κατά τΰπο σχο
λείου (ρ <0,050). Συγκεκριμένα, στους μαθητές μέχρι 16 ετών η έντονη 
ανασφάλεια από τις φθορές στο σχολικό κτίριο εντοπίζεται στο 28,77%, 
στους ΐ7χρονους στο 39,67% και στους 18 ετών και πάνω στο 59,74%(!) 
Μάλιστα, η έντονη ανασφάλεια των μαθητών από τις φθορές στο κτίριο 
εκφράζεται περισσότερο από τους μαθητές στη Γ' τάξη με 61,18%, έναντι 
32,71% στην Α' και 32,45% στη Β' τάξη. Αξίζει βέβαια να διερευνηθεί 
περισσότερο το κατά πόσο η ανασφάλεια των μεγαλυτέρων ηλικιακά 
μαθητών οφείλεται κατά κΰριο λόγο στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώ
νεται ψυχοκοινωνικά η προσωπικότητα τους από το συγκεκριμένο πλαίσιο 
σπουδών (αυξημένες υποχρεώσεις, ανταγωνισμός, βαθμοθηρία, προετοι
μασία για Α.Ε.Ι., κ.τ.λ.) και τις συνέπειες που αυτό επιφέρει, και όχι απο
κλειστικά στην καλύτερη παρατήρηση ή στον εντοπισμό των κτιριακών 
προβλημάτων από την πλευρά τους. Έτσι θεωρείται πιθανόν οι υπάρχου
σες φθορές στο σχολείο τους να εντοπίζονται και να δημοσιοποιούνται 
ευκολότερα από τους μαθητές που έχουν αρνητική εκτίμηση για το σχο-
λείο-οργανισμό, σε σχέση πάντοτε με το δύσκολο παρόν και το ανασφαλές 
μέλλον τους. Πρόκειται για μια γενικότερη αρνητική εκτίμηση, που επιβε
βαιώνεται ίσως από την κατεύθυνση και τον βαθμό κοινωνικής αποδοχής 
του σχολείου από την πλευρά των μαθητών. Όμως στην παρούσα φάση οι 
φθορές στο σχολικό κτίριο μοιάζουν περισσότερο με αφορμή για έκφραση 
της ανασφάλειας των μεγαλυτέρων μαθητών και όχι με πραγματική αιτία. 

Γράφημα 22. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

(Μαθητές, κατά ηλικία, %) 

ΜΕΧΡΙ 16 ΕΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ 18 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

• ΛΙΓΟ-ΚΑΘΟΛΟΥ 
DAPKETA-ΠΟΛΥ 
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3.3. Ο σεισμός: ανασφάλεια αυξανόμενη με την πρόοδο της 
ηλικίας σε όλους τους χρήστες 

Οι εκπαιδευτικοί, κατά ηλικία 
Το 33,51% των εκπαιδευτικών δεν νιώθει καμία ανασφάλεια από επι

κείμενο σεισμό στον χώρο του σχολείου, το 32,01% δήλωσε λίγο ανασφα
λές, ενώ το 22,27% αισθάνεται αρκετά ανασφαλές και το 12,21% πολύ ανα
σφαλές. Αν και αναμενόμενο, εντοπίσθηκε στατιστικά σημαντική διαφο
ροποίηση κατά ηλικία. Έτσι η ανασφάλεια από τον σεισμό αυξάνεται 
αναλογικά με την ηλικία των εκπαιδευτικών, δηλαδή το 23,60% των 
εκπαιδευτικών ηλικίας μέχρι 30 ετών γίνεται 34,23% στους εκπαιδευτι
κούς 31-50 ετών και 38,36% στους εκπαιδευτικούς 51 ετών και πάνω. 

Οι μαθητές: κατά τάξη, ηλικία και τύηο σχολείου 
Το 36,71% των μαθητών νιώθει έντονη ανασφάλεια (αρκετά-ηολύ) από 

επικείμενο σεισμό. Όμως, όπως και με τις φθορές στο κτίριο, εντοπί
σθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις κατά ηλικία 
(ρ < 0,000), κατά σχολική τάξη (ρ < 0,000) αλλά και κατά τΰπο σχολείου 
(ρ<0,021). Συγκεκριμένα, το 27,59% των μαθητών μέχρι 16 ετών με 
έντονη ανασφάλεια αυξάνεται στο 35% για τους ΐ7χρονους μαθητές και 
φθάνει στο 55,84% για τους 18 ετών και πάνω. Ο ένας στους δυο μαθη
τές (54,12%) της Γ' Λυκείου νιώθει έντονη ανασφάλεια στο σχολείο του 
από επικείμενο σεισμό, σε αντίθεση με τους μαθητές της Α' τάξης 
(34,91%) και της Β' τάξης (28%) που σημειώνουν μικρότερα ποσοστά. 

Γράφημα 23. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΜΑΟΗΤΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΣΕΙΣΜΟ 

(Μαθητές, κατά ηλικία, %) 
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Ασφαλείς γενικά αισθάνονται οι μαθητές και στους δυο τύπους σχολεί
ων, με μεγαλύτερο ποσοστό να εμφανίζεται στα Γενικά Λύκεια, 68,56%, 
έναντι 56,58% στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., ή, με άλλα λόγια, μεγάλο ποσοστό ανα
σφάλειας σημειώνεται στους μαθητές των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (43,42%) έναντι 
των μαθητών στα Γενικά Λύκεια (31,44%). Ο συνδυασμός των φθορών του 
σχολικού κτιρίου με τις προηγούμενες η τις επόμενες σεισμικές δονήσεις 
(κάτι φυσικό για τη χώρα μας) είναι ένα άλλο εύλογο ερώτημα. Έτσι, η 
αντίδραση των μαθητών στο πώς νιώθουν από κάποιον επαπειλούμενο 
σεισμό είναι ανάλογη (ως προς την ένταση και την κατεύθυνση της) με την 
αντίδραση τους στις φθορές στο σχολικό κτίριο, και μάλιστα ακολουθώ
ντας τις διακυμάνσεις με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. 

3.4. Ανασφάλεια σε όλους τους χρήστες, οφειλόμενη στη βία 
από εξωσχολικούς παράγοντες 

Εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύηο σχολείου 

Το 56,58% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν νιώθει καμία ανασφάλεια 
σχετικά με κρούσματα βίας στο σχολείο που προκαλούνται από εξωσχο
λικά άτομα η ομάδες, το 27,09% δήλωσε λίγο ανασφαλές, το 13,06% αρκε
τά ανασφαλές και μόνο το 3,26% νιώθει ηολύ ανασφαλές. Σημαντικές στατι
στικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία και κατά τΰπο σχο
λείου. Συγκεκριμένα, τη μεγαλύτερη ανασφάλεια νιώθουν οι εκπαιδευτι
κοί που διδάσκουν σε Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. (35,94% δήλωσαν από αρκετά έως 
ηολύ ανασφαλείς, σημείο το οποίο αξίζει να διερευνηθεί περισσότερο), 
ενώ ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί στο Γυμνάσιο (17,30%), στο Δημοτικό 
(15%) και στο Λύκειο (9,76%). Επίσης, οι εκπαιδευτικοί από 51 ετών και 
πάνω συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό ανασφάλειας 
(24,03%) από τη βία των εξωσχολικών. 

Μαθητές: γενικά, και κατά τύηο σχολείου 
Το 24,28% των μαθητών νιώθει έντονη ανασφάλεια (αρκετά-ηολύ) από 

κρούσματα βίας που προκαλούνται από εξωσχολικούς παράγοντες, ενώ, 
αντίθετα, το 75,72% αισθάνεται μικρή ή καθόλου ανασφάλεια. Σημαντι
κές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο (ρ_0,002), 
κατά σχολική τάξη (ρ_0,010) και κατά τΰπο σχολείου (ρ_0,000). Έτσι, 
τα αγόρια νιώθουν περισσότερο ανασφαλή στο σχολείο τους από την 
εξωσχολική βία (32,67%) σε σχέση με τα κορίτσια (18,13%). Η επιπλέον 
διερεύνηση έδειξε ότι πρόκειται κυρίως για μαθητές της Γ' Λυκείου 
(33,33% έναντι 28,04% της Α' και 16,67% της Β' τάξης) και μαθητές των 
ΤΈΈ.-ΕΠΑΛ.(33,33% έναντι 17,10% των Γενικών Λυκείων). 
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Γράφημα 24. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΟΙ ΜΑΟΗΤΕΣ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ 
ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΒΙΑ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΩΝ 
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3.5. Ανασφάλεια σε όλους χους χρήστες, οφειλόμενη στη βία 
από ενδοσχολικούς παράγοντες 

Εκπαιδευτικοί: γενικά, και κατά τύπο σχολείου 

Το 48,03% δεν νιώθει καμία ανασφάλεια από βία που προκαλείται εντός 
του σχολείου, το 37,09% δηλώνει ότι νιώθει λίγο ανασφαλές, το 12,47% 
νιώθει αρκετά ανασφαλές και μόνο το 2,41% νιώθει ηολύ ανασφαλές. Συγκε
κριμένα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τιμές στο Δημοτικό και στο 
Γυμνάσιο, όπου παρατηρούνται κάποια ποσοστά ανασφάλειας (Δημοτι
κό 12,84%, Γυμνάσιο 18,22%). Στο Λύκειο η ανασφάλεια είναι σχεδόν 
ανύπαρκτη (8,54%). 

Ωστόσο, εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση κατά 
τΰπο σχολείου, όπου οι εκπαιδευτικοί στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. νιώθουν τη 
μεγαλύτερη συγκριτικά ανασφάλεια (27,69%) από τη βία που δημι
ουργείται και εκδηλώνεται ενδοσχολικά. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία 
φαίνεται ότι τα μικρά ποσοστά ανομικής ή παραβατικής συμπεριφο
ράς που εκδηλώνεται στα σχολεία εντοπίζονται κυρίως στα Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. και υστέρα στα Γυμνάσια. Εντύπωση προκαλεί ότι τα μικρό
τερα συγκριτικά ποσοστά προκαλούμενης ανασφάλειας είτε από 
ενδοσχολική είτε από εξωσχολική βία εντοπίζονται στο Λύκειο. Αν 
στην Τεχνική Εκπαίδευση έχουμε μεγάλη αύξηση των τιμών της ανα
σφάλειας, ίσως το γεγονός θα μπορούσε να αποδοθεί στην προτίμηση 
που δείχνουν για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητές από μη 
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προνομιούχες κοινωνικές ομάδες καθώς και μαθητές χαμηλών μαθη
τικών επιδόσεων. 

Μαθητές: γενικά, και κατά τύπο σχολείου 
Ανάλογα ποσοστά ανασφάλειας, έστω και λίγο μικρότερα για τους 

μαθητές με αιτία την εξωσχολική βία, εντοπίσθηκαν και με αιτία την ενδο
σχολική βία. Έτσι, το 23,77% των μαθητών νιώθει έντονη ανασφάλεια 
(αρκετά-ηολύ) από κρούσματα βίας που προκαλούνται από άτομα μέσα 
στο σχολείο, αντίθετα το 76,23% αισθάνεται μικρή ή καθόλου ανασφά
λεια ως προς αυτό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι εντοπίσθηκε 
σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση μόνο κατά τΰπο σχολείου 
(ρ_0,044). Συγκεκριμένα, το 19,69% των μαθητών Γενικών Λυκείων που 
νιώθει έντονη ανασφάλεια (αρκετά-ηολύ) από ενδοσχολική βία αυξάνεται 
στο 28,95% στους μαθητές των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. Αν λάβουμε υπόψη μας 
τα μεγάλα ποσοστά ανασφάλειας από ενδοσχολική ή εξωσχολική βία που 
νιώθουν οι μαθητές των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τους συμμαθητές 
τους στα Γενικά Λύκεια και τα παραλληλίσουμε με τα επίσης μεγάλα 
ποσοστά ανασφάλειας από ενδοσχολική ή εξωσχολική βία που νιώθουν οι 
εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. σε σχέση με τους συναδέλφους τους 
στα Γενικά Λύκεια, τότε είμαστε σε θέση να μιλήσουμε για ένα ανησυ
χητικό ερευνητικό δεδομένο. Σε πολΰ υψηλά ποσοστά οι μαθητές αισθά
νονται ασφαλείς στο σχολείο τους έναντι της ενδοσχολικής βίας, με 
αυξημένα τα ποσοστά των Γενικών Λυκείων έναντι των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. 

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Μετά την έρευνα, τι; 

1. Κωδικοποίηση των συμπερασμάτων 

• Στο κεφάλαιο «Η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου», συγκρί
νοντας τις απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών, βλέπουμε ότι οι 
απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών ταυτίζονται σε μεγάλο 
βαθμό. Εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν ότι το σχολείο δεν 
ανταποκρίνεται ικανοποιητικά ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας 
και ως προς τις ειδικές αίθουσες, όπως εργαστήρια κ.λπ. Και οι 
δυο ομάδες θεωρούν σε υψηλά ποσοστά ότι το σχολείο δεν αντα
ποκρίνεται καθόλου ως προς τη διευκόλυνση των μαθητών με ανα
πηρία. 
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• Σε όλους τους τομείς αξιολόγησης οι μαθητές παρουσιάζονται στις 
κρίσεις τους πιο αυστηροί από τους εκπαιδευτικούς. 

• Κανένας χώρος του σχολείου δεν θεωρείται από τους μαθητές ότι 
ανταποκρίνεται θετικά με ποσοστό άνω του 50%. Εκτός από τις 
διευκολύνσεις για τα άτομα με αναπηρία, μεγάλα ποσοστά αρνητι
κής αξιολόγησης εντοπίζονται στις αίθουσες πολλαπλών χρήσεων. 

• Πολΰ αρνητικοί παρουσιάζονται οι μαθητές στο κατά πόσο η λει
τουργικότητα του κτιρίου βοηθά τη διδασκαλία με χρήση εποπτι
κών μέσων ή την αξιοποίηση της βιβλιοθήκης. Αντίθετα, παρου
σιάζονται αρκετά θετικοί, όπως άλλωστε και οι εκπαιδευτικοί, 
στην εκτίμηση τους για το κλίμα του σχολείου και τις ανθρώπινες 
σχέσεις που αναπτύσσονται στον σχολικό χώρο, αφοΰ αρκετοί 
είναι εκείνοι που δήλωσαν ότι η λειτουργικότητα του κτιρίου 
βοηθά πολΰ τις συναναστροφές και τις φιλίες τους. Γενικά, ικανο
ποιητική είναι η άποψη μαθητών και εκπαιδευτικών που δείχνει 
την πεποίθηση ότι ο σχολικός χώρος ανταποκρίνεται σχετικά καλά 
στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, με μικρή αρνητική απόκλιση 
στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 

• Η λειτουργικότητα των υπαίθριων χώρων κρίνεται στην αξιολόγη
ση των μαθητών σχετικά καλά, λιγότερο αρνητικά από ό,τι η αξιο
λόγηση για τις αίθουσες διδασκαλίας. Παρόμοια στάση ανιχνεύε
ται και ως προς την εξυπηρέτηση, από πλευράς υλικοτεχνικής 
υποδομής, των ανοιχτών πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

• Υπάρχει μια συνολική αρνητική εκτίμηση των μαθητών για την 
«αισθητική του σχολικού χώρου», η οποία, ωστόσο, θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί με τη γενικώς χαμηλή αρχιτεκτονική «κουλτούρα» 
του συνόλου και την αδυναμία αντίληψης της ποιότητας του αρχι
τεκτονικού περιβάλλοντος. 

• Δεν είναι τόσο αρνητική όσο θα ανέμενε κανείς η στάση των ερω
τώμενων σχετικά με το αίσθημα «ασφάλειας» ή ανασφάλειας που 
εκπαιδευτικοί και μαθητές αισθάνονται στο σχολείο τους, όσον 
αφορά σε ζητήματα όπως οι φθορές του κτιρίου, το ενδεχόμενο 
σεισμού, φαινόμενα ενδοσχολικής και εξωσχολικής βίας κ.τ.λ. 

2. Γενικό συμπέρασμα 

Αναφέρθηκε στην Εισαγωγή ότι ο κεντρικός χαρακτήρας και ο ρόλος 
που ο «σχολικός χώρος» διαδραματίζει σήμερα στα εκπαιδευτικά πράγμα
τα, προσλαμβάνεται από την κοινή αντίληψη στη χώρα μας ως περιορι
σμένης εμβέλειας που αφορά κυρίως στο στενό πλαίσιο των τεχνικών 
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εφαρμογών του. Εντούτοις, η έρευνα έδειξε ότι αναφορικά με τους εκπαι
δευτικούς και τους μαθητές, έστω και έμμεσα, αναγνωρίζεται η αντίληψη 
ότι ο σχολικός χώρος δεν είναι αυστηρά και μόνον «υλικοτεχνικό φαινόμε
νο», αλλά συμβάλλει ενεργά όσο τα άλλα εκπαιδευτικά πεδία στην ανθρω
πιστική παιδεία και στον κοινωνικοποιητικό ρόλο του σχολείου. Αποδεί
χτηκε ότι οι χρήστες έχουν άποψη για το σχολείο τους. Αισθάνονται ότι το 
σχολείο τους τους αφορά. Έχουν απαιτήσεις. Έχουν προσδοκίες. Υπενθυ
μίζουμε ότι κατά την ποιοτική διερεύνηση η πρώτη αυθόρμητη αναφορά 
των περισσότερων εμπλεκομένων αναφορικά με το ποια θεωρούν ως σημα
ντικότερα προβλήματα στην εκπαίδευση ήταν τα προβλήματα της υλικο
τεχνικής υποδομής, η οποία έτσι εμφανίζεται ως ένα από τα βασικότερα 
ζητήματα που σχετίζονται με την ποιότητα του σχολείου. 

Ταυτόχρονα, όμως, υφέρπει η έλλειψη όχι απλώς συνεργασίας, αλλά 
και επικοινωνίας μεταξύ χρηστών και αρχιτεκτόνων-σχεδιαστών, υπό
θεση εργασίας που αξίζει να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία και εμβά
θυνση. 

Ως γενικό συμπέρασμα θα αναφέραμε ότι: ο σχολικός χώρος ανα
γνωρίζεται ως ακρογωνιαίος λίθος, αν όχι του εκπαιδευτικού συστήμα
τος πάντως της υπαρκτής σχολικής πραγματικότητας. 

3. Προτάσεις (;) 

Κρίνουμε ότι η όλη περιπέτεια της έρευνας αυτής «άξιζε τον κόπο» 
και θεωρούμε τα συμπεράσματα της χρήσιμα. Όμως, είναι βαθιά η 
πεποίθηση μας ότι στη διασταύρωση των ερευνών βρίσκεται η αλήθεια. 
Η ποιότητα του σχολικού χώρου δεν μπορεί να εντοπιστεί μόνο στις 
απόψεις των χρηστών, αν δεν συνεξεταστούν οι βάσεις πάνω στις οποί
ες ακριβώς εδράζεται κατά κύριο λόγο η ποιότητα του σχολικού 
χώρου, δηλαδή: τα κανονιστικά κείμενα (Γενικοί οικοδομικοί και κτι-
ριοδομικοί κανονισμοί, κανονισμοί πυρασφάλειας, αντισεισμικοί κανο
νισμοί, όροι δόμησης, κανονισμοί για Α.Μ.Ε.Α., τα Κτιριολογικά Προ
γράμματα που εκπονούνται από τις Υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και του 
Ο.Σ.Κ., οι Προδιαγραφές και τα Πρότυπα χώρων, οι Ειδικές Προδια
γραφές που αφορούν σε εργαστήρια, εργαστηριακό εξοπλισμό, ειδικές 
αίθουσες κ.τ.λ.), το εποπτευον προσωπικό (όπως π.χ. οι υπηρεσίες του 
ΥΠ.Ε.Π.Θ., η παλιά Τεχνική Υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ., ο Ο.Σ.Κ. με την 
ιστορία του, το Π.Ι., όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, εθνικοί και διεθνείς, 
δημόσιοι και ιδιωτικοί) και τέλος, με μια λέξη, αυτές τούτες οι διαδικα
σίες παραγωγής σχολικού περιβάλλοντος (στις οποίες εντάσσονται οι 
εθνικές πολιτικές, ο ρόλος των διεθνών χρηματοδοτικών συμβάσεων είτε 
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αυτές λέγονται Διεθνής Τράπεζα είτε Κ.Π.Σ. είτε Ε.Σ.Π.Α., οι δραστη
ριότητες των Νομαρχιών και των Δήμων, ο νέος ρόλος του Ο.Σ.Κ. ως 
ανωνύμου εταιρείας και η περιβόητη «μελετοκατασκευή» με τις συνέ
πειες της και πολλά άλλα). 

Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι η έρευνα τοΰτη, στο πεδίο του
λάχιστον της υλικοτεχνικής υποδομής, δεν μπορεί αυτοτελώς να οδηγηθεί 
με ασφάλεια σε προτάσεις, αλλά μπορεί και πρέπει να ενσωματωθεί σε 
άλλης μορφής και άλλης εμβέλειας έρευνες, οι οποίες ευελπιστούμε ότι θα 
βρουν ευήκοα ώτα στο άμεσο μέλλον. Πιστεύουμε ότι πρέπει, το συντο
μότερο, να ξεπεραστεί το γεγονός ότι σχεδόν ποτέ ηγεσίες και προγραμ
ματιστές της εκπαίδευσης (ΥΠ.Ε.Π.Θ. και Π.Ι.) δεν προβληματίζονται 
για το πώς η κάθε εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, από τις πολλές που επι
χειρούνται κάθε τόσο, θα μεταδώσει συνειδητά τις «αρχές» της και στον 
σχολικό χώρο και με ποιον τρόπο αυτές οι αρχές θα περάσουν στους χρή
στες του χώρου, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Πάντως, η έρευνα επαλή
θευσε την αρχική μας υπόθεση ότι: ο σχολικός χώρος και όλα όσα αυτός 
εμπεριέχει δεν είναι μόνο ζήτημα ελλείψεων που η Πολιτεία καλείται να 
καλύψει, αλλά άπτεται των ζητημάτων εκείνων που αποτελούν την 
πεμπτουσία των εκπαιδευτικών συστημάτων, δεδομένου ότι και τον 
δάσκαλο στηρίζει με τους εργαστηριακούς εξοπλισμούς, τα εποπτικά 
μέσα και τις Νέες Τεχνολογίες, και η κοινωνικοποίηση των μαθητών, οι 
συμμετοχικές διαδικασίες, οι πολυπολιτισμικές συναναστροφές ή οι γνω
στές εκπαιδευτικές αρχές ευδοκιμούν (ή διακυβεύονται και ακυρώνονται) 
χάρη και στον σχολικό χώρο, χάρη στη μορφολογία και τις αισθητικές του 
αξίες, στα πολιτιστικά του μηνύματα, στη λειτουργικότητα του, στις λεπτο
μέρειες της κατασκευής του, στους συμβολισμούς του κ.ο.κ. 

Αυτό πιστεύουμε ότι αποτελεί και το ποιοτικό διακυβευμα της έρευ
νας αυτής στο πεδίο του σχολικού χώρου. 
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Ιωάννης Ελευθερόπουλος, Καθηγητής Μαθηματικός, Αποσπασμένος στο Π.Ι. 

Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης 

και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Στα σχολεία 

συντελούνται δραστηριότητες οι οποίες εγείρουν ταυτόχρονα και ερωτή

ματα όπως: Τι θα πρέπει να βελτιώσουμε στη διδασκαλία μας; Τι 

κάνουμε καλά; Τι δεξιότητες έχουν αποκτήσει οι μαθητές μας; Τι εμπο

δίζει τη μάθηση ενός μαθητή; Τι συντελεστές έξω από το σχολείο συμ

βάλλουν στην επίδοση του μαθητή και πώς οι γονείς πρέπει να βοηθούν; 

Πώς πρέπει το σχολείο να αναπτύσσει κατά τον καλύτερο τρόπο την επι

νοητικότητα και εφευρετικότητα των στελεχών του για να υποστηρίζει τη 

μάθηση; Απαντήσεις στις παραπάνω ερωτήσεις προκύπτουν μέσα από 

στοχασμό πάνω στις δραστηριότητες που συντελούνται και στα αποτε

λέσματα τους. Κάθε επιτυχής προσπάθεια ενοποιεί δραστηριότητα και 

αντανάκλαση (reflection). Αν λοιπόν η δραστηριότητα είναι εμφανής σε 

κάθε σχολείο χωρίς την αντανάκλαση (reflection), η δραστηριότητα 

είναι «απληροφόρητη». Η αξιολόγηση ενσωματώνει την αντανακλαστι

κή λειτουργία (reflective function) της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

(Clarke, 1996). 

Τα εθνικά συστήματα εκπαιδευτικής έρευνας έχουν ως σκοπό την 

ανάπτυξη, τη συγκέντρωση και τη διάχυση της γνώσης, με την οποία 

διαμορφώνεται και υλοποιείται η εκπαιδευτική πολιτική. Η πολιτική 
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αυτή, στις σύγχρονες κοινωνίες, συνίσταται στη στήριξη και προώθηση 
των διεργασιών εκείνων που συμβάλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης 
παιδείας και στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος. Η πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, η αύξη
ση της σημασίας που έχει η εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της κοι
νωνικής ζωής και η έντονη απαίτηση της κοινωνίας να αιτιολογούνται με 
τρόπο πειστικό οι εκπαιδευτικές αλλαγές και να αξιολογούνται τα απο
τελέσματα τους καθιστούν την εκπαιδευτική έρευνα αναγκαία για την 
ανάπτυξη της εκπαίδευσης (Κασσωτάκης, 2002). 

Συμφωνά με τη μελέτη «Εκπαιδευτική Έρευνα και Ανάπτυξη: 
Τάσεις, θέματα και προκλήσεις» (Educational Research and 
Development: Trends, issues and challenges) του Οργανισμού Οικονο
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α. ή Ο.Ε.CD.) το 1995 για 
την εκπαιδευτική έρευνα, πολλές κυβερνήσεις χαράζουν την εκπαιδευτι
κή τους πολιτική βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων (evidence based 
policy). Διαπιστώθηκε όμως ότι η έρευνα έχει συχνά χαρακτήρα απο
σπασματικό, πολιτικοποιημένο και ασύμβατο με την πράξη και τη διε
θνή εμπειρία. Αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα, με 
στόχο την ανάλυση και αξιοποίηση των ερευνητικών δεδομένων που 
σχετίζονται με εκπαιδευτικές στρατηγικές (π.χ. διαγωνισμοί P.I.S.A.). Ο 
χαρακτήρας της εκπαιδευτικής έρευνας σε πολλές χώρες εξακολουθεί 
να παραμένει ο ίδιος, όπως επισημάνθηκε πρόσφατα (O.E.C.D., 2003), 
και αυτό ώθησε την ερευνητική κοινότητα σε αυτοαξιολόγηση. 

1. Η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α στις χ ώ ρ ε ς τ η ς Ε.Ε. κ α ι του 
Ο.Ο.Σ.Α. 

1.1. Θεματολογία - προτεραιότητες της εκπαιδευτικής έρευνας 

Οι φορείς που διεξάγουν την εκπαιδευτική έρευνα είναι κυρίως τμή
ματα των πανεπιστημίων και συνεργαζόμενα με αυτά ινστιτούτα (όπως 
π.χ. το Institute of Education in London). Επίσης, συχνά δραστηριοποι
ούνται οι ίδιοι οι κυβερνητικοί φορείς που χρηματοδοτούν την έρευνα, 
επιστημονικές ενώσεις αλλά και μη κρατικοί οργανισμοί. 

Όμως, τόσο ο προσανατολισμός όσο και οι προτεραιότητες της 
εκπαιδευτικής πολιτικής έχουν επηρεαστεί από τις προσπάθειες σύνδε
σης της εκπαίδευσης με την οικονομική ανταγωνιστικότητα. Ο σχεδια
σμός της εκπαιδευτικής έρευνας, λοιπόν, κατευθύνεται κυρίως από τις 
ανάγκες επαγγελματικής και τεχνικής κατάρτισης, ανάπτυξης δεξιοτή
των, προώθησης αποδοτικού εργατικού δυναμικού, αποτελεσματικότη-
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τας της διαχείρισης του σχολικού συστήματος, αξιολόγησης και καθιέ
ρωσης δεικτών επίδοσης (Crossley & Watson, 2003), αλλά ποικίλλει ανά 
κράτος και χρονική περίοδο. Θέματα όπως: 

• η σχολική αποτελεσματικότητα, 
• η μετάβαση των νέων από το σχολείο στην αγορά εργασίας, 
• η επαγγελματική εκπαίδευση στα σχολεία, 

• η αξιολόγηση και η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων του 
μαθητή, 

• η διδασκαλία , η μάθηση και η ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπου
δών, 

• η ανάπτυξη υλικού και κριτηρίων αξιολόγησης, 
• η αξιολόγηση Προγραμμάτων Σπουδών, 
• η αποτίμηση της εκπαιδευτικής πολιτικής και των μεταρρυθμίσε

ων, 

• η διεύθυνση και διαχείριση σχολικών μονάδων, καθώς και 
• η επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών, 

έχουν αποτελέσει (κατά σειρά προτεραιότητας) τους δημοφιλείς 
στόχους των ερευνητικών δραστηριοτήτων στα κράτη της Ε.Ε. 
(C.LD.R.E.E., 1995). 

1.2. Χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής έρευνας 

Συμφωνά με μελέτη της Σύμπραξης Ιδρυμάτων για την Ανάπτυξη και την 
Έρευνα της Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (C.LD.R.E.E) που πραγματοποιήθη
κε το 1995, οι φορείς χρηματοδότησης της εκπαιδευτικής έρευνας στον 
ευρωπαϊκό χώρο είναι κυρίως τα Υπουργεία Παιδείας ή άλλα Υπουρ
γεία, συναφείς οργανισμοί και Ινστιτούτα. 

Γενικά, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) δαπανούν για την 
έρευνα, κατά μέσο όρο, το 1,9% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος 
(Α.Ε.Π.). Από αυτά το 0,5% του Α.Ε.Π. πηγαίνει στην εκπαιδευτική έρευ
να. Επίσης για την εκπαίδευση συνολικά τα κράτη της Ε.Ε. ξοδεύουν, 
κατά μέσο όρο, το 4,94% του Α.Ε.Π., από το οποίο περίπου το 0,19% το 
αφιερώνουν στην εκπαιδευτική έρευνα (Eurostat, 2000, C.LD.R.E.E., 
1995). 

Σε επίπεδο Ε.Ε., την περίοδο 1995-2005 δόθηκαν συνολικά 50εκ. ευρώ 
για διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας, και οι θεματικές περιοχές οι οποί
ες κυριάρχησαν είναι οι εξής (όχι με σειρά σημαντικότητας): Τριτοβάθ
μια Εκπαίδευση, δια βίου εκπαίδευση, βελτίωση σχολείων, χρήση υπολο
γιστών στην εκπαίδευση, ηλεκτρονική μάθηση, μετάβαση από την εκπαί
δευση στην αγορά εργασίας, ανισότητες και κοινωνικός αποκλεισμός. 
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Οι στόχοι των προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων έγινε η χρη
ματοδότηση της κοινοτικής έρευνας αφορούν στους ακόλουθους άξονες: 

1. Βασική έρευνα (διακρατική) σε θέματα διαρθρωτικής σημασίας 
στην εκπαίδευση. 

2. Δοκιμαστική εφαρμογή των πορισμάτων παλαιότερων εκπαιδευτι
κών ερευνών και ανταλλαγή πληροφοριών. 

3. Ανάλυση των δεδομένων και επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
εκπαιδευτικών ερευνών που γίνονται στα κράτη-μέλη ή συνεργα
σίες μεταξύ τους. 

1.3. Συνεργασία - κοινή αντιμετώπιση - διάχυση πληροφορίας 

Το 1984 δημιουργήθηκε ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Εκπαιδευτικής 
Έρευνας (E.E.R.A.), με στόχους: 

• την υποστήριξη τη συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών της εκπαί
δευσης στην Ευρώπη, 

• την προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ ερευνητών και διεθνών 
οργανισμών (όπως η Ε.Ε., το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Ο.Ο.Σ.Α. 
και η Ουνέσκο), 

• τη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων στην 
Ευρώπη, 

• τη διάχυση και την αξιολόγηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικών. 

Ειδικότερα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην πληροφορία είναι βασι
κή ανάγκη, ιδρύθηκε το Δίκτυο Πληροφοριών για την Παιδαγωγική και Εκπαι
δευτική Έρευνα στην Ευρώπη (P.E.R.I.N.E.). To P.E.R.I.N.E. συλλέγει κάθε 
πληροφορία σχετική με την εκπαιδευτική έρευνα στην Ευρώπη και προ
ωθεί τη διαχείριση και διάδοση της. Ο πυρήνας του δικτύου αυτοΰ είναι 
ο Κατάλογος Διαδικτυακών Πηγών (P.E.R.LN.E. Internet Resource 
Catalogue), ένα περιβάλλον με συνεκτικές και συμβατές αναφορές σε 
θέματα σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα. 

1.4. Αξιοποίηση - εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

Οι χώρες του Ο.Ο.Σ.Α., μετά την κριτική της δεκαετίας του '90 ότι η 
έρευνα δεν είχε συχνά σχέση με την πρακτική και τη χάραξη πολιτικής, 
ήταν αποσπασματική και αδυνατούσε να αξιοποιήσει τη διεθνή εμπει
ρία, αποφάσισαν να στηρίξουν και να ενισχύσουν τα συστήματα εκπαι
δευτικής έρευνας και ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, με στόχο την αξιο
ποίηση και την αποτελεσματική εφαρμογή των μελετών ανέλαβαν τις 
εξής κυρίες πρωτοβουλίες: 



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

• Υιοθέτησαν ως κριτήριο βασικής έρευνας τη χρησιμότητα της (use-
inspired basic research). Με τον τρόπο αυτό τα αποτελέσματα της 
έρευνας θα είναι εφαρμόσιμα και θα έχουν πρακτική αξία. Άλλω
στε πολλές βασικές κατακτήσεις της επιστήμης έχουν προέλθει 
από εφαρμοσμένα προβλήματα. 

Επίσης συμφώνησαν να: 

• Ενισχύουν τις προσπάθειες για αποτελεσματική διαχείριση των 
συμπερασμάτων της έρευνας (συγκέντρωση, εύκολη πρόσβαση και 
χρηστική παρουσίαση τους) μέσω κατάλληλων βάσεων δεδομένων 
και κυρίως του διαδικτΰου. Αυτό κάνει εφικτή την αποτελεσματική 
αξιοποίηση της έρευνας. 

• Διευρύνουν τις δυνατότητες των σχεδιαστών της εκπαιδευτικής 
πολιτικής και των εκπαιδευτικών να αλληλεπιδρούν με τους ερευ
νητές και να προβάλλουν την παραγωγή και την υλοποίηση της 
νέας παιδαγωγικής γνώσης. Κατά συνέπεια, και διευκολύνεται η 
εφαρμογή της νέας γνώσης και καλύπτονται οι άμεσες ανάγκες. 

• Προωθούν, κατά προτεραιότητα, τη συνεχή («δια βίου») μάθηση 
καθώς και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, απαντώντας στην απαί
τηση της Κοινωνίας της Γνώσης οι μαθητές και γενικά οι άνθρω
ποι να «μάθουν πώς να μαθαίνουν». 

• Ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία μεταξύ διάφορων 
εκπαιδευτικών. Η ανταλλαγή απόψεων, η δοκιμή αποτελεσματι
κών δραστηριοτήτων, η παρουσίαση μιας επιτυχημένης μεθοδο
λογίας, η ανάλυση αποδοτικών στρατηγικών, ο σχεδιασμός και η 
αξιολόγηση εναλλακτικών διδακτικών περιβαλλόντων μπορεί να 
είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα αυτής της συνεργασίας. Δεδο
μένου ότι η παιδαγωγική πρακτική αλλά και η ειδική διδακτική 
των γνωστικών αντικειμένου επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εμπειρίες κάθε εκπαιδευτικού, τα παραπάνω αποκτούν μεγάλη 
σημασία για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης παιδεί
ας. 

2. Η ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α σ τ η ν Ε λ λ ά δ α 

2.1. Θεματολογία - προτεραιότητες της εκπαιδευτικής έρευνας 

Υπάρχουν στην Ελλάδα πολλοί κυβερνητικοί και μη φορείς που διε
ξάγουν εκπαιδευτική έρευνα. Ενδεικτικά αναφέρονται: τα Πανεπιστή
μια (Α.Ε.Ι.), τα Τεχνολογικά Ιδρύματα (A.T.E.L), το Παιδαγωγικό Ινστι
τούτο (Π.Ι.), το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο 
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Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), το 
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
(Ι.Ε.Κ.Ε.Π.), η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η Γενική Γραμματεία Νεό
τητας, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου 
(Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), κλαδικές ενώσεις (τι.χ. Ελλήνων Φιλολόγων), το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας κ.ά.. 

Συμφωνά με τη μελέτη του C.I.D.R.E.E. (1995), η σειρά προτεραιό
τητας για τους άξονες της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα ήταν η 
εξής: 

1. μετάβαση νέων από το σχολείο στην εργασία και επαγγελματική 
εκπαίδευση, 

2. εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση, 
3. διεύθυνση σχολικών μονάδων (management) και σχολική αποτε

λεσματικότητα, 

4. διδασκαλία και μάθηση. 
Χαμηλότερη προτεραιότητα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο έχει δοθεί 

στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών, Ειδικής Αγωγής και Τεχνολο
γίας. Επίσης οι τομείς αξιολόγησης, ξένων γλωσσών και επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών δεν έχουν κριθεί τόσο σημαντικοί και σε αυτό η Ελλάδα 
υπολείπεται του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αντιθέτως, έχει δοθεί μεγαλύ
τερη έμφαση σε τομείς όπως επαγγελματικός προσανατολισμός, εκπαί
δευση ενηλίκων, συγκριτική εκπαίδευση, σχολικά κτίρια, ελληνική λεξι
κογραφία, υποτροφίες, μουσειακή εκπαίδευση, (τομείς όχι τόσο δημο
φιλείς στους εταίρους). Να σημειωθεί ότι η συλλογή των ελληνικών 
δεδομένων έγινε το 1995 και δεν δόθηκαν στοιχεία για την εκπαιδευτι
κή έρευνα στο άμεσο παρελθόν ή μέλλον, γεγονός που δείχνει τη σχετι
κή έλλειψη καταγραφής, οργάνωσης και συντονισμού. 

Μεταγενέστερη καταγραφή (Κ.Ε.Ε., 2002) διαπιστώνει ότι κάποιοι 
τομείς (όπως μαθησιακές δυσκολίες, διδασκαλία της ελληνικής ως δεύ
τερης γλώσσας, εφαρμογή Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ανά
πτυξη Προγραμμάτων Σπουδών) έχουν ερευνηθεί πολΰ περισσότερο 
συγκριτικά με άλλους (όπως οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, 
σύνδεση εκπαίδευσης με αγορά εργασίας, οικονομικά της εκπαίδευσης, 
σχολική αποτελεσματικότητα), που είναι πρώτης προτεραιότητας σε 
πολλές χώρες της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Όσον αφορά στην αναγκαιότητα και στην ποιότητα του παραγόμε
νου ερευνητικού έργου, αυτές αξιολογούνται κατά περίπτωση. Στις έρευ
νες που διεξάγουν φορείς αξιολογούνται από τον φορέα που τις έχει χρη
ματοδοτήσει. Ό τ α ν πρόκειται για ακαδημαϊκές έρευνες (διδακτορικές 
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διατριβές, διπλωματικές εργασίες), εγκρίνονται από τις προβλεπόμενες 
επιτροπές μετά από δημόσια υποστήριξη. Οι έρευνες που γίνονται ατο
μικά από τους επιστημονικούς υπευθύνους αξιολογούνται μέσω βιβλιο
γραφικής τεκμηρίωσης και δημοσιεύσεων σε έγκυρα περιοδικά ή μέσω 
ανακοινώσεων σε συνέδρια. 

2.2. Χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής έρευνας 

Παρά τις ποικίλες δραστηριότητες των ερευνητικών ιδρυμάτων μας, η 
εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα ατροφεί, λόγω ανεπαρκούς χρηματο
δότησης. Η χαμηλότερη χρηματοδότηση σε σχέση με τον κοινοτικό μέσο 
όρο φαίνεται σε πολλά επίπεδα. Συμφωνά με στοιχεία της Eurostat το 
2004 για την έρευνα γενικά η Ελλάδα δαπάνησε το 0,61% του Α.Ε.Π. (οι 
χώρες της Ε.Ε., κατά μέσο όρο, το 1,84% αντίστοιχα και ειδικά η Φιν
λανδία το 3,46%). Το μέρος από τα ερευνητικά κονδύλια που διατέθηκαν 
για εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα ήταν μόλις το 0,24% (κατά μέσο 
όρο στην Ευρώπη το 0,5%). Για την εκπαίδευση γενικά στην Ελλάδα 
δόθηκε το 2000 (Eurostat) το 3,79% του Α.Ε.Π. (στις χώρες της Ε.Ε., κατά 
μέσο όρο, το 4,94%). Από τα κονδύλια για την εκπαίδευση όμως περίπου 
το 0,03% του Α.Ε.Π αφορά στην εκπαιδευτική έρευνα, ενώ το αντίστοιχο 
μέσο ποσοστό για την Ε.Ε. είναι 0,19%. Το 2003 η ετήσια δαπάνη για την 
εκπαίδευση ανά μαθητή (μέχρι και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) ήταν 
για την Ελλάδα 4.525 -(για τις χώρες της Ε.Ε. 5.532-, κατά μέσο όρο, 
αντίστοιχα και ειδικά για τη Φινλανδία 5.811-). Πρέπει,όμως, να σημει
ωθεί ότι έμμεσα επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας το ερευνητικό 
έργο που παράγουν εκπαιδευτικοί-μεταπτυχιακοί φοιτητές, που παίρ
νουν ένα ειδικό επίδομα και τις κανονικές τους αποδοχές. Ο αριθμός 
αυτών των εκπαιδευτικών σημειώνει αυξητική τάση την τελευταία δεκα
ετία, με έναν μέσο όρο τουλάχιστον 1000 ατόμων ανά έτος. 

Η χαμηλή οικονομική υποστήριξη που παρέχεται στην εκπαιδευτική 
έρευνα στην Ελλάδα οφείλεται στο ότι αυτή είναι μακροπρόθεσμη-έμμε-
ση επένδυση, δεν έχει συχνά αποδεκτή ποιότητα, ασκεί μικρή επίδραση 
στη χάραξη πολιτικής, διεξάγεται αποσπασματικά και όχι συντονισμέ
να, εμπλέκει επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων και απαιτεί πολΰ εξει
δικευμένο προσωπικό. 

2.3. Συνεργασία - κοινή αντιμετώπιση - διάχυση πληροφορίας 

Συνεργασία με διεθνείς φορείς επιτυγχάνεται μέσω της συμμετοχής 
της χώρας μας σε οργανισμούς όπως ο Ο.Ο.Σ.Α. και η U.N.E.S.C.O., στο 
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C.I.D.R.E.E. αλλά και στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων της Ε.Ε. 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.Ε.). Η Ελλάδα συμμετέχει επίσης σε 
3 προγράμματα (Open Learning Media Environments and Cultures, 
Histories of Education και Postgraduate Network) από τα 23 διεθνή 
δίκτυα που έχουν συγκροτηθεί και συνεργάζονται σε διαφορετικά θέμα
τα έρευνας στην εκπαίδευση. 

Στο εσωτερικό, όμως, το έργο «Έρευνα 1997-2000» (Κ.Ε.Ε., 2002) 
διαπιστώνει έλλειψη συντονισμού μεταξύ των ερευνητικών φορέων και 
ανεπαρκή διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα 
την ελλιπή ενημέρωση ή και πλήρη άγνοια για το τι κάνουν οι υπόλοι
ποι. Συνέπεια αυτών είναι οι συχνές επικαλύψεις των ερευνητικών δρα
στηριοτήτων, η χαμηλή αποτελεσματικότητα και η διάσπαση του ερευ
νητικού δυναμικού που έχει η χώρα. Δεν υπάρχει κάποιος αποτελεσμα
τικός μηχανισμός διάχυσης της πληροφορίας. Μάλιστα, η συνεργασία 
και η συνοχή στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών θεμάτων δεν φαίνε
ται να είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Παρατηρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες εκπονούνται παράλληλα 
δυο διδακτορικές διατριβές με το ίδιο θέμα σε δυο Τμήματα της ίδιας 
Σχολής. 

Σε μια κριτική αξιολόγηση της κατάστασης της εκπαιδευτικής έρευ
νας στην Ελλάδα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 2ο υ Πανελ
λήνιου Συνεδρίου της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας το 2000 
(Χατζηδήμου, 2000), θεωρείται ότι η εκπαιδευτική έρευνα βρίσκεται 
στον σωστό δρόμο και όχι σε εμβρυϊκό στάδιο, αλλά τα πράγματα δεν 
είναι πολΰ θετικά, γιατί δεν χρησιμοποιούνται όλες οι ερευνητικές 
μέθοδοι, δεν υπάρχουν διατυπωμένες υποθέσεις και δεν επιλέγουν οι 
ερευνητές αντιπροσωπευτικά δείγματα. Σε παρόμοιο συμπέρασμα 
καταλήγει και ο Α. Γκότοβος (1997) του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων: «Η πρωτογενής παιδαγωγική γνώση που παράγεται από 
μέλη Δ.Ε.Π. των Π.Τ.Δ.Ε. συνιστά ένα ελάχιστο ποσοστό του συνολικού 
αριθμού των δημοσιεύσεων, ακόμη χειρότερα, η παρουσίαση των επι
στημονικών θέσεων και απόψεων γνωστών παιδαγωγών σχετικά με τους 
προβληματισμούς στις Επιστήμες Αγωγής σπάνια είναι προσεγμένη και 
επαρκής». 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών επιτυγχάνεται με τη βοή
θεια των ακόλουθων φορέων: 

1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Διαθέτει Εθνικό Αρχείο Διδακτορι
κών Διατριβών, online ελληνικές βάσεις δεδομένων επιστήμης και 
τεχνολογίας, Δίκτυο Βιβλιοθηκών και αναλαμβάνει την ενημέρωση 
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Εθνικών Συλλογικών Καταλόγων. Αποτελεί το κεντρικό σημείο στη 
ροή της επιστημονικής και τεχνολογικής πληροφόρησης προς την 
επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική και επιχειρηματική κοι
νότητα της Ελλάδας. Μπορεί κανείς να αναζητήσει άρθρα, έρευ
νες, διατριβές ολοκληρωμένες ή σε εξέλιξη για οποιοδήποτε αντι
κείμενο. 

2. Το Τμήμα Ερευνών, Τεκμηρίωσης και Εκπαιδευτικής Τεχνολο
γίας του Π.Ι. Έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή και η συλλογή 
όλων των ερευνών, μελετών και εκδόσεων που έχουν γίνει από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο στόχος είναι η δημοσίευση μιας 
βάσης δεδομένων με τα προϊόντα αυτά σε μορφή βιβλίου ή ιστο-
σελίδας, καθώς και η διαμόρφωση ενός χώρου πρόσβασης στη 
βιβλιοθήκη του Π.Ι. Το Τμήμα συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση 
(E.U.D.I.S.E.D.). 

3. Περιοδικά ελληνικής εκπαιδευτικής αρθρογραφίας, όπως: Η Επι
θεώρηση Εκπαιδευτικών και Επιστημονικών θεμάτων του Π.Ι. , 0 Μέντο
ρας , Παιδαγωγική Επιθεώρηση, Σύγχρονη Εκπαίδευση, Επιστήμες Αγωγής 
κ.ά. Τα εισερχόμενα άρθρα στη Βιβλιοθήκη του Π.Ι αποδελτιώ
νονται στο Δελτίο Εκπαιδευτικής Αρθρογραφίας, το οποίο εκδίδεται 
από το Π.Ι. σε δυο τεΰχη τον χρόνο. 

4. Το Διαδίκτυο. Συμβάλλει στη διάχυση της ελληνικής εκπαιδευτι
κής έρευνας μέσω ηλεκτρονικών περιοδικών. 

5. Κέντρο Εκπαιδευτικών Ερευνών. Έχει εκδώσει σε CD-ROM την 
καταγραφή και κατάταξη των διδακτορικών διατριβών για εκπαι
δευτικά θέματα ανά πεδίο. 

2.4. Αξιοποίηση - εφαρμογή των αποτελεσμάτων 

Μετά από όλα τα παραπάνω καταλήγουμε στο εύλογο συμπέρασμα 
ότι η αξιοποίηση της έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής υστε
ρεί σημαντικά. Ο θεσμικός ρόλος των πανεπιστημιακών τμημάτων 
τελειώνει με τη δημοσίευση και η αξιοποίηση της έρευνας επαφίεται 
στις εκπαιδευτικές αρχές. Κάποιες από τις έρευνες που πραγματοποιή
θηκαν στο ίδιο το Π.Ι. οδήγησαν σε προτάσεις και πιλοτικές εφαρμογές 
που δεν έτυχαν συνέχειας, γιατί δεν υπάρχει θεσμικός τρόπος ελέγχου 
και αξιολόγησης οΰτε σχεδιασμός μηχανισμών ανατροφοδότησης και 
αξιοποίησης των ευρημάτων από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Η απουσία εθνικού συντονιστικού φορέα με αποστολή την υποβοή
θηση συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών φορέων και την προβολή και 
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αξιοποίηση της έρευνας που γίνεται, τονίζεται και στο έργο «Έρευνα 
1997-2000» του Κ.Ε.Ε.. Οι λόγοι για τη μη αξιοποίηση της εκπαιδευτι
κής έρευνας είναι η ταχύτητα των αλλαγών στα εκπαιδευτικά θέματα 
από τις πολιτικές αποφάσεις, η δυσπιστία απέναντι στην εγκυρότητα 
των ερευνών αυτών και η μη προβολή των αποτελεσμάτων των καλών 
ερευνών. Συμφωνά με την ίδια πηγή, η μη αξιοποίηση της υπάρχουσας 
έρευνας και η έλλειψη ερευνών για την αποτίμηση των εκάστοτε εκπαι
δευτικών μέτρων συντελούν στις αντιφάσεις και αδυναμίες της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής. 

Από τα προηγούμενα φαίνεται ότι θα αρθούν πολλές αντιφάσεις και 
αδυναμίες της ελληνικής εκπαιδευτικής πολιτικής με την θεσμοθέτηση 
ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα για την προβολή και αξιοποίηση 
της εκπαιδευτικής έρευνας με τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

• Να καταγράψει, να αξιολογήσει και να κοινοποιήσει τις υπάρχου
σες έρευνες, να επιλέξει θεματολογία-προτεραιότητες, να σχεδιά
σει τις απαραίτητες μελλοντικές έρευνες για την αξιοποίηση των 
υπαρχουσών. 

• Να έχει την ευθύνη: μελέτης της σκοπιμότητας, συντονισμού, ανα
τροφοδότησης και αξιολόγησης κάθε μελλοντικής έρευνας. 

• Να εγκρίνει και να διανείμει τα κονδύλια και να συνδράμει με 
τεχνική υποστήριξη. 

• Να προωθεί τη διάδοση και την πρόσβαση στα αποτελέσματα των 
ερευνών. 

• Να συντονίζει την αξιοποίηση και εφαρμογή της έρευνας. 
Η υποδομή και η εμπειρία του Π.Ι. και του Κ.Ε.Ε. τα καθιστούν 

απαραίτητα συστατικά του εν λόγω φορέα. 

Πάντως είναι πολΰ σημαντικό για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστι
κότητα στη χώρα μας να υλοποιηθούν άμεσα οι ακόλουθες προτάσεις: 

α. Χρηματοδότηση της εκπαιδευτικής έρευνας 
Η σταδιακή και ταχεία σύγκλιση με τον μέσο όρο χρηματοδότησης 

της εκπαιδευτικής έρευνας στις χώρες της Ε.Ε. είναι επιτακτική ανάγκη 
να γίνει ακρογωνιαίος λίθος της κυβερνητικής πολιτικής ως προς τη 
χορήγηση ερευνητικών κονδυλίων. 

β. Θεματολογία - προτεραιότητες της εκπαιδευτικής έρευνας 
Η επιλογή της θεματολογίας στην εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί επί

σης βασικό κριτήριο για την αποτελεσματικότητα της. Οι έρευνες που 
προγραμματίζονται πρέπει να εναρμονίζονται με τις ανάγκες της πραγ
ματικότητας και να αποφεύγεται η άσκοπη αλληλοκάλυψη σε υπερ-
ερευνημένα θέματα. 
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γ. Συνεργασία - Κοινή αντιμετώπιση - Διάχυση πληροφορίας 
Με την αποτελεσματική διάχυση της πληροφορίας αποφεύγεται η 

αλληλοεπικάλυψη, ενισχύεται η επανατροφοδότηση και εμμέσως η 
αξιολόγηση των ερευνών (π.χ. βάσει επισκεψιμότητας άρθρων, σχολίων 
από τους ενδιαφερομένους κ.λ.π.). Η διάχυση αυτή θα ενισχυθεί σημα
ντικά με: 

1. Τη στήριξη της πρόσβασης στα ερευνητικά αποτελέσματα και στα 
τρέχοντα έργα με τρόπο συστηματικό. 

2. Την επέκταση αλλά και την πληρέστερη ενημέρωση των ηλεκτρο
νικών βάσεων δεδομένων του Π.Ι. και των άλλων φορέων συμφω
νά τα διεθνή πρότυπα (π. χ. British Education Research 
Association): www.bera.ac.uk. 

3. Την προβολή της συμμετοχής της Ελλάδας στον κατάλογο 
P.E.R.I.N.E. 

4. Την παροχή δυνατότητας πρόσβασης στο Δελτίο Εκπαιδευτικής 
Αρθρογραφίας και παραγγελίας άρθρων (κατά το πρότυπο του Εθνι
κού Ιδρύματος Ερευνών) στους εκπαιδευτικούς. 

Θα μπορούσε μεσοπρόθεσμα να οργανωθεί και ένα σύστημα διάχυσης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ημερίδων, συνεδρίων προς εκπαι
δευτικούς, στελέχη και διαμορφωτές πολιτικής. Οι συζητήσεις που θα 
ακολουθούν είναι πολΰ σημαντικές για την επανατροφοδότηση μεταξύ 
διεκπεραιωτών και διαμορφωτών. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη 
διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία πρέπει να θεσμοθετηθεί, να ενισχυθεί και 
να οικοδομηθεί η ικανότητα των ίδιων των εκπαιδευτικών για μια επιστη
μονικά διερευνητική θεώρηση. Αυτή η συμμετοχή και επανατροφοδότη
ση μπορεί επίσης να επιτευχθεί σε διαρκή κλίμακα με τη δυνατότητα δια-
δραστικής αλληλεπίδρασης στους ηλεκτρονικούς ιστότοπους που ανα
φέρθηκαν παραπάνω, ώστε να κατατίθενται σχόλια και να γίνεται διάλο
γος χωρίς χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Επίσης προτείνεται συνερ
γασία ερευνητών-εκπαιδευτικών σε μεγάλη κλίμακα μέσω δικτύωσης σχο
λείων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, δημιουργία γνώσης από εκπαιδευτι
κούς, συμμετοχή εκπαιδευτικών στη διεξαγωγή έρευνας στα σχολεία. Με 
αυτούς τους τρόπους εξοικειώνονται οι εκπαιδευτικοί με τα αποτελέσμα
τα ερευνών και την εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πράξη. 

Η διαδραστική ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω των ιστότοπων (π.χ. 
μέσω χώρου σχολίων και προτάσεων στον ηλεκτρονικό ιστότοπο), καθώς 
και οι ημερίδες και επιμορφώσεις θα επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς 
να προτείνουν θέματα από την καθημερινή νεοελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα που χρήζουν διερεύνησης. 

http://www.bera.ac.uk
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δ. Αξιοποίηση - εφαρμογή των αποτελεσμάτων 
Η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική 

πράξη και στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι βασι
κό κριτήριο για την αποτελεσματική εκπαιδευτική έρευνα. Θα πρέ
πει, συμφωνά με τα ευρωπαϊκά πλέον πρότυπα, να υιοθετηθεί η 
στάση της τεκμηρίωσης των πολιτικών αποφάσεων και μεταρρυθμί
σεων με μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα. Επίσης είναι σημα
ντική και η ανατροφοδότηση για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 
τα ερευνητικά αποτελέσματα όταν εφαρμοσθούν. Γι' αυτόν τον λόγο 
τα διάφορα προγράμματα που πραγματοποιούνται θα πρέπει να 
δοκιμάζονται και αξιολογούνται σε μία πιλοτική φάση, αρχικά και 
στη συνέχεια μετά την ανατροφοδότηση. Στην κατεύθυνση της τεκμη
ρίωσης, αξιολόγησης των πιλοτικών ερευνών, ανατροφοδότησης και 
εφαρμογής στην πράξη η άμεση ανάπτυξη θεσμοθετημένων δίαυλων 
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ Π.Ι. και Κ.Ε.Ε. θα βοηθήσει 
σημαντικά. 

3. Κριτική ανασκόπηση και προβληματισμοί 

Προκειμένου η εκπαιδευτική έρευνα να αποτελέσει εργαλείο χάρα
ξης εκπαιδευτικής πολιτικής ή η εκπαιδευτική πολιτική να χαράσσεται 
βάσει ερευνητικών αποτελεσμάτων, θα πρέπει να αποκτήσει και η ίδια 
κΰρος. Τοΰτο βέβαια εξαρτάται πρωτίστως από έναν γενικό σχεδιασμό 
για μια ερευνητική εκπαιδευτική πολιτική στην οποία θα διατίθενται 
προς τοΰτο και οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι. 

Ωστόσο από την προηγηθείσα ανάλυση για την κατάσταση που υπάρ
χει σήμερα στη χώρα μας σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα, τα ζητή
ματα που επηρεάζουν την ποιότητα της φαίνεται πως έχουν να κάνουν 
με: 

• Τ η θεματολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, αφοΰ σε πολλές περι
πτώσεις είναι ασύμβατη με την πράξη αλλά και τη διεθνή εμπει
ρία. 

• Την εφαρμοσιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

• Την αλληλεπίδραση μεταξύ ερευνητή και εκπαιδευτικού. 
• Την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 
• Τ η διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

Η προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση της σχετίζεται άμεσα με τις 
απόψεις και αντιλήψεις που διαμορφώνονται σχετικά με αυτήν -πάνω 
στα συγκεκριμένα ζητήματα- από τους συντελεστές της εκπαιδευτικής 
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πολιτικής αλλά και από τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικα
σία με πιο άμεσο τρόπο Από τους συντελεστές που διαμορφώνουν την 
καθημερινότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει ιδιαίτερη αξία η 
διερεύνηση των δυνατοτήτων που διαμορφώνονται στη βάση της εκπαι
δευτικής διαδικασίας που συντελείται στη σχολική μονάδα. Αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ότι η αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαιδευτικής 
έρευνας θα πρέπει να στηρίζεται σε καλά ενημερωμένους εκπαιδευτι
κούς. Έτσι τα ερωτήματα σχετικά με την εκπαιδευτική έρευνα απευθύ
νονται: 

• στους Διευθυντές σχολικών μονάδων, 

• στους Σχολικούς Συμβούλους, 
• στους Υπευθύνους Σχολικών Δραστηριοτήτων, 
• στους εκπαιδευτικούς, 
με στόχο: 

• τη διερεύνηση της στάσης τους απέναντι στις εκπαιδευτικές έρευ
νες, 

• τον βαθμό ενημέρωσης τους σε θέματα εκπαιδευτικών ερευνών 
και την πρακτική αξιοποίηση τους, 

• τη θεματολογία των ερευνητικών δραστηριοτήτων, και κυρίως 
• τις πηγές που επιλέγουν για την πληροφόρηση τους, προκειμένου 

να καταστεί αποτελεσματικότερη η διαδικασία επιλογής και 
οργάνωσης ενός συστήματος πληροφόρησης για την καλύτερη 
διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. 

II . ΑΝΑΛΥΣΗ Π Ο Σ Ο Τ Ι Κ Ω Ν ΚΑΙ Π Ο Ι Ο Τ Ι Κ Ω Ν ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται τα δεδομένα της ποσοτικής 
και ποιοτικής έρευνας για την εκπαιδευτική έρευνα. Τα δεδομένα 
αυτά προέκυψαν από τα σχετικά ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε: 
Διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικούς Συμβούλους, Υπευθύνους 
Σχολικών Δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικούς (ποσοτική έρευνα), 
καθώς και από τις κατευθύνσεις των ερωτημάτων κατά τις συνεντεύ
ξεις (ποιοτική έρευνα). Η διαμόρφωση των παραπάνω ερωτήσεων της 
έρευνας στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική μελέτη για την εκπαιδευτική 
έρευνα. 
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1. Δ ι ε υ θ υ ν τ έ ς Σ χ ο λ ι κ ώ ν Μ ο ν ά δ ω ν 

Γράφημα 1 
Πόσο σημαντικό θεωρείτε να συμμετέχει το σχολείο σας 

σε εκπαιδευτικές έρευνες; 
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Λίγο 

2% 

Πολύ Αρκετά Λίγο 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των Διευθυντών απάντησε ότι θεωρεί πολύ 
σημαντική τη συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικές έρευνες. Αν 
συνυπολογίσουμε και το ποσοστό αυτών που τη θεωρούν αρκετά σημα
ντική, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Διευθυντών 
(98%) αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικών ερευ
νών και τη χρησιμότητα τους. 

Οι Διευθυντές που επέλεξαν ως απάντηση το «αρκετά» εκτιμάται ότι 
εκφράζουν επιφυλάξεις που έχουν να κάνουν με τη συνέχεια και τη συνέ
πεια του συστήματος ανάληψης και διεκπεραίωσης των ερευνών, τη 
θεματολογία τους και κυρίως, με τη διαδικασία διάχυσης των αποτελε
σμάτων τους. 
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Γράφημα 2 
Ποιες από τις παρακάτω ερευνητικές διαδικασίες θεωρείτε πιο 

σημαντικές για τη σχολική μονάδα; 
[Επιλέξτε τις τρεις (3) πιο σημαντικές] 

5η Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας με στόχο τη 

βελτίωση της. 

4η Συνεργασίες/συμπράζεις στο πλαίσιο ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων. 

3η Ανάληψη έρευνας από το Ιδιο το σχολείο ανάλογα 

με τις ανάγκες του. 

2η Συνεργασία με άλλα σχολεία για ερευνητικά 

θέματα. 

1η Σύνδεση με ερευνητικά 

δίκτυα(Πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα κλπ.]. 

73% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Η 511 ερευνητική δραστηριότητα (αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας) 
συγκεντρώνει την πρώτη προτίμηση των ερωτηθέντων, ενώ η 311 ερευνη
τική δραστηριότητα (ανάληψη έρευνας από το ίδιο το σχολείο) συγκεντρώνει 
την τρίτη προτίμηση των ερωτηθέντων. Το γεγονός ότι είναι ερευνητικές 
δραστηριότητες που έχουν ως αναφορά δράσεις της ίδιας της σχολικής 
μονάδας φανερώνει αφ'ενός μεν την έλλειψη μηχανισμών αυτοαξιολό-
γησης και αφ'ετέρου την ανάγκη για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση και 
συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Σημαντικά ποσοστά συγκεντρώνουν οι δραστηριότητες που αφορούν 
συνεργασίες του σχολείου για ερευνητικά θέματα, γεγονός που φανερώ
νει τη διάθεση των Διευθυντών, το σχολείο να μην παραμείνει «κλειστό» 
και μονομερώς προσανατολισμένο στη διαδικασία υλοποίησης των Ανα
λυτικών Προγραμμάτων, αλλά να κινητοποιεί και να διευρύνει τους ορί
ζοντες όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Αναδεικνύεται και η 
ανάγκη για επικοινωνία των σχολείων, στοιχείο που χαρακτηρίζει μετα
ξύ άλλων το ποιοτικό σχολείο. 

Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες εκτιμούν 
περισσότερο την ανατροφοδότηση από εκείνους που άμεσα σχετίζονται 
με το σχολείο, όπως μέσω της αυτοαξιολόγησης ή συνεργασίας με άλλα 
σχολεία, παρά από χώρους όπως πανεπιστημιακά ιδρύματα (τέταρτη 
επιλογή), τους οποίους ενδεχομένως θεωρούν απομακρυσμένους από τη 
σχολική πραγματικότητα. Εξάλλου η ανάγκη για έρευνες με περιεχόμε
νο κοντά στη σχολική καθημερινότητα και εφαρμόσιμα αποτελέσματα 
συναντάται και παρακάτω στις στάσεις των εκπαιδευτικών. 
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Γράφημα 3 
Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείτε ότι είστε για την εκπαιδευτική 

έρευνα που πραγματοποιείται στο αντικείμενο 
της αρμοδιότητας σας; 

60% η 53% 

50% 

40% ·] • Πολύ 
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2 0 % 1 «Καθόλου 
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2. Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Το 76% των εμπλεκομένων είναι επαρκώς ενημερωμένο σε ερευνητι
κά θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του. Το 24% των ερωτηθέντων 
(δηλαδή 1 στους 4) απάντησε λίγο/καθόλου ενημερωμένος/η. Πρόκειται 
για ένα μεγάλο ποσοστό ερωτηθέντων που ίσως θεωρεί ότι δεν χρειάζε
ται να ενημερωθεί, αφοΰ δεν είναι αναγκαία η ενημέρωση για την επαρ
κή τέλεση των καθηκόντων του. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν 
αποδέχονται ως μέσο πληροφόρησης και βελτίωσης της ποιότητας του 
έργου τους την ενημέρωση σε ερευνητικά θέματα σχετικά με τις αρμο
διότητες τους. 
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Γράφημα 4 
Πόσο ενημερωμένος /η θεωρείτε ότι είστε για την εκπαιδευτική 

έρευνα που πραγματοποιείται στην Παιδαγωγική Επιστήμη; 

54% 

Ι Πολύ 

ι Αρκετά 

Aiyo 

ι Καθόλου 

Πολύ Αρκετά Aiyo Καθόλου 

Και στην ερώτηση αυτή εμφανίζεται το ίδιο σχεδόν ποσοστό (54%) να 
αντιπροσωπεύει τους αρκετά ενημερωμένους Υπευθύνους, ενώ το ποσο
στό των πολύ ενημερωμένων φτάνει μόλις το 9%. Το 32% εμφανίζεται να 
έχει ελλιπή ενημέρωση. Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω, καταλήγουμε σε 
μια σαφή υποχώρηση του ενδιαφέροντος των Υπευθύνων για έρευνες 
που το αντικείμενο τους δεν άπτεται των άμεσων καθηκόντων τους. 

Αξιοσημείωτη διαφορά σημειώνεται στα ποσοστά ενημέρωσης 
ηολύ/αρκετά μεταξύ ανδρών και γυναικών τόσο στο αντικείμενο της αρμο
διότητας (68% και 80% αντίστοιχα) όσο και στην Παιδαγωγική Επιστή
μη (53% και 69% αντίστοιχα). 
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Γράφημα 5 
Πόσο ενημερωμένοι εκτιμάτε ότι είναι οι εκπαιδευτικοί της 

περιφέρειας σας σχετικά με τα αποτελέσματα εκπαιδευτικών ερευνών; 

69% 

• Πολύ 

• Αρκετά 

Aiyo 

• Καθόλου 

• ΔΞ/ΔΑ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δζ/ΔΑ 

Η εκτίμηση των Υπευθύνων όπως προέκυψε από τις απαντήσεις τους 
είναι ότι το 69% των εκπαιδευτικών είναι λίγο ενημερωμένο για τα απο
τελέσματα των εκπαιδευτικών ερευνών. Στο ανωτέρω ποσοστό, αν συνυ
πολογιστεί και αυτό των καθόλου ενημερωμένων, οδηγούμαστε στο 
συμπέρασμα μιας γενικότερης αδυναμίας στο σύστημα διάχυσης των 
αποτελεσμάτων των ερευνών στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό των καθόλου ενημερωμένων 
εκπαιδευτικών, συμφωνά με την εκτίμηση των Υπευθύνων, είναι 15%, 
ενώ το ποσοστό των ίδιων των Υπευθύνων οι οποίοι δεν είναι καθόλου 
ενημερωμένοι ανέρχεται στο 5%. Ο τριπλασιασμός αυτός δηλώνει πως 
όσο μεταφερόμαστε από το επίπεδο των στελεχών στο επίπεδο των 
εκπαιδευτικών της σχολικής τάξης πολλαπλασιάζονται οι αδυναμίες του 
συστήματος διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Ίσως μέσω της 
επιμόρφωσης να γίνει σαφές ότι η εκπαιδευτική έρευνα τους αφορά και 
τους χρησιμεύει στην καθημερινή πρακτική τους. Διαφορά εκτίμησης 
υπάρχει επίσης στην περίπτωση των λίγο/καθόλου ενημερωμένων εκπαι
δευτικών των οποίων το ποσοστό, συμφωνά με τους Υπευθύνους, φτάνει 
στο 86%, ενώ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν για τον εαυτό τους ότι 
είναι κατά 62% λίγο/καθόλου ενημερωμένοι. Αν θεωρήσουμε όμως ότι οι 
ίδιοι οι Υπεύθυνοι εμφανίζονται σε ποσοστό 24% και 37% λίγο/καθόλου 
ενημερωμένοι για το αντικείμενο τους και την Παιδαγωγική Επιστήμη 
αντίστοιχα, οι εκτιμήσεις τους για τις γνώσεις των εκπαιδευτικών θα 
πρέπει να αντιμετωπισθούν με επιφύλαξη. 
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Γράφημα 6 

Σε ποιον βαθμό αξιοποιείτε τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

ερευνών στο έργο σας; 
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Ο βαθμός αξιοποίησης κρίνεται ικανοποιητικός, αφοΰ, συμφωνά με 

τις απαντήσεις, το 76% των Υπευθύνων χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα 

ηολύ/αρκετά και εμφανίζεται να υπάρχει συμφωνία με το αντίστοιχο 

ποσοστό των ενημερωμένων για τις εκπαιδευτικές έρευνες που η θεμα

τολογία τους έχει άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες τους. Τα ποσοστά 

αξιοποίησης των αποτελεσμάτων σε βαθμό ηολύ/αρκετά διαφέρουν ανά

λογα με τα έτη υπηρεσίας (81% για λιγότερα από 20 έτη, 71% για περισ

σότερα από 20 έτη υπηρεσίας), γεγονός που δείχνει ότι με τον χρόνο ο 

εκπαιδευτικός βασίζεται περισσότερο στην εμπειρία του. Φαίνεται ότι η 

εμπειρία αρχίζει να παίζει όλο και πιο σπουδαίο ρόλο στις αντιλήψεις 

και πρακτικές του κάθε εκπαιδευτικού. 

3. Σχολικοί Σύμβουλοι 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι σε ποσοστό 78% απάντησαν ότι θεωρούν 

ηολύ σημαντική τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών ερευνών, 

διαπίστωση που αποτυπώνει την ανάγκη τους για ανατροφοδότηση, 

προκειμένου και μέσω της αξιοποίησης των ερευνών να βελτιώνουν την 

ποιότητα του έργου τους. Ένα μη αμελητέο ποσοστό όμως, 17%, δεν 

θεωρεί σημαντική τη διεξαγωγή έρευνας στον τομέα ειδικότητας, γεγο

νός που θα πρέπει να προβληματίζει ως προς την επιστημονική και παι

δαγωγική προσέγγιση του γνωστικού τους αντικειμένου, ενώ ταυτόχρο

να δείχνει ότι αυτό το ποσοστό των Σχολικών Συμβουλών λειτουργεί 
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Γράφημα 7 
Πόσο σημαντική θεωρείτε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικής έρευνας 

στον τομέα της ειδικότητας σας; 

78% 

Ι Πολύ 

Ι Αρκετά 

Λίγο 

Πολύ Αρκετά Λίγο 

πλέον με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει. Δηλαδή, η εμπειρία 

παίζει πλέον καθοριστικό ρόλο στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

Γράφημα 8 
Έχετε πραγματοποιήσει εκπαιδευτική έρευνα στα σχολεία 

της περιφέρειας σας κατά τη διάρκεια της θητείας σας; 

62% 

Ναι Όχι 

Το 62% των Σχολικών Συμβουλών απάντησε καταφατικά στο ερώτη
μα. Αυτό εκφράζει την προσπάθεια τους να δράσουν και ως ερευνητές 
στην περιοχή ευθύνης τους. Εκτιμάται ότι θα προκύψουν πολλαπλά 
οφέλη από την εν λόγω δραστηριότητα των Σχολικών Συμβουλών, όπως 
επιλογή θεματολογίας ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
των συγκεκριμένων περιοχών, συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και 
λΰσεις-προτάσεις πρακτικά εφαρμόσιμες και αποτελεσματικές. 
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Αν ναι, σε ποιο βαθμό αντιμετωπίσατε τα παρακάνω προβλήματα κατά 
τη διενέργεια της ερευνάς σας; 

Γράφημα 9 
Αδιαφορία των υπευθύνων φορέων για τη διενέργεια της έρευνας 

και την παροχή στήριξης; 

34% 

ι Πολύ 

ι Αρκετά 

Aiyo 

ι Καθόλου 

ιΔΞ/ΔΑ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δ^/ΔΑ 

Το 28% των υπευθύνων φορέων (ΥΠ.Ε.Π.Θ, Π.Ι., Προϊστάμενοι Γρα
φείων, Διευθυντές σχολείων κ. ά.), συμφωνά με τις απαντήσεις που δόθη
καν, εμφανίζεται να μη στηρίζει η να αδιαφορεί για τη διενέργεια έρευ
νας τέτοιου τΰπου. Αυτό ενδέχεται να οφείλεται στο εξειδικευμένο θέμα 
της, στον αποσπασματικό της χαρακτήρα και στην έλλειψη κεντρικού 
συντονισμού από κάποιο φορέα που θα της προσέδιδε κΰρος. Πάντως, 
ως ποσοστό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αν αναλογισθεί κανείς ότι προ
έρχεται από υπευθύνους φορείς, αφοΰ τοΰτο υποδηλώνει έλλειψη ενδια
φέροντος για τη διεξαγωγή ερευνών. 

Το 15% των Σχολικών Συμβουλών δεν απάντησε στο παραπάνω ερώ
τημα, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τους λόγους για τους οποί
ους αρνήθηκαν να διασαφηνίσουν τη θέση τους ως προς τη στάση που 
τήρησαν οι φορείς σε σχέση με την έρευνα τους. 
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Γράφημα 10 
Έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους των εκπαιδευτικών 

36% 

ι Πολύ 

ι Αρκετά 

Λίγο 

ι Καθόλου 

ι ΔΞ/ΔΑ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου ΔΞ/ΔΑ 

Το 64% λίγο/καθόλου των εκπαιδευτικών συνεργάζεται ικανοποιητικά 
στη διαδικασία διεξαγωγής εξειδικευμένων ερευνών, γεγονός που φανερώ
νει την επιθυμία του να συμβάλλει ουσιαστικά στην ερευνητική διαδικασία. 
Το ποσοστό αυτό συμφωνεί με το 58% των εκπαιδευτικών που δηλώνει πως 
επιθυμεί ηολύ/αρκετά τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων στα σχο
λεία, συνεπώς η στάση των εκπαιδευτικών είναι σε μεγάλο βαθμό θετική 
και συνεργατική. Ταυτόχρονα προσβλέπουν και στην κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων και στην ενημέρωση τους από τον Σΰμβουλο-ερευνητή. 

Γράφημα 11 
Έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την αξιοποίηση 

των αποτελεσμάτων της έρευνας 

43% 

• Πολύ 

• Αρκετά 

• Λίγο 
13% 

ι Καθόλου 

ι ΔΞ/ΔΑ 

11% "Z£L· 

1 1 • 
Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Δζ/ΔΑ 
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Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η έλλειψη θεσμικού πλαισίου αξιο
ποίησης (σε διάφορα επίπεδα) δημιουργεί προβλήματα στη διεξαγωγή της 
έρευνας. Το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών, δείχνει 
θετική στάση συνεργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών (τοΰτο επιβεβαιώνε
ται και από τις στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών όπως φαίνεται παρα
κάτω) θα πρέπει να τΰχει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αντικατοπτρίζει τη 
διάθεση τους για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

4. Εκπαιδευτικοί 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος 971 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων το 48% 
ανήκει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το υπόλοιπο στη Δευτεροβάθ
μια. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γυμνάσια ανέρχονται στο 27%, 
έναντι 18% εκείνων που διδάσκουν σε Λύκεια και 7% όσων υπηρετούν 
στην Τ.Ε.Ε., εκπαιδευτικοί στην πλειονότητα τους Τεχνολογικών Ειδικο
τήτων. Τα 2/3 του συνόλου των εκπαιδευτικών υπηρετούν σε σχολεία που 
βρίσκονται σε αστικά κέντρα. Οι ερωτήσεις που τους τέθηκαν σχετικά με 
τις εκπαιδευτικές έρευνες επιδιώκουν να διερευνήσουν τον βαθμό ενημέ
ρωσης τους, την πηγή ενημέρωσης που επιλέγουν, την αξιοποίηση των 
ερευνητικών συμπερασμάτων στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς και τη 
διάθεση συμμετοχής τους σε μελλοντικές εκπαιδευτικές έρευνες. 

Πίνακας 1: Πόσο ενημερωμένος/η θεωρείτε ότι είστε σχετικά με τψ εκπαιδευτι
κή έρευνα που συντελείται; 

Πόσο 

ενημερωμενος/η 

θεωρείτε ότι είστε 

σχετικά με την 

εκπαιδευτική 

έρευνα που 

συντελείται; 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Δεν συμπληρώθηκε 

Σύνολο 

Πολΰ+Αρκετά 

Βάση 

971 

3% 

35% 

48% 

12% 

2% 

100% 

38% 

Έχετε 

παρακολουθήσει 

επιμορφωτικά 

προγράμματα από 

την αρχή της 

επαγγελματικής σας 

σταδιοδρομίας 

Ναι 

875 

3% 

37% 

47% 

11% 

2% 

100% 

40% 

Ό χ ι 

77 

4% 

21% 

58% 

17% 

0 

100% 

25% 

Δεν 
συμπλη
ρώθηκε 

19 

5% 

21% 

26% 

16% 

32% 

100% 

26% 

Υπερ/Κατά 

της 

αξιολόγησης 

Υπέρ 

598 

5% 

38% 

45% 

12% 

1% 

100% 

43% 

Κατά 

347 

1% 

33% 

52% 

12% 

2% 

100% 

34% 

Βαθμίδα 

Δημοτικό 

464 

3% 

41% 

46% 

8% 

2% 

100% 

44% 

Γυμνάσιο 

260 

3% 

32% 

45% 

17% 

2% 

100% 

35% 

Λύκειο 

176 

3% 

30% 

54% 

9% 

3% 

100% 

33% 

TEE 

67 

3% 

16% 

52% 

27% 

1% 

100% 

19% 
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Μόνο το 38% των εκπαιδευτικών απαντά ότι είναι ηολύ/αρκετά ενημε
ρωμένο σχετικά με τις εκπαιδευτικές έρευνες. Αυτό αποτυπώνει ελλιπή, 
περιστασιακή και αποσπασματική πληροφόρηση, μικρότερη στους 
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων. Στους εκπαιδευτικούς των 
Δημοτικών Σχολείων το ποσοστό των ικανοποιητικά (ηολύ/αρκετά) ενημε
ρωμένων ανέρχεται στο 44%, ενώ υποχωρεί όσο ανεβαίνουμε τις βαθμί
δες εκπαίδευσης (35% για εκπαιδευτικούς Γυμνασίου, 33% για εκπαι
δευτικούς Λυκείου). Αισθητή μείωση εμφανίζει το ποσοστό στους εκπαι
δευτικούς των Τ.Ε.Ε., υποχωρεί στο μισό (19%), με ταυτόχρονη εντυπω
σιακή αύξηση του ποσοστού των καθόλου ενημερωμένων ( 27%). Ενδεχο
μένως οι εκπαιδευτικοί των οποίων η εργασία επικεντρώνεται περισσό
τερο στο γνωστικό αντικείμενο (όπως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) 
παρά στη γενικότερη παιδαγωγική προσέγγιση (όπως στην Πρωτοβάθ
μια Εκπαίδευση), εστιάζουν την προσοχή τους σε θέματα σχετικά με το 
γνωστικό αντικείμενο. (Η ερώτηση αφορά στην ενημέρωση για την 
εκπαιδευτική έρευνα, όχι την έρευνα σε τομείς καθαρά ακαδημαϊκούς, 
όπως η.χ. Φυσική, Λογοτεχνία, στους οποίους οι καθηγητές ενδεχομένως 
αφιερώνουν χρόνο για ενημέρωση). Αντίστοιχα ποσοστά εμφανίζονται, 
με μικρές αποκλίσεις, στην παρακολούθηση από τους εκπαιδευτικούς 
επιμορφωτικών προγραμμάτων από την αρχή της σταδιοδρομίας τους, 
καθώς και στις απόψεις τους υπέρ της αξιολόγησης. Τα ανωτέρω οδη
γούν στη διαπίστωση ότι οι εκπαιδευτικοί είναι διατεθειμένοι να συμμε
τάσχουν στην προσπάθεια για αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήμα
τος. 

Γράφημα 12 
Από που ενημερώνεστε για την εκπαιδευτική έρευνα 

που πραγματοποιείται; 

Από επιστημονικές ενώσεις 

Από βιβλιογραφικές πηνές 

Από τον Σχολικό Σύμβουλο 

Από επιστημονικά περιοδικά 

Από το διαδίκτυο 

134% 

• 35% 

• 37% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 
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Ό π ω ς προκύπτει από τις απαντήσεις οι δημοφιλέστερες πηγές ενη
μέρωσης των εκπαιδευτικών για την εκπαιδευτική έρευνα είναι: το Δια-
δίκτυο (37%), τα επιστημονικά περιοδικά (35%), ο Σχολικός Σύμβουλος 
(34%), και ακολουθούν οι άλλες πηγές ενημέρωσης με μικρότερα ποσο
στά προτίμησης. 

Η ενημέρωση από τον Σχολικό Σύμβουλο εμφανίζεται αυξημένη και 
φτάνει το 45% στους εκπαιδευτικούς των Δημοτικών, ενώ εμφανίζει υπο
χώρηση στους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων-Λυκείων (26%-23%) και 
υποχωρεί αισθητά στους εκπαιδευτικούς των Τ.Ε.Ε., στους οποίους 
μόλις το 13% ενημερώνεται από τους Σχολικούς Συμβούλους. Αυτό οφεί
λεται αφενός στις πολλές διαφορετικές ειδικότητες των Σχολικών Συμ
βουλών και στο μεγάλο πλήθος των σχολείων που τους αναλογούν και 
αφετέρου στις προτεραιότητες τους στον τομέα της ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών. 

Η ενημέρωση των νέων εκπαιδευτικών από το Διαδίκτυο είναι αισθη
τά υψηλότερη και φτάνει το 57%, ενώ υστερεί στις επιλογές τους η ενη
μέρωση από επιστημονικά περιοδικά, με ποσοστό 27%. Στους παλαιό
τερους εκπαιδευτικούς (πάνω από 15 έτη) δημοφιλέστερη πηγή ενημέ
ρωσης είναι τα επιστημονικά περιοδικά, με ποσοστό 40% ενώ το Διαδί
κτυο, εμφανίζει αξιοσημείωτη υποχώρηση, αφοΰ προτιμάται μόλις από 
το 23%. Είναι φανερό ότι αυτή η ποσοτική διαφοροποίηση στην επιλο
γή τρόπου ενημέρωσης, πέραν της κατάδειξης μιας γενικότερης έλλει
ψης ενσωμάτωσης της Νέας Τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική 
των μεγαλυτέρων σε ηλικία εκπαιδευτικών, είναι αντανάκλαση και της 
ποιοτικά διαφορετικής ταχύτητας με την οποία γίνεται η προσέγγιση 
και αξιοποίηση της πληροφορίας. 
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Γράφημα 13 
Σε ποιον βαθμό αξιοποιείτε τα αποτελέσματα των εκπαιδευτικών 

ερευνών στη διδασκαλία σας; 

J* f J? 

f 

Σύνολο 

Δημοτικό 

Γυμνάσιο 

ΛύκΕίο 

TEE 

Τα αποτελέσματα των ερευνών αξιοποιούνται «πολΰ-αρκετά» από το 
54% των εκπαιδευτικών, γεγονός που φανερώνει ότι η πλειοψηφία των 
διδασκόντων εκπαιδευτικών αγωνιά, αναζητά, ενδιαφέρεται να οδηγή
σει μέσα από νέους δρόμους τους μαθητές στην κατάκτηση της γνώσης. 

• Σαφής είναι η υπέροχη στη χρήση των αποτελεσμάτων των ερευ
νών από την πλευρά των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον χώρο 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι τα αξιοποιούν κατά 
61%. Σ' αυτό συντελεί ενδεχομένως και η επαρκέστερη ενημέρωση 
τους από τους Σχολικούς Συμβούλους. Μέσω της συζήτησης και 
της καθοδήγησης των Σχολικών Συμβουλών οι εκπαιδευτικοί εξοι
κειώνονται με τα αποτελέσματα των ερευνών και την εφαρμογή 
τους στην εκπαιδευτική πράξη. 

• Μια ιδιαίτερα αισθητή υποχώρηση εμφανίζεται στην ικανοποιητι
κή χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων στον χώρο των εκπαι
δευτικών των Τ.Ε.Ε., όπου το αντίστοιχο ποσοστό είναι 40%. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στις ιδιαιτερότητες αυτών των σχολικών μονά
δων, σε συνδυασμό με ανεπάρκειες στο σύστημα διάχυσης και 
ανατροφοδότησης, που δυσχεραίνουν την εφαρμογή της νέας γνώ
σης ως νέας πρακτικής. 

• Το κΰριο πρόβλημα, τελικά, εντοπίζεται στην έλλειψη ενημέρω
σης και συνεργασίας, προκειμένου τα αποτελέσματα των ερευνών 
αφενός να κοινοποιηθούν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα των 
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εκπαιδευτικών αφετέρου να αξιοποιηθούν ώστε να βελτιώσουν την 
καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Πρέπει η εκπαιδευτι
κή έρευνα να γίνει οικεία, χρήσιμη και σαφής, μέσω ενός συστή
ματος οργανωμένης τακτικής διασποράς ερευνητικών πορισμάτων, έτσι 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν λόγο αλλά και τρόπο να την προ
σεγγίσουν και στη συνέχεια να την αξιοποιήσουν. 

Παρατηρούμε ότι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που «πολΰ/αρκετά» 
αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ερευνών (όσα γνωρίζει) είναι μεγαλύτε
ρο από το ποσοστό των εκπαιδευτικών που είναι «πολΰ/αρκετά» ενημε
ρωμένο για τις εκπαιδευτικές έρευνες, γεγονός που δείχνει ότι κρίνει 
χρήσιμη την ερευνητική διαδικασία, ακόμη κι αν για διάφορους λόγους 
δεν επιτυγχάνει να ενημερώνεται επαρκώς. Με αυτήν την έννοια, 
κάποια μορφή τακτικής και ευρείας διάχυσης (μέσω ιστοσελίδας ή 
φυλλαδίων σε όλα τα σχολεία) θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη. 

Είναι φανερό ότι αξίζει να διερευνηθεί περαιτέρω η αξιοποίηση των 
εκπαιδευτικών ερευνών εκ μέρους των εκπαιδευτικών σε σχέση με τον 
βαθμό ενημέρωσης τους και τις πηγές που επιλέγουν για ενημέρωση. 

Πίνακας 2: Σε ποιον βαθμό θα θέλατε να πάρετε μέρος σε ερευνητικά εκπαιδευ
τικά προγράμματα; 
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Το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θα ανταποκρινόταν θετικά σε 
ένα τέτοιο ενδεχόμενο φτάνει το 58% και φανερώνει ότι πάνω από 1 
στους 2 εκπαιδευτικούς είναι πρόθυμος να πάρει μέρος σε ερευνητικά 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτή η θέση μπορεί να ερμηνευτεί ως 
απόρροια της γενικότερης στάσης απέναντι στη θεωρητική αξία των 
επιστημονικών ερευνών εν γένει, τις οποίες οφείλουν να συνδράμουν. 
Από τις συνεντεύξεις διαπιστώθηκε μια γενικότερη αίσθηση ματαιότη
τας σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών, με την έννοια ότι τα αποτελέσμα
τα δεν αξιοποιούνται. Παρόλα αυτά, δείχνουν διάθεση για συμμετοχή σε 
έρευνες και η διάθεση συμμετοχής είναι εμφανέστατα μεγαλύτερη στους 
νέους εκπαιδευτικούς και στους αναπληρωτές/ωρομίσθιους, όπου 3 
στους 4 επιθυμούν να ενισχύσουν εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμμα
τα. (Οι νέοι, έως και 29 ετών, εκπαιδευτικοί επιθυμούν «πολΰ/ αρκετά» 
τη συμμετοχή τους σε ποσοστό 72%, ενώ οι γηραιότεροι, από 51 και 
άνω, εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 48%). Τοΰτο μπορεί να αποδοθεί κατά 
κΰριο λόγο στη διάθεση τους να συμμετέχουν και μέσω ερευνητικών 
προγραμμάτων στη βελτίωση της εκπαίδευσης. Επιπλέον, λόγω του νεα
ρού της ηλικίας τους, δεν έχουν απογοητευτεί από την αναποτελεσματι
κότητα των μηχανισμών διάχυσης και την ελλιπή αξιοποίηση τους στην 
εκπαιδευτική καθημερινότητα. Είναι σημαντικό, λοιπόν, για να διατη
ρηθεί η διάθεση συμμετοχής σε μελλοντικά προγράμματα, να κοινοποι
ούνται τα αποτελέσματα, να προσφέρουν λύσεις στην καθημερινή 
εκπαιδευτική διαδικασία και να μπορούν να αξιοποιηθούν έμπρακτα. 

5. Γενικά συμπεράσματα-προτάσεις 

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και τις συνεντεύξεις των ερωτηθέντων 
στα κατά τόπους σχολεία, συμπεραίνει κανείς ότι οι εκπαιδευτικοί δια
τηρούν θετική και συνεργατική στάση στη διεξαγωγή ερευνών στα σχο
λεία, ενώ διατυπώνουν την ανάγκη για έναν αποτελεσματικότερο τρόπο 
διάχυσης των αποτελεσμάτων, ώστε αυτά να είναι πιο αξιοποιήσιμα στην 
εκπαιδευτική πράξη. Διάφορα προβλήματα που διατυπώνονται από τους 
εκπαιδευτικούς είναι: α) η μη διασπορά των αποτελεσμάτων, β) η ανάγκη 
παρουσίασης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τρόπο οικείο και χρή
σιμο στους εκπαιδευτικούς, γ) η ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικής ιστοσε-
λίδας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (πρόταση που παρουσιάστηκε σχε
δόν από όλα τα σχολεία) ή εφημερίδων-εντΰπων που θα διανέμονται στα 
σχολεία, δ) η σχέση της εκπαιδευτικής έρευνας με την εκπαιδευτική πρα
κτική και η άμεση χρησιμότητα της, ε) η διοργάνωση της ενημέρωσης σε 
σεμιναριακή μορφή (και μέσω των επιμορφώσεων των καθηγητών), στ) η 
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δραστηριοποίηση ενός κεντρικού φορέα (Υπουργείου Παιδείας η Παι
δαγωγικού Ινστιτούτου) σχετικά με τη διάχυση «προς τα κάτω» των ερευ
νητικών αποτελεσμάτων, μέσω των Σχολικών Συμβουλών. Ένας γενικός 
συντονισμός κρίνεται απαραίτητος, προκειμένου να επιτύχουμε την 
τακτική ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών και όχι μόνο εκείνων που 
ενημερώνονται από προσωπική τους πρωτοβουλία. Ως εκ τούτου η συμ
μετοχή των εκπαιδευτικών στις έρευνες, για να είναι ουσιαστική και λει
τουργικά εποικοδομητική, προϋποθέτει αποτελεσματική και συστηματι
κή στήριξη της πρόσβασης τους στα ερευνητικά δεδομένα. 

Το ιδιαίτερα θετικό γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευ
τικών δείχνει θετική στάση συνεργασίας για τη διεξαγωγή ερευνών (επι
βεβαιώνεται και από τις στάσεις των ίδιων των εκπαιδευτικών) θα πρέ
πει να τΰχει ιδιαίτερης προσοχής, καθώς αντικατοπτρίζει τη διάθεση 
αυτών για βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Στον βαθμό 
δε που οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές τεκμηριώνονται με 
σοβαρές μελέτες και ερευνητικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέ
σουμε ότι θα τυγχάνουν και της συναίνεσης της εκπαιδευτικής κοινότη
τας. 

Η γενική εικόνα για την ανάγκη αναβάθμισης της εκπαιδευτικής 
έρευνας σε συνδυασμό με τα παραπάνω συμπεράσματα, θα πρέπει να 
συνοδευθεί με δράσεις που θα δίδουν προτεραιότητα: 

• Στη θεσμοθέτηση ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα για την 
προβολή και αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ερευνών. 

• Στην επιλογή θεματολογίας που να εναρμονίζεται με τις ανάγκες 
της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την κοινοποίηση για ενη
μέρωση σε Πανεπιστήμια, ερευνητικούς φορείς, κ.λπ.. 

• Στην επέκταση συστήματος διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμά
των, μέσω των ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων με δυνατότητα 
επικοινωνίας, ώστε να διατυπώνονται σχόλια και προτάσεις εξα
σφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών. 

• Στη συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών φορέων του ΥΠ.Ε.Π.θ. 
(λ. χ. του Π.Ι. και του Κ.Ε.Ε.), με σκοπό την αξιολόγηση των 
πιλοτικών ερευνών και την ανατροφοδότηση από την εφαρμογή 
τους. 
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Ι. Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο 

Το θεωρητικό μέρος της συγκεκριμένης μελέτης περιλαμβάνει τη 

βιβλιογραφική ανάλυση σχετικά με την αποτίμηση και τις μελλοντικές 

τάσεις της επιμόρφωσης στον ελληνικό και στον ευρωπαϊκό χώρο. 

1. Η προσέγγιση της ποιότητας στην επιμόρφωση: 
επιμόρφωση για την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών και τη βελτίωση του σχολείου 

1.1. Εισαγωγή 

Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προ

τεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 

της εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή επανέρχεται συνεχώς σε μελέτες, 

έρευνες, σχέδια και πρακτικές βελτίωσης της σχολικής μάθησης. Στην 

παρούσα μελέτη θα επιδιωχθεί μια πρώτη προσέγγιση του θέματος της 

ποιότητας της επιμόρφωσης και της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών. 

Η ανάλυση του θέματος βασίζεται στην αρχή ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ως καθοριστικός παράγοντας ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι εκπαι

δευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από την 

εμπειρία και τη συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρ

φωσης. Η επαγγελματική ανάπτυξη αποβλέπει στην ενίσχυση της σχέ-
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σης των εκπαιδευτικών με τις γνώσεις, τις ανθρώπινες/ παιδαγωγικές 
διαστάσεις και τη σύνδεση τους με τα κοινωνικά περιβάλλοντα. Στην 
κατεύθυνση αυτή ο ρόλος της Πολιτείας είναι καθοριστικός. 

Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέονται με μια δια 
βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναγκαιότητα της οποίας ενι
σχύεται λόγω των συνεχών μεταβολών στα περιβάλλοντα των κοινωνιών 
της μάθησης. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με 
τα προσόντα και γενικότερα τον ρόλο του εκπαιδευτικού. 

Η πραγμάτευση των θεμάτων αυτών στηρίζεται στις εμπειρίες εφαρ
μογής της επιμόρφωσης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη καθώς και σε 
μια πλούσια ερευνητική βιβλιογραφία. Άξονες διερεύνησης της ποιότη
τας αποτελούν ο προσανατολισμός στις μελλοντικές ανάγκες, η ανάλυση 
των στόχων-αποτελεσμάτων των θεσμοθετημένων πλαισίων επιμόρφω
σης και οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών γι' αυτές. Με βάση αυτά 
η μελέτη πραγματεύεται τα παρακάτω θέματα: 

-Διεθνείς τάσεις σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα 
περιβάλλοντα των κοινωνιών της μάθησης. 

-Ευρωπαϊκό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
-Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης του θεσμού της επιμόρφωσης 

στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, το σημερινό θεσμικό πλαίσιο λει
τουργίας, την εφαρμογή του στην πράξη και τα αποτελέσματα της. 

1.2. Διεθνείς τάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: 
από την επιμόρφωση στην επαγγελματική ανέλιξη 

Η μελέτη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γίνεται από την οπτι
κή της ποιότητας της εκπαίδευσης. Συμφωνά με τις σχετικές αναλύσεις, 
η ποιότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια, ο προσδιορισμός της οποίας 
περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως η ανταπόκριση σε καθορισμένους 
στόχους, οι εισροές-εκροές, οι διαδικασίες, η συνεχής βελτίωση και 
ενδυνάμωση των συμμετεχόντων και η ανταπόκριση στις μελλοντικές 
ανάγκες (Cheng-Tam, 1997). Καθένα από τα χαρακτηριστικά αυτά επη
ρεάζει την ποιότητα και για τον λόγο αυτό χρειάζεται να λαμβάνονται 
συνολικά υπόψη κατά την αποτίμηση της. Ωστόσο πολλοί μελετητές 
συγκλίνουν στην άποψη ότι αντί της μελέτης καθενός από τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά ανεξάρτητα μεταξύ τους, σημασία έχει η διερεύνηση 
της μεταξύ τους αλληλεξάρτησης. Συγκεκριμένα, έμφαση δίνεται σε 
χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν τη δυναμική της βελτίωσης, όπως 
οι διαδικασίες/μεθοδολογίες της ποιότητας, η συμμετοχή και η ανάπτυ
ξη των ικανοτήτων των συμμετεχόντων, η ικανοποίηση των αναγκών του 
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αναπτυξιακού σχεδιασμού σε σχέση με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 
(Hargreaves & Hopkins, 1991). Οι παράγοντες αυτοί κάνουν πιο εμφα
νή την επίδραση παραγόντων όπως οι κεντρικοί στόχοι και οι διατιθέ
μενοι πόροι. Η εφαρμογή των παραπάνω χαρακτηριστικών στην ποιό
τητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών θέτει στο κέντρο της ανάλυ
σης τον ρόλο των εκπαιδευτικών, την επαγγελματική τους ανάπτυξη και 
τη σχέση τους με τη βελτίωση της σχολικής πραγματικότητας 
(Hargreaves, 1994, Fullan & Hargreaves, 1992). 

Η ανταπόκριση στις κοινωνίες της γνώσης και της μάθησης σε όλη τη 
διάρκεια (lifelong) και σε κάθε χώρο της ζωής (lifewide) διαμορφώνει 
έναν νέο ρόλο του εκπαιδευτικού. Χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού 
είναι η επιδίωξη της ενεργού συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία 
της μάθησης και η καλλιέργεια μεθοδολογικών δεξιοτήτων για την αυτό
νομη/ αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να 
ανταποκριθούν στα περιβάλλοντα των συνεχών αλλαγών και της πολυ
μορφίας. Ο νέος αυτός ρόλος θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βελ
τίωση της κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ο οποίος αντιμετωπίζεται 
πλέον ως δια βίου εκπαιδευόμενος και στοχαζόμενος επαγγελματίας 
(reflective practitioner) (Schon, 1983), ο οποίος εισέρχεται στο επάγγελ
μα με συγκεκριμένη βασική γνώση και στη συνέχεια αποκτά νέα γνώση 
και εμπειρία βασισμένη στην προϋπάρχουσα (Cochran Smyth & Lytle, 
2001, Lieberman, 1994). 

Στο πλαίσιο αυτό το σχήμα «αρχική εκπαίδευση, ένταξη στο επάγγελ
μα και επιμόρφωση» δεν θεωρείται πλέον αποτελεσματικό και γι' αυτό η 
αντίληψη της «επαγγελματικής ανάπτυξης» (professional development) 
κυριαρχεί στις προσεγγίσεις της «επιμόρφωσης». Ο όρος «επαγγελματική 
ανάπτυξη» του εκπαιδευτικού αφορά στην ανάπτυξη που επιτυγχάνει 
ένας εκπαιδευτικός, ως αποτέλεσμα αυξανόμενης εμπειρίας και συνε
χούς και συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας του (Glatthorn, 1995). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι μια συνεχής 
διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τυπικές διαδικασίες (συμμετοχή σε 
οργανωμένα σεμινάρια, εργαστήρια κ.λπ.), αλλά και άτυπες (ανάγνωση 
επαγγελματικών άρθρων σε περιοδικά ή βιβλία, συμμετοχή σε επαγγελ
ματικά δίκτυα συνεργασιών κ.ά.). Η επαγγελματική μάθηση θεωρείται 
πιο αποτελεσματική, όταν στηρίζεται σε μια σειρά σχετικών δραστηριο
τήτων (παρά αποσπασματικών παρουσιάσεων) οι οποίες συνδέουν την 
προηγουμένη γνώση με νέες εμπειρίες (Lieberman, 1994, Ganser, 2000), 
ενώ η υποστήριξη των εκπαιδευτικών θεωρείται σημαντικός παράγο
ντας αλλαγής της καθημερινής πρακτικής. 
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Η διαδικασία της επαγγελματικής ανάπτυξης θεωρεί τον εκπαιδευτι
κό ως ενεργό συμμετέχοντα στη μάθηση, ο οποίος εμπλέκεται σε συγκε
κριμένες διδακτικές δραστηριότητες και ενέργειες παρατήρησης τους 
και κριτικής ανασκόπησης. Κατά συνέπεια, η επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών αποτελεί μια διαδικασία που είναι πιο αποτελεσματι
κή όταν βασίζεται στο σχολείο και συνδέεται με συγκεκριμένες καθημε
ρινές δραστηριότητες εκπαιδευτικών και μαθητών (Dudzinski κ.ά., 2000, 
Ganser, 2000, Lieberman, 1994). Θεωρείται συνεργατική διαδικασία, 
διότι ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών δεν γίνεται μόνο μεμονωμένα, 
αλλά κυρίως, και πιο αποτελεσματικά, σε αλληλεπίδραση με άλλους 
εκπαιδευτικούς, με Στελέχη της Εκπαίδευσης, με γονείς και, γενικότερα, 
σε αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα (Darling Hammond & 
McLaughlin, 1995, Clement & Vanderberghe, 2000, Grace, 1999). 

Η ανάγκη μεταβίβασης αυξημένων αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτι
κούς και, γενικότερα, η διεύρυνση του ρόλου τους τονίζεται από πολλούς 
ερευνητές (Sachs, 2000, D. Hammond, 1988). Ωστόσο, όλοι σχεδόν οι 
ερευνητές επισημαίνουν ότι η υλοποίηση του οράματος του «επαγγελμα
τία εκπαιδευτικού» στην πράξη προϋποθέτει νέες δομές και θεσμικές ρυθ
μίσεις (Παπαναοΰμ, 2003, Darling Hammond, 1996, Little, 1993 κ.ά.). 

1.3. Τάσεις στην Ευρωπαϊκή Έ ν ω σ η : ο νέος ρόλος του 
εκπαιδευτικού και η επαγγελματική του ανάπτυξη 

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα επιμόρφωσης 
εστιάζει στην ανάγκη της αλλαγής του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποί
ος πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της 
πληροφορίας και της γνώσης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται: 

- Να συμβάλλουν στην προώθηση νέων μορφών και «προϊόντων» 
μάθησης. 

- Να επανασχεδιάσουν/ αναμορφώσουν τη διδακτική και μαθησια
κή διαδικασία στην τάξη. 

- Να εργάζονται «πέρα από την τάξη»: στο σχολείο ή στο επιμορ
φωτικό κέντρο και με άλλους κοινωνικούς εταίρους. 

- Να ενσωματώσουν τις Νέες Τεχνολογίες στις τυπικές μαθησιακές 
καταστάσεις και σε όλη την επαγγελματική τους πρακτική. 

- Να λειτουργούν ως επιστήμονες επαγγελματίες. 
Τα παραπάνω εντάσσονται σε μια προοπτική του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος οι βασικές αρχές του οποίου προσδιορίζονται αναλυτι
κότερα ως ακολούθως (Ε.Ε., 2007): 
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Αρχές του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 
- Επάγγελμα με υψηλά προσόντα 
- Επάγγελμα διά βίου μάθησης 
- Επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα 
- Επάγγελμα που βασίζεται στη σύμπραξη. 
Χαρακτηριστικά του έργου των εκπαιδευτικών 
- Εργασία διαπροσωπικών σχέσεων 
- Εργασία με τη γνώση, την τεχνολογία, την πληροφορία 
- Εργασία εντός της κοινωνίας και με αυτήν. 
Πλαίσιο ικανοτήτων 
Οι εκπαιδευτικοί: 
- Διδάσκουν διαθεματικές ικανότητες, όπως οι αναφερόμενες στη 

σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με τις βασικές ικα
νότητες. 

- Στηρίζουν την ανάπτυξη της πλήρους και διά βίου μαθησιακής 
αυτονομίας των νέων. 

- Δημιουργούν ένα ασφαλές και ελκυστικό σχολικό περιβάλλον, 
βασισμένο στον αμοιβαίο σεβασμό και στη συνεργασία. 

- Διδάσκουν αποτελεσματικά σε ανομοιογενείς τάξεις μαθητών με 
διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και με ευρύ 
φάσμα ικανοτήτων και αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των ανα
γκών ειδικής εκπαίδευσης. 

- Συνεργάζονται στενά με τους συναδέλφους τους, με τους γονείς και 
με την ευρύτερη κοινότητα. 

- Συμμετέχουν στην εξέλιξη του σχολείου ή του κέντρου επιμόρφω
σης στο οποίο εργάζονται. 

- Αποκτούν νέες γνώσεις και καινοτομούν μέσω της συμμετοχής 
τους στην αναστοχαστική πρακτική και στην έρευνα. 

- Χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επι
κοινωνίας στις διάφορες δραστηριότητες και στα καθήκοντα 
τους, καθώς και στην προσωπική τους συνεχή επαγγελματική εξέ
λιξη. 

- Είναι ικανοί για αυτόνομη μάθηση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της 
σταδιοδρομίας τους. 

Αναστοχαστικές πρακτικές και έρευνα 
- Συνεχίζουν να προβληματίζονται σχετικά με την πρακτική τους με 

συστηματικό τρόπο. 
- Διεξάγουν έρευνα βασιζόμενη στη διδασκαλία. 
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- Ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους τα αποτελέσματα της διδα
κτικής και της ακαδημαϊκής έρευνας. 

- Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών 
τους και τις τροποποιούν ανάλογα. 

- Αξιολογούν τις δικές τους ανάγκες επιμόρφωσης. 

1.4. Η επιμόρφωση στην Ελλάδα 

Τις τελευταίες δεκαετίες η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην 
Ελλάδα απασχολεί τόσο την Πολιτεία όσο και τους εκπαιδευτικούς 
φορείς, γεγονός το οποίο φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό νομοθετι
κών ρυθμίσεων, αλλά και από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών για επι
μόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη. Η εξέλιξη του θεσμού της επιμόρ
φωσης στο σύγχρονο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, με κριτήριο τους 
στόχους και την οργάνωση του, μπορεί να διακριθεί σε τρεις χρονικές 
περιόδους: 

1.4.α. Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1977 -1992 

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο η επιμόρφωση οργανώνεται και 
παρέχεται κυρίως από τις Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. Κατά την περίοδο 
αυτή η επιμόρφωση υπόκειται σε άμεσο έλεγχο από την πολιτική εξου
σία, η οποία ελέγχει το διδακτικό προσωπικό και τα Προγράμματα 
Σπουδών, τα οποία αγνοούν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες των εκπαι
δευτικών. Τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν μακρά διάρκεια 
(μονοετή προγράμματα) και επιτρέπουν συμμετοχή μικρού αριθμού 
εκπαιδευτικών (Γρόλλιος, 1998). 

Από το 1985 μέχρι το 1992 υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις, χωρίς 
όμως να εφαρμόζονται. Το 1985 με τον Νόμο 1566/851, επιχειρείται μια 
πρώτη αποκέντρωση του θεσμού της επιμόρφωσης με την ίδρυση των 
Π.Ε.Κ., τα οποία όμως δεν λειτουργούν πριν από το 1992 (Μαυροειδής 
& Τΰπας, 2001)2. Συμφωνά με τον Νόμο προτείνονται τρεις μορφές επι
μόρφωσης εκπαιδευτικών: 

1. «Επιμόρφωση-Μετεκπαΐδευση εκπαιδευτικών» στον Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α730-09-
85). 

2. Τα Π.Ε.Κ. ιδρύονται με τον Ν. 1566/85 και με την Υ.Α. Γ3/281/24.4.89 (ΦΕΚ 304 Β') 
καθορίζονται οι έδρες των δεκαέξι Π.Ε.Κ. Με την ίδια Υ.Α. καταργούνται οι Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. 
και Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., που συνεχίζουν όμως να λειτουργούν μέχρι την οριστική παύση τους την 
1.9.1989. Τα Π.Ε.Κ. αρχίζουν, τελικά, να λειτουργούν μόλις το 1992, δηλαδή το διάστη
μα 1989-1992 δεν παρατηρείται καμιά επίσημη επιμορφωτική δραστηριότητα. 
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α) εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιορίστων πριν από την ανάληψη των 
καθηκόντων τους, 

β) ετήσια επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς που έχουν συμπληρώσει 
5ετή προϋπηρεσία, και 

γ) περιοδικές ταχΰρρυθμες επιμορφώσεις κατά τη διάρκεια του σχο
λικού έτους, σε περιφερειακή ή και πανελλαδική κλίμακα, σχετικά 
με εκπαιδευτικές καινοτομίες. 

Το 1992, με τον νέο Νόμο (Ν.2009/92 άρθρα 17 §3 και 6) επιχειρεί
ται επάνοδος στον κεντρικό σχεδιασμό της επιμόρφωσης. Ενισχύεται ο 
ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στην άσκηση επιμορφωτικής 
πολιτικής και ιδρύεται το Τμήμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα Π.Ε.Κ., που είναι οι 
βασικοί φορείς επιμόρφωσης, υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Παι
δείας. Μετά από γνωμοδότηση του Π.Ι., με Υπουργική Απόφαση ορίζε
ται ο Πρόεδρος και τα μέλη του πενταμελούς Συντονιστικού Συμβουλίου 
κάθε Π.Ε.Κ. (Διευθυντής, Υποδιευθυντές, εκπρόσωποι διδασκόντων), η 
διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, η μορφή τους και το Πρό
γραμμα Σπουδών, το οποίο όμως δεν συνδέεται με τη βασική εκπαίδευ
ση οΰτε με την έρευνα (Μαυρογιώργος, 1994). 

1.4.β. Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1992 - 1995 

Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταβατική από τα 
ελεγχόμενα από την πολιτική εξουσία μακρόχρονα επιμορφωτικά σεμι
νάρια με μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών, σε βραχυπρόθεσμα ελεύθε
ρης επιλογής επιμορφωτικά σεμινάρια με μαζική συμμετοχή εκπαιδευ
τικών. 

Το 1992, όπως προαναφέρθηκε, ισχυροποιείται ο κεντρικός ρόλος 
του Π.Ι. ως εθνικού φορέα για τον γενικό σχεδιασμό, συντονισμό και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 
Η επιμόρφωση πραγματοποιείται από τα Π.Ε.Κ., τα οποία έχουν αυτο
τελή διοίκηση. Αυτό διευκολύνει την απορρόφηση και την απευθείας 
χρηματοδότηση της επιμόρφωσης από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Τα επιμορφωτι
κά προγράμματα προτείνονται από το Π.Ι., ενώ την ευθύνη λειτουργίας 
και εφαρμογής τους την έχουν τα κατά τόπους Π.Ε.Κ., τα οποία λει
τουργούν για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1992-93. Υλοποιούνται 
τρίμηνα υποχρεωτικά επιμορφωτικά προγράμματα σε 14 Π.Ε.Κ. ανά 
την Ελλάδα. Στη φάση αυτή διατηρείται ο άμεσος έλεγχος από την πολι
τική εξουσία, μειώνεται η διάρκεια των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 
αλλά αυξάνεται ο αριθμός των επιμορφουμένων (Γρόλλιος, 1998). 
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1.4.γ. Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1995-έως σήμερα 

Το 1995 αναστέλλεται η ισχΰς του Π.Δ. 250/92 και με τις Υπουργικές 
Αποφάσεις Γ2/3222/29-3-95 και Γ2/7578/12-10-95 εισάγεται ο θεσμός 
των ευέλικτων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πιλοτική μορφή, ενώ 
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά η ανάγκη χαρτογράφησης των επιμορ
φωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. 

Το ακαδημαϊκό έτος 1995-96 αρχίζει η δεύτερη φάση λειτουργίας 
των Π.Ε.Κ., κατά την οποία μειώνεται ο έλεγχος από την πολιτική εξου
σία, αναπτύσσονται βραχυπρόθεσμα, αμειβόμενα, ελεύθερης επιλογής 
επιμορφωτικά σεμινάρια, τα οποία οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν 
στον ελεύθερο χρόνο τους, και παρατηρείται αύξηση της συμμετοχής 
τους (Γρόλλιος, 1998). Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμά
των αφορά σε ένα μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο σχεδιάζει μια 
ομάδα επιμορφωτών και προτείνεται από τα Π.Ε.Κ. στους εκπαιδευτι
κούς, οι οποίοι επιλέγουν. 

Από το 1996 έως και το 1999 η επιμόρφωση ενισχύεται και χρηματο
δοτείται από το Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι. Κατά την περίοδο αυτή υπάρχει ποικι
λία επιμορφωτικών προγραμμάτων (εισαγωγική, ενδοσχολική, ταχΰρ-
ρυθμη, μέσης διάρκειας), ενώ επιχειρείται η χαρτογράφηση των επι
μορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών καθώς και η μελέτη θεσμικών 
πλαισίων επιμόρφωσης (Γκόλιαρης, 1998). 

Τα επόμενα χρόνια, από τις προσπάθειες ανάπτυξης επιμορφωτι
κών σεμιναρίων απουσιάζουν η δια βίου και η εξ αποστάσεως επιμόρ
φωση, η αυτο-επιμόρφωση καθώς και η ενδοσχολική. Επιπλέον απου
σιάζει παντελώς η ετήσια επιμόρφωση. Φαίνεται να υπάρχει διάσταση 
ανάμεσα στα ζητούμενα της επιμόρφωσης και στα προσφερόμενα επι
μορφωτικά προγράμματα, ενώ οι επιμορφοΰμενοι προέρχονται 
κυρίως από τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς (Μαυροειδής & 
Τΰπας, 2001). 

1.4.δ. Η επιμόρφωση σήμερα 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σήμερα διακρίνεται, ανάλογα με 
τον χαρακτήρα της, σε υποχρεωτική και προαιρετική. 

Οι μορφές υποχρεωτικής επιμόρφωσης που καθορίζονται από το 
άρθρο 1 του Π.Δ. 250/92 είναι οι παρακάτω: 

• Εισαγωγική επιμόρφωση, διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών για 
τους υποψήφιους προς διορισμό εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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• Περιοδική επιμόρφωση σε δυο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε 
ακαδημαϊκό έτος, διάρκειας μέχρι τρεις μήνες για τους μόνιμους 
εκπαιδευτικούς. 

• Ειδικά επιμορφωτικά προγράμματα βραχείας διάρκειας, από 10 
ως 100 ώρες για όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και ως 
200 ώρες για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε μονάδες Ειδικής 
Αγωγής. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ειδικών αναγκών των 
εκπαιδευτικών προβλέπονται επιμορφωτικά προγράμματα που αφο
ρούν στην επιμόρφωση: 

- των Στελεχών της Εκπαίδευσης (2986/02), 
- των εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης (άρθρο 7 Π.Δ. 

250/92), 
- των ομογενών που υπηρετούν ως αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε 

ελληνικά σχολεία του εξωτερικού (άρθρο 8 του παραπάνω Π.Δ.), 
- των εκπαιδευτικών της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (άρθρο 9) και 
- των εκπαιδευτικών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

Comenius, Lingua, Arion, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Κοινωνία της Πληροφο
ρίας. 

Υλοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια, προαιρετικού κυρίως χαρα
κτήρα (τι.χ. για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,ΥΑ. 57905 / 04.06.02), 
που ικανοποιούν διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και αφο
ρούν σε θέματα όπως: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, 
Αγωγή του Καταναλωτή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Ισότητα 
των Φΰλων, Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.ά. 

Τέλος, φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μπορεί να είναι: 
το Π.Ι., τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., τα Τ.Ε.Ι., οι σχολικές μονάδες ή Δίκτυα 
Σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, το Ε.Α.Π., η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (πρώην 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.), το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, επι
στημονικά κέντρα ή Ινστιτούτα των συνδικαλιστικών φορέων (τι.χ. Ν. 
1824/88 Άρθρο 12 κ.ά.). 

Η αποτίμηση των μέχρι σήμερα επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 
επισημαίνει ελλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Οι σχετικές μελέτες 
διαπιστώνουν θετική στάση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη επιμόρφω
σης, αλλά συγχρόνως αμφισβητούν την ποιότητα της παρεχόμενης επι
μόρφωσης, εντοπίζουν προβληματικές περιοχές, όπως ο σχολειοκεντρι-
κός χαρακτήρας, η συγκεντρωτική λειτουργία, η διάσταση ανάμεσα στις 
πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα εφαρμοζόμενα προ
γράμματα, προβλήματα επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών κ.ά. 
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(Π.Ι., Τμήμα Επιμόρφωσης-Αξιολόγησης, 2005, Παπαναοΰμ, 2003, 

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2000 κ.ά.). 

1.5. Κριτική ανασκόπηση και προβληματισμοί 

Από την προηγηθείσα ανάλυση φαίνεται ότι η επαγγελματική επι
μόρφωση των εκπαιδευτικών δίνει έμφαση στον ρόλο του εκπαιδευτικού 
επαγγέλματος ως προωθητικής δύναμης στις αναδυόμενες κοινωνίες της 
μάθησης. Στην προοπτική αυτή εντοπίζονται μερικά κρίσιμα ζητήματα 
προς διερεύνηση στην ελληνική πραγματικότητα, τα οποία μπορούν να 
συνοψισθούν στα εξής: 

α. Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
και ειδικότερα ενίσχυση των ευκαιριών/ κινήτρων του επαγγέλμα
τος. Συνεχής βελτίωση των ικανοτήτων και προσόντων των εκπαι
δευτικών και διεύρυνση του ρόλου τους ως σχεδιαστών, διαμορ
φωτών και προωθητών της μάθησης, 

β. Ανάπτυξη της δια βίου επαγγελματικής επιμόρφωσης των εκπαι
δευτικών, με έμφαση στα μεταβαλλόμενα περιεχόμενα των γνω
στικών αντικειμένων, στις επιπτώσεις των Νέων Τεχνολογιών, στην 
πολυμορφία του μαθητικού δυναμικού, στους νέους τρόπους 
μάθησης, στις επιδράσεις των κοινωνικο-πολιτισμικών περιβαλλό
ντων κ.ά. 

γ. Μελέτη των τρόπων σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη σχολική 
πράξη και γενικότερα με τη βελτίωση της μάθησης και του μορ
φωτικού περιβάλλοντος των σχολείων, 

δ. Τέλος, χρειάζεται ιδιαίτερα να διερευνηθούν η επαγγελματική 
επιμόρφωση ως διαδικασία συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 
όλες τις φάσεις της, καθώς και οι οργανωσιακές μεταβολές του 
συστήματος της επιμόρφωσης. Ειδικότερα, χρειάζεται να διερευ
νηθούν θέματα όπως οι διαδικασίες μεταβίβασης αρμοδιοτήτων 
στις τοπικές κοινότητες/ σχολικές μονάδες, ο σχεδιασμός, η αξιο
λόγηση, η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών, τα κριτήρια 
ποιότητας, οι μηχανισμοί υποστήριξης κ.ά. 

Τα παραπάνω ζητήματα διαμορφώνουν ένα ευρΰ ερευνητικό πλαί
σιο. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να εστιάσει σε ερευνητικές όψεις 
που συνδέονται με την ποιότητα της επιμόρφωσης. Μερικές πλευρές 
ενός πλαισίου δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας της επιμόρφωσης 
περιλαμβάνουν: 

• Χαρτογράφηση/ ανάπτυξη της επαγγελματικής επιμόρφωσης: 
- αξιολόγηση των υπαρχόντων προγραμμάτων επιμόρφωσης, 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

- αξιοποίηση των αποτελεσματικών εμπειριών/ καλών πρακτικών, 
- καταγραφή, υποστήριξη και επέκταση προγραμμάτων με βάση 

τις σχετικές μελέτες και τα αποτελέσματα των ερευνών. 
• Επαγγελματικό προφίλ των εκπαιδευτικών: 

- αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το επάγγελμα τους, 
- εκπόνηση πλαισίου επαγγελματικών ρόλων/ προσόντων/ αρμο

διοτήτων/ προοπτικών του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. 

• Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των επιμορφωτικών δραστη
ριοτήτων: 

- αρχές και κριτήρια ποιότητας, 
- πιστοποιήσεις προσόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεθόδους 

αξιολόγησης μέσω φακέλου και μέσω εφαρμογής σχεδίων βελ
τίωσης του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα. 

• Σύνδεση των παραπάνω με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου: 
- διαδικασίες/ κριτήρια/ μεθοδολογίες σχεδιασμού, οργάνωσης, 

εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων, 

- ανίχνευση εμποδίων και έλεγχος συμβατότητας με τις άλλες 
παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου. 

• Επιμορφωτικές πρακτικές και πρότυπα: 
- σύνδεση επιμόρφωσης με σχολική πράξη, αξιοποίηση μεθόδων 

έρευνας δράσης, σχεδίων δράσης κ.ά., 

- σύνδεση της επαγγελματικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών με τις 
μορφές επιμόρφωσης (εισαγωγική, περιοδική, μετεκπαίδευση 
στελεχών κ.ά.), 

- διερεύνηση εφαρμογής σπονδυλωτών προγραμμάτων σε μια δια 
βίου προοπτική, 

- αναγνώριση-αντιστοίχιση ικανοτήτων που αποκτήθηκαν σε 
άτυπα και μη τυπικά περιβάλλοντα. 

• Μηχανισμοί καταγραφής-τεκμηρίωσης-διάδοσης επιμορφωτικών 
δραστηριοτήτων: 
- συστηματική πληροφόρηση για τον προγραμματισμό και την 

υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, 

- δημοσιοποίηση και διάδοση των επιμορφωτικών δράσεων και 
των σχετικών υλικών με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών, 

- ψηφιακή βάση δεδομένων, για την ανάπτυξη κοινοτήτων/ 
δικτύων επιμορφωτικών δράσεων και εκπαιδευτικής έρευνας με 
εφαρμογή στα σχολεία (συνεργατικό περιβάλλον επιμορφωτικών 
δράσεων βασισμένο στο διαδίκτυο). 
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II. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Το πλαίσιο τ η ς έρευνας 

Στο κείμενο που ακολουθεί αναλύονται τα δεδομένα της ποσοτικής 
και ποιοτικής έρευνας για την επιμόρφωση. Τα δεδομένα αυτά προέκυ
ψαν από τα ερωτηματολόγια που δόθηκαν σε εκπαιδευτικούς, Σχολικούς 
Συμβούλους, Διευθυντές σχολικών μονάδων και Υπευθύνους Σχολικών 
Δραστηριοτήτων (ποσοτική έρευνα), και από τις κατευθύνσεις των ερω
τημάτων κατά τις συνεντεύξεις (ποιοτική έρευνα). Η διαμόρφωση των 
παραπάνω ερωτήσεων της έρευνας στηρίχθηκε στη βιβλιογραφική μελέ
τη της επιμόρφωσης (κεφάλαιο 1). Με βάση τη μελέτη αυτή η υπόθεση 
εργασίας της έρευνας για την ποιότητα της επιμόρφωσης είναι ότι αυτή 
συναρτάται με την επαγγελματική μάθηση, και ειδικότερα με την ενί
σχυση του έργου και του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών του 
εκπαιδευτικού έργου στα σχολεία, ως διαμορφωτών των σχολικών περι
βαλλόντων και ως δημιουργών της επαγγελματικής/ εκπαιδευτικής τους 
διαδρομής. Πιο συγκεκριμένα, η ποιότητα της επιμόρφωσης συνδέεται 
με τρεις συμπληρωματικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (βλ. σχήμα): 

• την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 
• τη δια βίου διάσταση της επαγγελματικής ανάπτυξης σε όλη τη 

διάρκεια και σε κάθε χώρο της εκπαιδευτικής ζωής, 

• τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης με τη συμβολή της δια 
βίου επαγγελματικής ανάπτυξης. 

Δια Βίου Μάθηση 

Επιμόρφωση 

Επαγγελματική'·) Ανάπτυξη Βελτίωση Σχολείου 

Η υπόθεση αυτή διερευνάται μέσω επικεντρωμένων ερωτημάτων 
που αφορούν: 

• στον βαθμό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από επιμορφώσεις 
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στις οποίες συμμετείχαν και στον εντοπισμό προβλημάτων και 
εμποδίων, 

• στα περιεχόμενα και στις μεθοδολογίες της επιμόρφωσης που 
θεωρούν καταλληλότερες, 

• στην οργάνωση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων (χρόνος, 
διάρκεια, μορφές κ.ά.) και 

• στη σύνδεση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων με την επαγγελ
ματική εξέλιξη και τη συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών σε 
αυτήν. 

Τα ερωτήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για τη διαμόρφωση συγκε
κριμένων ερωτήσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στα ερωτηματολόγια 
που απευθύνθηκαν στις ομάδες ερωτώμενων. Τις απαντήσεις στις ερω
τήσεις αυτές θα αναλύσουμε στην πρώτη ενότητα του δευτέρου μέρους. 
Στην ανάλυση αξιοποιούμε επίσης τα δεδομένα της ποιοτικής ανάλυσης, 
για μια μεγαλύτερη εμβάθυνση και ερμηνεία των απαντήσεων. Για 
λόγους οικονομίας της παρουσίασης η ανάλυση επικεντρώθηκε σε ζητή
ματα που κρίθηκαν ως τα πλέον σημαντικά. 

Στη δεύτερη ενότητα του β' μέρους περιλαμβάνονται τα συμπερά
σματα της έρευνας για την επιμόρφωση και εντοπίζονται τομείς και 
ζητήματα που χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. 

2. Α ν ά λ υ σ η δ ε δ ο μ έ ν ω ν 

2.1. Βαθμός ικανοποίησης και δυσκολίες 

Έχετε παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα από την αρχή της 
επαγγελματικής σας σταδιοδρομίας; 

Ναι 
Ό γ ι 
ΔΞ/ΔΑ 

ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ 

90% 
8% 
0% 

2% 

Εκπαιδευτικοί 
Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει επιμορφωθεί.(90%). 

Από τις συνεντεύξεις προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός εκπαι
δευτικών οι οποίοι έχουν πολλά χρόνια να συμμετάσχουν σε επιμόρφω
ση, πολλοί από την αρχή της καριέρας τους, ή έχουν παρακολουθήσει 
βραχείας διάρκειας σεμινάρια, τα οποία δεν θεωρούν ότι είχαν καθορι
στική σημασία, «ελάχιστα πράγματα μας πρόσφεραν». Οι περισσότεροι ερω-
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τώμενοι εντόπισαν έλλειμμα στην παροχή επιμόρφωσης: «Δεν γίνονται 
προγράμματα, τα τελευταία χρόνια δεν γίνεται ηουθενά επιμόρφωση, δεν υπάρχουν 
οργανωμένα, εκτός από αυτά που αφορούν στους νεοδιόριστους». 

Σε ποιο βαθμό ανταποκρίνονταν 

τα επιμορφωτικά προγράμματα στις προσδοκίες σας 

σε σχέση με τα παρακάτω; 

Η Πολύ 
• Αρκετά 
• Λίγο 
Π Καθόλου 
• Δεν συμπληρώθηκε 

Τους Το Την αξιοποίηση Το ωράριο 
επιμορφωτές περιεχόμενο τους στο λειτουργίας 

τους καθημερινό τους 

διδακτικό έργο 

Τη διάρκεια 
τους 

Εκπαιδευτικοί 

Για τους επιμορφωτές και το περιεχόμενο εμφανίζεται σχετικά υψηλό 
ποσοστό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών (πολΰ και αρκετά), δηλαδή 
57% και 55% αντίστοιχα. Υπάρχει όμως σχετικά μεγάλο ποσοστό (43% 
και 45%) που έχει σαφώς μεγαλύτερες απαιτήσεις. Σε σχέση με το περιε
χόμενο είναι διαμοιρασμένο το αποτέλεσμα, με μεγάλα ποσοστά στη 
μεσαία κλίμακα. Τα ερωτήματα όμως που αποτυπώνουν τον βαθμό 
αξιοποίησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων στο καθημερινό διδα
κτικό έργο, τη διάρκεια και το ωράριο λειτουργίας συγκεντρώνουν πολύ 
υψηλότερα ποσοστά αρνητικών κρίσεων (λίγο και καθόλου 57%, 61% 
και 66% αντίστοιχα). Στο ερώτημα απάντησε το 99% των εκπαιδευτικών. 
Τα ερωτήματα όμως που αποτυπώνουν τη συνάφεια της επιμόρφωσης 
με την καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα, τη διάρκεια και το 
ωράριο λειτουργίας συγκεντρώνουν πολΰ υψηλότερα ποσοστά αρνητι
κών κρίσεων. 

Οι προφορικές απαντήσεις των εκπαιδευτικών και των Στελεχών δια-
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φώτισαν ιδιαίτερα τα ποσοτικά αποτελέσματα. Ειδικότερα στο θέμα των 
επιμορφωτών επισημαίνεται ότι «οι εηιμορφωτές ηρέηει να είναι ηροβεβλημέ-
νες προσωπικότητες» και «να έχουν αποδεδειγμένα προσόντα». Η διαπίστωση 
είναι ότι οι εκπαιδευτικοί «τρέψουν υψηλότερες προσδοκίες» ως προς την ποι
ότητα των επιμορφωτών. 

Σε σχέση με το περιεχόμενο επιβεβαιώνονται, επίσης, οι υψηλότερες 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Εκδηλώνονται με εκφράσεις όπως: «πιο 
εξειδικευμένες, εστιασμένες σε ένα ζήτημα και όχι γενικόλογες επιμορφώσεις», «με 
συγκεκριμένους στόχους», «εφαρμόσιμα μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων», 
«εμβάθυνση και διεξοδική μελέτη και όχι επιφανειακή προσέγγιση». 

Ή δ η από τις παραπάνω απαντήσεις επιβεβαιώνεται «η έλλειψη σύν
δεσης θεωρίας και πράξης». Δεν υπήρχε σχολείο στο οποίο να μην τονί
στηκε η έλλειψη αυτή, η οποία επιβεβαιώνεται στη συνέχεια σε επό
μενο ερώτημα, που αφορά στις προτεινόμενες δραστηριότητες. Το 
ωράριο της επιμόρφωσης αποτελεί επίσης πρόβλημα είτε λόγω από
στασης είτε λόγω αυξημένων υποχρεώσεων. Σε ερώτηση για την επι
μόρφωση τα Σαββατοκύριακα, η απάντηση ήταν κατηγορηματικά όχι. 
Η διάρκεια, με βάση τις συνεντεύξεις, κρίνεται μικρή και ο χρόνος 
ανεπαρκής για την πραγμάτευση των επιμορφωτικών θεματικών. Γενι
κά, το έλλειμμα στην ποιότητα και στην ικανοποίηση επιμορφωτικών 
αναγκών χαρακτηρίστηκε ως «αντικίνητρο για την παρακολούθηση των προ
γραμμάτων». 

Ποιες από τις παρακάτω δυσκολίες αντιμετωπίσατε για 

την συμμετοχή σας σε επιμορφωτικά προγράμματα; 

Άλλο, τι; | 

Δεν αντιμετώπισα πρόβλημα 

Δυσκολίες από το σχολείο / υπηρεσία 

Έλλειψη χρόνου 

Οικονομικά θέματα 

Π εριορισμένες θ έσεις 

Ελλιπής πληροφόρηση 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 
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Μπορεί κανείς να συναγάγει από τις απαντήσεις ότι παραμένει 
ζητούμενο για την επιμόρφωση η ανάγκη της σύνδεσης της με τις ανά
γκες, τους χρόνους και τους ρυθμούς λειτουργίας των σχολείων. Η επι
μόρφωση φαίνεται ότι είναι, σε μεγάλο βαθμό, ένα «εξωτερικό» στοιχείο 
που δεν έχει ενταχθεί οργανικά στη σχολική ζωή και στη ζωή των εκπαι
δευτικών. 

Εκπαιδευτικοί 
Η έλλειψη χρόνου αναδεικνύεται ως η βασική δυσκολία που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί (57%), και ακολουθεί με μεγάλη διαφορά η ελλιπής πλη
ροφόρηση (39%) και οι περιορισμένες θέσεις (36%). Επισημαίνεται ότι 
μόνον ο ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς αντιμετωπίζει δυσκολίες από 
την υπηρεσία, ενώ δυο στους δέκα δεν αντιμετώπισαν δυσκολία (21%). 
Ειδικότερα για το ποσοστό αυτό απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, ανά
λογα με το εάν οι ερωτώμενοι είχαν παρακολουθήσει κυρίως υποχρεω
τικά ή προαιρετικά σεμινάρια εκτός ωραρίου. 

Οι προφορικές συνεντεύξεις ανέδειξαν περισσότερο τις παραπάνω 
τάσεις. Ενδεικτικές είναι παρατηρήσεις όπως «η επιμόρφωση να έχει εξα-
κτίνωση σε κάθε σχολείο» και «ανάγκη αποκέντρωσης σε κάθε σχολείο». Για την 
πληροφόρηση αναφέρθηκε ότι «οι εγκύκλιοι δεν είναι αποτελεσματικός τρόπος 
ενημέρωσης». 

Σε πολλά σχολεία διατυπώθηκε η άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί δεν 
επιδιώκουν επισταμένως τη συμμετοχή σε σεμινάρια, είτε λόγω απογοη
τευτικής προγενέστερης εμπειρίας είτε λόγω των δυσκολιών που ανα
φέρθηκαν. Αξίζει να επισημανθεί ότι πολλοί αναφέρθηκαν σε αδράνεια 
των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτόν προτείνουν, εκτός των άλλων, την 
ευαισθητοποίηση και την παροχή κινήτρων. 

Δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι πολλοί τόνισαν την προσωπική επαγγελ
ματική ευθύνη ως παράγοντα συμμετοχής. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα 
ότι ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών είναι περισσότερο «συνειδη
τοποιημένος» για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης και προσέρχεται σε 
αυτήν, αλλά, όπως τόνισε Σχολικός Σύμβουλος, ίσως «αυτοί να είναι εκείνοι 
που έχουν τις λιγότερες επιμορφωτικές ανάγκες». 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται το πρόβλημα έλλειψης χρόνου για 
την επιμόρφωση, λόγω του ασφυκτικού σχολικού προγράμματος, των 
μετακινήσεων για την παρακολούθηση, των γεωγραφικών αποστάσεων 
αλλά και της έλλειψης κινήτρων ενεργοποίησης. Η πληροφόρηση επί
σης θεωρείται ανεπαρκής και περιορίζεται μόνο σε εγκυκλίους, χωρίς να 
συνοδεύεται και από άλλα μέσα παρότρυνσης των εκπαιδευτικών. 
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Η γενική εικόνα είναι η αναγκαιότητα συνδυασμού ατομικής πρωτο
βουλίας και συστηματικής υποστήριξης από το εκπαιδευτικό σύστημα, 
η οποία ωστόσο θεωρείται ότι απουσιάζει. 

2.2. Περιεχόμενα και μεθοδολογίες 

Σημειώστε τρεις (3) αττό τις παρακάτω δραστηριότητες 

που θα θέλατε κατ' εξοχήν να περιλαμβάνονται σε ένα 
επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Συνδυασμός επιμόρφωσης και εφαρμογής 
των δραστηριοτήτων στα σχολεία, με την 

υποστήριξη του επι μορφωή 

Συνεργασία εκπαιδευτικών σε ολιγομελείς 

ομάδες για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

από κάθε εκπαιδευτικό ατομικά 

Ε 176 

ΊΤΑ 
81 

ΎΤ 
J62~ 

Ι 72 

Β 
Παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών 

Συζήτηση προβλημάτων που θέτουν οι 
εκπαιδευτικοί σχετικά με την καθημερινή 

εκπαιδευτική πράξη 

Εισήγηση από τον επιμορφωτή 

66 
Ι 82 

J 33 

18 
24 

18 
•Εκπαιδευτικοί 

•Σχ. Σύμβουλοι 

|Διε υθυντές 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Εκπαιδευτικοί 
Οι τρεις δραστηριότητες που κατά κΰριο λόγο επιλέγονται είναι αυτές 

που σχετίζονται με τη συζήτηση προβλημάτων (83%), τον συνδυασμό 
θεωρίας και πράξης (74%) και την παρακολούθηση δειγματικών διδα
σκαλιών (67%). Η συνεργασία σε ομάδες επίσης επελέγη από τους μίσους 
εκπαιδευτικούς, ενώ οι ατομικές εργασίες και οι εισηγήσεις από τον επι
μορφωτή επελέγησαν από πολΰ μικρό αριθμό (7% και 18% αντίστοιχα). 

Σχολικοί Σύμβουλοι 
Οι τρεις δραστηριότητες που προκρίνονται είναι η συζήτηση προ-
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βλημάτων (66%), ο συνδυασμός επιμόρφωσης και εφαρμογής (76%) και 
η συνεργασία εκπαιδευτικών σε ομάδες (72 %). 

Διευθυντές σχολικών μονάδων 
Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων προτιμούν τις ίδιες δραστηριό

τητες, δηλαδή τη συζήτηση των προβλημάτων (82%), τον συνδυασμό 
επιμόρφωσης και εφαρμογής (81%) και τη συνεργασία εκπαιδευτικών 
σε ομάδες (62%). 

Η παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών συγκεντρώνει ποσοστό 
44%. Παρά τις πρώτες επιλογές, οι Διευθυντές επιλέγουν επίσης σε σχε
τικά υψηλά ποσοστά (24%), και πάντως υψηλότερα από εκείνα της ομά
δας των εκπαιδευτικών (18%), «παραδοσιακές» μορφές επιμόρφωσης, 
όπως την εισήγηση από τον επιμορφωτη. 

Ό π ω ς αναφέρουν χαρακτηριστικά οι εκπαιδευτικοί ενός σχολείου, «η 
επιμόρφωση δεν πρέπει να έχει θεωρητικό χαρακτήρα όπως στο Πανεπιστήμιο (...), 
γιατί στο Πανεπιστήμιο μαθαίνουμε τα πράγματα θεωρητικά- (...) καμιά σχέση 
αυτά που κάνουμε εκεί με αυτά που βλέπουμε μπροστά μας εδώ (...)». Ό π ω ς προ
έκυψε από τις συνεντεύξεις, η άποψη αυτή δεν συνιστά μείωση του 
ρόλου της θεωρητικής μάθησης και πολΰ περισσότερο της σημασίας της 
στην εκπαιδευτική πράξη, αλλά τονίζει την περιορισμένη αξία των θεω
ρητικών στερεότυπων που επαναλαμβάνονται σε επιμορφώσεις, «απο-
πλαισιωμένα» από τα σχολικά περιβάλλοντα, τις εμπειρίες των εκπαι
δευτικών και τα προβλήματα της σχολικής πράξης. 

Πολλές χαρακτηριστικές εκφράσεις όπως «βιωματικού τύπου επιμόρφωση 
που συνδέεται με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στο σχολείο», «πειραματισμός 
στο σεμινάριο» συγκεκριμενοποιούν τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
κατά την ποσοτική διάσταση της έρευνας. Από όλους ανεξαιρέτως τονί
στηκε η ανάγκη ενεργού μάθησης, χωρίς να υποτιμάται και η σημασία 
της δειγματικής διδασκαλίας. Επίσης αναφέρθηκε ότι αποτελεί καλή 
πρακτική η εκπόνηση εργασιών από τους εκπαιδευτικούς σε μικρές ομά
δες, με την ενεργή και διαρκή υποστήριξη των Σχολικών Συμβουλών. 

Οι Διευθυντές επίσης έχουν ίδια άποψη, που συνοψίζεται στη δήλω
ση: «να είναι πιο βιωματική και όχι θεωρητική, να είναι επιμόρφωση πάνω σε θέμα
τα που άπτονται άμεσα των ενδιαφερόντων του εκπαιδευτικού και των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζει ένα σχολείο. Το θεωρητικό είναι το πιο κουραστικό σεμινάριο, γιατί 
πολλά από αυτά που ακούμε στα σεμινάρια είναι πολύ μακριά από την πραγματι
κότητα των τάξεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε ». 

Το συμπέρασμα από την ερώτηση αυτή είναι ότι και οι τρεις κατη
γορίες των ερωτώμενων δεν υιοθετούν τις παραδοσιακές «μετωπικές επι-
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μορφώσεις» ως κεντρική επιμορφωτική διαδικασία και προκρίνουν τις 
μεθοδολογίες που έχουν χαρακτήρα πρακτικής ανταπόκρισης και επί
λυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων, την επικέντρωση στο σχολείο και 
τις συνεργατικές μορφές επιμόρφωσης. 

Σημειώστε τρεις {3} από τις παρακάτω θεματικές 

περιοχές που κατά την άποψη σας είναι οι πιο 

σημαντικές στον τομέα της επιμόρφωσης. 

Η αξιολόγηση (μαθητή, εκπαιδευτικού 

έργου, σχολικής μονάδας) 

Η διαχείριση της σχολικής 
πραγματικότητας και της σχολικής τάξης 
(ττροβλήματα συμπεριφοράς μαθητών ) 

Οι παιδαγωγικές- διδακτικές προσεγγίσεις 
(διδακτική του μαθήματος, βιωματική 

μάθηση, ομαδοσυνεργατική) 

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου 

και η οργάνωση δραστηριοτήτων 

Το γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας 

• Σχ. Σύμβουλοι 

Ο Εκπαιδευτικοί 0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Εκπαιδευτικοί 
Οι τρεις πλέον προτιμώμενες θεματικές περιοχές αναδεικνύουν και 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών: η διαχείριση της σχολικής πραγματικό
τητας (77%), τα θέματα διδακτικής (60%) και οι Νέες Τεχνολογίες 
(53%). Μόνον ένας στους τρεις νιώθει την ανάγκη επιμόρφωσης σε γνω
στικά θέματα του τομέα του. Απάντησε το 98%. 

Σχολικοί Σύμβουλοι 

Οι πλέον προτιμώμενες θεματικές είναι οι παιδαγωγικές-διδακτικές 
προσεγγίσεις (83%), η διαχείριση σχολικής πραγματικότητας (79%) και, 
με διαφορά, ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου (46%). 
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Οι προφορικές συνεντεύξεις επιβεβαίωσαν τα ποσοτικά αποτελέσμα
τα, διότι σε όλες τις σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε 
«ψυχοσύνθεση με βάση την ηλικία», «ψυχοπαιδαγωγική», «ηαιδοψυχολογία και 
διδακτική», «αντιμετώπιση παιδιών με ειδικά προβλήματα» κ.ά. 

Διευθυντής Γυμνασίου της Αττικής επισημαίνει ότι «πολλοί συνάδελφοι 
έρχονται εδω χωρίς να έχουν καμιά εμπειρία σε θέματα και Παιδαγωγικής και Διδα
κτικής- αυτό δεν είναι ό,τι καλύτερο για μια εκπαίδευση που προσδοκά να δώσει σε 
νέους στοιχεία και εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν ένα καλύτερο αύριο». 

Το συμπέρασμα είναι ότι προκρίνεται η διαχείριση της σχολικής 
πραγματικότητας, η οποία είναι αντανάκλαση της πολυμορφίας του 
μαθητικού δυναμικού. Η παιδαγωγική/διδακτική ανταπόκριση στην 
πραγματικότητα αυτή αναδεικνύεται σε κεντρικό θέμα των σχολείων και 
κατά προέκταση της επιμόρφωσης. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η διαπί
στωση της σημασίας που έχει η μεθοδολογία της διδασκαλίας, ώστε να 
συμβάλλει στην αξιοποίηση της πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού. 
Η σημασία που αποδίδεται στις Νέες Τεχνολογίες είναι ενδεικτική της 
ανάγκης των σχολείων να ανταποκριθούν στα περιβάλλοντα με τα οποία 
οι σημερινοί μαθητές έχουν εξοικειωθεί στην καθημερινή τους ζωή. 

2.3. Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη 

Σημειώστε ν α ι ή όχι στα π α ρ α κ ά τ ω ε ρ ω τ ή μ α τ α . 

(ΝΑΙ) 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να συνοδεύεται 
από πιστοποίηση (μέσω εξετάσεων, 

εργασιών, παρουσιάσεων κλπ.) 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να παρέχει 

στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες για 
συνεχή βελτίωση του έργου τους 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδέεται με 
την επαγγελματική ειδίκευση και την 

ανάληψη θέσεων στελεχών (π.χ. στελέχη 
εκπαίδευσης, επιμορφωτές, υπεύθυνοι 

ΣΕ Π. κ.ά ) 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να συνδέεται με 
την επαγγελματική ανέλιξη στη διοικητική 

ιεραρχία 

ΠΕκπαιδευτικοί ΒΔιευθυντές 

ΠΣχ. Σύμβουλοι 1 20% 
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Εκπαιδευτικοί 
Όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση πρέπει να παρέχει 

ευκαιρίες για τη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου (95%). Η σύν
δεση επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανέλιξης στη διοίκηση δεν φαί
νεται να υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς (ναι 31%), ενώ η προ
σμέτρηση της για την ανάληψη θέσεων ειδίκευσης είναι επιθυμητή από 
έναν στους δυο (ναι 49%). Αντίστοιχα ποσοστά αποδοχής συναντά και η 
πιστοποίηση της επιμόρφωσης (ναι 47%). Επισημαίνεται ότι μόνο στο 
τελευταίο ερώτημα απάντησαν όλοι, ενώ στα άλλα τέσσερα απάντησε 
μόνο το 80%, γεγονός το οποίο χρειάζεται να διερευνηθεί περισσότερο. 

Σχολικοί Σύμβουλοι 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την αναγκαι

ότητα συμβολής της επιμόρφωσης στη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου (99%). Υψηλά ποσοστά αποδοχής συναντά και η σύνδεση της επι
μόρφωσης με την ανάληψη εξειδικευμένης θέσης (82%) καθώς και με 
την ανέλιξη στη διοικητική ιεραρχία (66%). Συμφωνούν επίσης σε μεγά
λο βαθμό με την ανάγκη πιστοποίησης των προγραμμάτων (80%). 

Διευθυντές σχολικών μονάδων 
Η συντριπτική πλειοψηφία των Διευθυντών (99%) θεωρεί ότι η επι

μόρφωση θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες για 
συνεχή βελτίωση του έργου τους. 

Οι απαντήσεις σχετικά με τη σύνδεση επιμόρφωσης και επαγγελμα
τικής ανέλιξης παρουσιάζονται διχασμένες (το 49% θεωρεί ότι πρέπει να 
συνδέεται, ενώ το 42% δεν συμφωνεί). Υψηλότερος είναι ο βαθμός συμ
φωνίας (65%) με τη σύνδεση επιμόρφωσης και ανάληψης εξειδικευμέ
νων θέσεων στελεχών. Η πλειοψηφία των Διευθυντών (63%) συμφωνεί με 
τη διατύπωση ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστο
ποίηση, ενώ διαφωνεί το 29% και το 8% επιλέγει την απάντηση ΔΞ/ΔΑ. 

Στην ποιοτική έρευνα δηλώθηκε κατηγορηματικά από όλους η ανά
γκη παροχής ουσιαστικής βοήθειας για την αποτελεσματική ανταπόκρι
ση του εκπαιδευτικού ρόλου σε εποχές μεγάλων και γρήγορων αλλαγών 
στον μαθητικό πληθυσμό, για τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι απροε
τοίμαστοι. Σε ελάχιστες συνεντεύξεις προτάθηκε από τους εκπαιδευτι
κούς η σύνδεση της επιμόρφωσης με την ιεραρχία-εξέλιξη. Από κάποι
ους Διευθυντές ειπώθηκε ότι η επαγγελματική ανέλιξη στη διοικητική 
ιεραρχία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη συμμετοχή 
στην επιμόρφωση: «είναι μειωμένο το ενδιαφέρον, γιατί δεν υπάρχουν κίνητρα». 
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Σχετικά με την πιστοποίηση Διευθυντές σχολείων υποστήριξαν την ανα
γκαιότητα της λέγοντας ότι: «ι\ επιμόρφωση θα ηρέηει να είναι και ουσιαστική και 
θα ηρέηει να είναι και υηοχρεωτική για τον εκηαιδευτικό (...). Θέλω να ηω όμως ότι 
ηάντα όλες οι διαδικασίες εηιμόρφωσψ δεν είναι και τόσο σοβαρές, εντός if εκτός εισα
γωγικών άλλοι συνάδελφοι κάνουν ουσιαστική επιμόρφωση και άλλοι δεν κάνουν». 

Το συμπέρασμα είναι ότι η επιμόρφωση αντιμετωπίζεται ως ένα ουσια
στικό στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών. Αντίθετα, δεν 
είναι κυρίαρχη τάση στους εκπαιδευτικούς η σύνδεση της επιμόρφωσης με 
την επαγγελματική ανέλιξη. Ειδικότερα για τη στάση αυτή μπορεί κανείς 
να εικάσει ότι απορρέει σε σημαντικό βαθμό από τη στάση των εκπαιδευ
τικών σχετικά με τις αξιολογικές διαδικασίες. Στα στελέχη εμφανίζεται 
υψηλότερο ποσοστά αποδοχής. Το ζήτημα αυτό καθώς και η πιστοποίηση 
της επιμόρφωσης χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση, λόγω και των δια
φορετικών απόψεων εκπαιδευτικών, Σχολικών Συμβουλών και Διευθυντών. 

2.4. Οργάνωση επιμόρφωσης (συμμετοχή, χρόνος, χώρος και 
μορφές) 

Σημειώστε τον βαθμό συμφωνίας σας (πολύ, αρκετά, λίγο, 

καθόλου) με τις παρακάτω προτάσεις ως προς τον σχεδιασμό 

της επιμόρφωσης. 

(ΠΟΛΥ + ΑΡΚΕΤΑ) 

J 
Η επιμόρφωση θα πρέπει να 

πραγματοποιείται με απαλλαγή του 
εκπαιδευτικού από τα διδακτικά του καθήκοντα 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται εκτός ωραρίου λειτουργίας 

του σχολείου 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι κυρίως 
μακράς διάρκειας (π.χ. εξαμηνιαία) 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να 
πραγματοποιείται στο σχολείο, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες της σχολικής 
μονάδας (ενδοσχολική) 

Η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι συνεχής 
και συστηματική (να πραγματοποιείται σε 

συγκεκριμένες περιόδους της σταδιοδρομίας 
του εκπαιδευτικού 

ΠΕκπαιδευτικοί 

ΠΣχ. Σύμβουλοι 

|Διε υθυντές 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 
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Εκπαιδευτικοί 
Το γεγονός ότι η συνεχής και συστηματική επιμόρφωση είναι επιθυ

μία του 90% («πολΰ» και «αρκετά») και η ενδοσχολική του 74% (πολΰ και 
αρκετά) προσδιορίζει περισσότερο τον χαρακτήρα της επιμόρφωσης. 
Στο θέμα της διάρκειας οι απόψεις είναι διχασμένες, και με την εκτός 
ωραρίου επιμόρφωση φαίνεται να διαφωνεί μεγαλύτερο ποσοστό, 47% 
έναντι 39% που συμφωνεί. Η πλειονότητα θεωρεί ότι πρέπει να προβλέ
πεται απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα (75% «πολΰ» και «αρκε
τά»). Στις ερωτήσεις αυτές εμφανίζεται σχετικά χαμηλό ποσοστό 
συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. 

Σχολικοί σύμβουλοι 
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι συμφωνούν σε υψηλό ποσοστό με τη συστη

ματική και συνεχή επιμόρφωση (85% «πολΰ»). Στο πλαίσιο αυτής της 
απάντησης μποροΰν να ερμηνευθούν και τα υψηλά ποσοστά , «πολΰ» και 
«αρκετά», της «ενδοσχολικής» (69%), της «μακράς διάρκειας» (60%) και 
εκείνης «με απαλλαγή» (73%). Στο θέμα της λειτουργίας της επιμόρφω
σης εκτός ωραρίου οι γνώμες διχάζονται και απαιτοΰν περαιτέρω ανά
λυση. 

Διευθυντές 

Από τις απαντήσεις είναι εμφανές ότι η συντριπτική πλειονότητα 
(«πολΰ» και «αρκετά» 94%) συνηγορεί υπέρ μιας συνεχούς και συστηματι
κής επιμόρφωσης, η οποία θα πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες περιό
δους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού, και μάλι
στα η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση, κατά τη γνώμη 
των Διευθυντών («πολΰ» και «αρκετά» 80%), θα πρέπει να γίνεται υπό το 
καθεστώς απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα για τον χρόνο διάρ
κειας της επιμόρφωσης. 

Το 75% των Διευθυντών συμφωνεί («πολΰ» και «αρκετά») με την 
άποψη ότι η επιμόρφωση πρέπει να είναι ενδοσχολική και προσαρμο
σμένη στις ανάγκες του σχολείου. Με την άποψη ότι η επιμόρφωση θα 
πρέπει να είναι κυρίως μακράς διάρκειας (π.χ. 6 μήνες) συμφωνεί 
(«πολΰ» και «αρκετά») το 52% των Διευθυντών, ενώ το 27% συμφωνεί 
λίγο και το 14% διαφωνεί εντελώς. Τέλος, οι μισοί και πλέον Διευθυντές, 
ποσοστό 53%, συμφωνοΰν η επιμόρφωση να πραγματοποιείται εκτός 
ωραρίου λειτουργίας του σχολείου. Βέβαια ένα ποσοστό 38% διαφωνεί 
με αυτήν την άποψη και ίσως αυτά τα αποτελέσματα θα έπρεπε να 
ερμηνευτούν σε σχέση με την ΰπαρξη απαλλαγής. 
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Και στην ερώτηση αυτή οι προφορικές απαντήσεις απέδωσαν με 
αναλυτικό τρόπο τα χαρακτηριστικά των επιθυμητών μοντέλων επιμόρ
φωσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι για όλες τις ομάδες ερωτώμενων τα 
χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρονται είναι η απαλλαγή («απαλλαγή δεν 
σημαίνει ότι δεν θα εργαζόμαστε, διότι θα κάνουμε εργασίες, δειγματικές διδασκα
λίες κ.ά.») και η ανάγκη μακράς διάρκειας επιμόρφωσης σε συγκεκριμέ
να στάδια («κάθε δέκα χρόνια»). Πάντως όσοι συντάσσονται με αυτήν την 
άποψη θεωρούν ότι μόνον αυτή η μορφή της μακρόχρονης επιμόρφω
σης, όταν είναι και συστηματική, μπορεί να είναι ουσιαστική και να βελ
τιώσει την ποιότητα του παρεχόμενου παιδαγωγικού έργου. 

Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτυπώθηκε με φράσεις όπως: «εσωτε
ρική σε κάθε σχολείο», «να είναι συνδεδεμένη με τα ιδιαίτερα προβλήματα και όχι 
μαζική χωρίς διαφοροποίηση», «να είναι βιωματική και όχι θεωρητική», «να απο
φεύγεται η παροχή γνώσεων, οι οποίες δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πραγματικό
τητα των ελληνικών δημοσίων σχολείων και δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην 
πράξη» και ο επιμορφωτής να «μπαίνει μέσα στην τάξη (...) και να κάνει πιλο
τικές διδασκαλίες». 

Στο θέμα του ωραρίου δεν γίνεται αποδεκτή η εκτός ωραρίου επι
μόρφωση, εφόσον δεν προβλέπεται και απαλλαγή από τα διδακτικά 
καθήκοντα. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι παλαιότεροι εκπαι
δευτικοί και Διευθυντές ανέφεραν ως πλέον δόκιμο το μοντέλο της 
Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., το οποίο φαίνεται να είναι συμβατό με τις επιμέρους απα
ντήσεις/ χαρακτηριστικά. 

Πιστεύετε ότι οι εκπαιδευτικοί ηρέηει να συμμετέχουν στον σχεδιασμό 
της επιμόρφωσης; 

Ναι 
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Εκπαιδευτικοί 
Από τον πίνακα προκύπτει ότι η συντριπτική πλειονότητα των εκπαι

δευτικών θεωρεί απαραίτητη τη συμμετοχή τους στον σχεδιασμό της 
επιμόρφωσης. Η βαρύτητα που οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν στη συμμε
τοχή επιβεβαιώνει τη σημασία της για την επαγγελματική τους ανάπτυ
ξη. Και αυτό γιατί θεωρούν αναγκαίο οι επιμορφώσεις να παρέχουν τη 
δυνατότητα στην εκπαιδευτική κοινότητα να αποφασίζει σχετικά με το 
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περιεχόμενο, τις μεθοδολογίες και τις μορφές της επιμόρφωσης και να 
ανταποκρίνεται σε αυτά που θέλουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να μάθουν. 

Οι απόψεις αυτές ενισχύονται από τις σχετικές έρευνες, συμφωνά με 
τις οποίες η συμμέτοχη των εκπαιδευτικών στην επαγγελματική τους 
επιμόρφωση αυξάνει τα κίνητρα και την επιθυμία της μάθησης, ενισχύ
ει τις πρακτικές διδασκαλίας στις σχολικές τάξεις, συμβάλλει στην ανά
ληψη νέων ρόλων και αρμοδιοτήτων και συντελεί σε πιο συνεργατικές 
μορφές σχολικής κουλτούρας. 
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Εκπαιδευτικοί 
Το 70% θεωρεί τον Σχολικό Σύμβουλο ως τον πλέον κατάλληλο για να 

μεταφέρει τις απόψεις των εκπαιδευτικών, και ακολουθεί η αξιολόγηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων (66%) και στη συνέχεια οι συνδικαλιστι
κοί φορείς (19%). 

Από τις συνεντεύξεις στα περισσότερα σχολεία οι εκπαιδευτικοί 
φάνηκε να έχουν υψηλές προσδοκίες από τον επιμορφωτικό ρόλο των 
Σχολικών Συμβουλών, παρά τις εμφανείς αδυναμίες των Συμβουλών να 
υποστηρίξουν ενεργά τους εκπαιδευτικούς λόγω του μεγάλου αριθμού 
των σχολείων ευθύνης τους. Η διαπίστωση αυτή ερμηνεύει το μεγάλο 
ποσοστό των εκπαιδευτικών που επιθυμεί να συμμετέχει στον σχεδιασμό 
της επιμόρφωσης μέσω της συνεργασίας με τους Σχολικούς Συμβούλους. 

Το συμπέρασμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τη συμ
μετοχή τους στον σχεδιασμό της επιμόρφωσης με διάφορους τρόπους, 
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δηλαδή μέσω των Σχολικών Συμβουλών, μέσω της αξιολόγησης των 
συγκεκριμένων προγραμμάτων από τους ίδιους, χωρίς να μπορεί να 
παραβλεφθεί και ο ρόλος των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 

Πάντως, η αναγκαιότητα του μηχανισμού αξιολόγησης και ανίχνευ
σης αναγκών δηλώθηκε ρητά, με την παρουσίαση συγκεκριμένων 
«καλών πρακτικών», αλλά και έμμεσα, από άλλες απαντήσεις από όλες 
τις κατηγορίες ερωτώμενων. 

2.5. Σχολικοί Σύμβουλοι και επιμόρφωση 

Σημειώστε τρεις (3) κατά την άποψη σας πιο σημαντικές 
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Σχολικοί Σύμβουλοι 
Προβάδισμα έχουν οι δραστηριότητες: «ενίσχυση του εκπαιδευτικού 

ως σχεδιαστή» (72%), «αξιοποίηση/ανάπτυξη της υπάρχουσας διδακτι
κής εμπειρίας των εκπαιδευτικών» (70%) και «οργάνωση και παρουσία
ση δειγματικών διδασκαλιών» (67%). 

Το αποτέλεσμα αυτό εκφράζει υψηλό βαθμό αποδοχής για τον ρόλο 
του Σχολικού Συμβούλου ως προωθητή ενεργών μεθόδων επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών που συνδέονται με τις διδακτικές τους εμπειρίες. Για 
τον λόγο αυτόν το μοντέλο που στηρίζεται στα «ελλείμματα» των εκπαι
δευτικών δεν προκρίνεται ως κεντρικό στοιχείο των επιμορφωτικών δρά
σεων. 

3. Διάλογος - Συμπεράσματα - Προοπτικές 

Με βάση την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούν να διατυπωθούν τα 
ακόλουθα συμπεράσματα για κάθε ερώτημα της έρευνας και οι μελλο
ντικές προοπτικές στον τομέα της επιμόρφωσης. 

3.1. Βαθμός ικανοποίησης και δυσκολίες 

• Οι ερωτώμενοι έχουν θετική στάση ως προς την αναγκαιότητα της 
επιμόρφωσης, θεωρούν επίσης την επιμόρφωση ως μια διαδικα
σία απαραίτητη σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής και 
αλληλένδετη με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Θέτουν όμως 
σημαντικά ζητήματα για την υλοποίηση της στην πράξη. 

• Κεντρικό πρόβλημα της επιμόρφωσης είναι η ανάγκη αποτελε
σματικότερης σύνδεσης της με την εκπαιδευτική πραγματικότητα και τη 
σχολική πράξη. Η διαπίστωση είναι ότι επικρατεί περισσότερο ο 
θεωρητικός χαρακτήρας που δεν εναρμονίζεται με τις ανάγκες της 
σχολικής πράξης. 

• Σημαντικό εμπόδιο στη συμμετοχή στις επιμορφωτικές δράσεις 
είναι η έλλειψη χρόνου και η ελλιπής ηληροιρόρηση. Διαπιστώνεται ότι 
η επιμόρφωση δεν παρέχει επαρκή κίνητρα, είτε εξωτερικά είτε 
εσωτερικά (περιεχόμενα, μεθοδολογίες κ.ά.), για έναν μεγάλο 
αριθμό εκπαιδευτικών. 

• Γενικότερα υπάρχουν σημαντικά εμπόδια στην επιμόρφωση λόγω 
έλλειψης ενός συγκροτημένου σχεδίου επιμόρφωσης, ευαισθητοποίησης/ 
πληροφόρησης και σύνδεσης της με τον χρόνο και τον χώρο της 
σχολικής ζωής. Εκτιμάται ότι οι ευκαιριακές επιμορφώσεις «μιας 
χρήσης» με τη μορφή έτοιμων επιμορφωτικών πακέτων δεν συμ-
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βάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη. Δεν συμβαδίζουν με τους 
τρόπους που οι εκπαιδευτικοί οικοδομούν τις πρακτικές μάθησης. 

3.2. Περιεχόμενα και μεθοδολογίες 

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών, Σχολικών Συμβουλών και Διευθυντών 
για το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες της επιμόρφωσης επιβεβαιώ
νουν την αρχική μας υπόθεση: οι ερωτώμενοι δίδουν προβάδισμα στις 
ενεργές συμμετοχικές μορφές επιμόρφωσης, τη σύνδεση θεωρίας και πράξης, τη 
σύνδεση εηιμόρψωσης-σχολείου και την επίλυση σχολικών προβλημάτων. 

Ιδιαίτερα, οι ερωτώμενοι θέτουν ως κΰριο θέμα της επιμόρφωσης την 
ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών για τη διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότη
τας. Το εύρημα αυτό είναι σημαντικό, διότι θέτει ως κΰριο θέμα της επι
μόρφωσης τη διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού 
στο σχολείο. Συνάγεται, κατά προέκταση, η ανάγκη σύνδεσης της επι
μόρφωσης με τα τοπικά και τα ευρύτερα κοινωνικο-πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η 
διαχείριση της σχολικής πολυμορφίας αφορά τόσο στις παιδαγωγικές 
σχέσεις όσο και στις διδακτικο-παιδαγωγικές διαστάσεις των γνωστικών 
αντικειμένων, καθώς και στην αξιοποίηση των τεχνολογικών περιβαλλό
ντων στα οποία ζουν οι σημερινοί μαθητές. Ειδικότερα, η εξοικείωση με τη 
διδακτική και παιδαγωγική διάσταση των γνωστικών αντικειμένων αναδεικνύεται σε 
βασικό ζητούμενο της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

3.3. Οργάνωση επιμόρφωσης (συμμέτοχη, χρόνος, χώρος και 
μορφές) 

Αποτελεί βασικό σημείο συμφωνίας μεταξύ των ερωτώμενων η συμμέτο
χη τους στον σχεδιασμό των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. Από τους 
προτεινόμενους τρόπους ευνοείται η συμμετοχή των εκπαιδευτικών 
μέσω των Σχολικών Συμβουλών και η αξιολόγηση των προγραμμάτων, 
και έπεται η συμμετοχή των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι αποδέχονται μια πολλαπλότητα μορφών, ώστε να 
αποτυπώνεται με τον καλύτερο τρόπο η συμμετοχή τους. Η διάσταση αυτή 
χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ως προς τις μεθοδολογίες και πιθανά εργαλεία για 
τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών καθώς και την αποτίμηση των αποτε
λεσμάτων. 

Ό π ω ς διαπιστώνεται από τις απαντήσεις επικρατεί ένας απόλυτος διαχω
ρισμός μεταξύ χώρου και χρόνου της σχολικής ζωής και χώρου και χρόνου της επι
μόρφωσης. Και τα δυο λειτουργούν ως δύο διαφορετικοί κόσμοι, χωρίς την 
αναγκαία συμβατότητα είτε ως προς τα περιεχόμενα είτε ως προς τις 
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οργανωσιακές πλευρές. Η μεγαλύτερη συνάφεια μεταξύ επιμόρφωσης 
και σχολικής ζωής είναι ένα επανερχόμενο θέμα σε αντίστοιχες έρευνες. 
Η αναζήτηση πιθανών απαντήσεων επικεντρώνεται στην ελκυστικότητα 
των προγραμμάτων και στη μεγαλύτερη εμπλοκή των σχολείων σε επι
μορφωτικές δράσεις. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει επίσης να αποδοθεί 
στην αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας (εξ αποστάσεως επιμόρφωση), 
με έμφαση στις απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές. 

Μια απάντηση στο πρόβλημα που συγκεντρώνει στην έρευνα την 
αποδοχή μεταξύ των ερωτώμενων είναι να θεωρηθεί η επιμόρφωση ως 
υποχρεωτική, με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. Η πρόταση αυτή στη
ρίζεται στη θεώρηση της επιμόρφωσης ως καθολικού δικαιώματος του εκπαι
δευτικού η οποία προσμετράται στον εργασιακό του χρόνο. Γενικότερα, από τη 
μελέτη των σχετικών απαντήσεων προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί θεω
ρούν ότι δεν αρκεί η παροχή ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης αλλά 
ότι οι ευκαιρίες αυτές πρέπει να είναι ελκυστικές και να συνοδεύονται 
από κίνητρα συμμετοχής και αύξησης της διάθεσης για επιμόρφωση. Η 
άποψη αυτή πρέπει να τΰχει ιδιαίτερης προσοχής, διότι θέτει σημαντι
κά θέματα ως προς την επαναδιαπραγμάτευση της πολιτικής κινήτρων, 
τον εργασιακό χρόνο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκπαιδευ
τικού επαγγέλματος. 

Σημαντική αποδοχή στην προοπτική αυτή έχει η απάντηση σχετικά 
με την εστιασμένη στα σχολεία επιμόρφωση. Και αυτή η πρόταση χρειάζεται 
περαιτέρω επεξεργασία, διότι θέτει μια σειρά από άλλα θέματα σχετικά 
με τη μεγαλύτερη ευελιξία των σχολείων ως προς τη διοίκηση, τψ οργά
νωση της σχολικής ζωής, την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος κ.ά. 

3.4. Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη 

Υπάρχει καθολική σχεδόν αποδοχή της θέσης σχετικά με την επιμόρ
φωση ως βασικό στοιχείο της συνεχούς βελτίωσης των εκπαιδευτικών (δια βίου 
επαγγελματική ανάπτυξη). Η βελτίωση πρέπει να είναι συνεχής, υποστηρι
ζόμενη με τα κατάλληλα μέσα, να έχει μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε 
να συντελεί στην αλλαγή «των θεωριών δράσης» των εκπαιδευτικών. Η 
θεώρηση του εκπαιδευτικού ως δια βίου εκπαιδευομένου είναι αναγκαίο 
να λαμβάνει υπόψη διαστάσεις όπως είναι η σημασία των προγενέστε
ρων διδακτικών εμπειριών των εκπαιδευτικών και η ανάγκη αναστοχα-
σμοΰ τους, η «πλαισίωση» της επιμόρφωσης στα συγκεκριμένα σχολικά 
περιβάλλοντα, η διαμόρφωση μιας κουλτούρας αυτόνομης μάθησης κ.ά. 

Εξίσου πολΰ υψηλή αποδοχή συγκεντρώνει η πρόταση για τη συνεχή 
επιμόρφωση και σε συγκεκριμένες περιόδους της επαγγελματικής σταδιοδρομίας 
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των εκπαιδευτικών. Ό π ω ς τονίστηκε προηγουμένως, οι εκπαιδευτικοί υπο
στηρίζουν ιδιαίτερα τη συστηματική επιμόρφωση αντί της αποσπασμα
τικής. Επιπλέον επισημαίνουν την ανάγκη διαφοροποίησης της επιμόρφωσης, 
ώστε να καλύπτει τις διαφορετικές ανάγκες κατά τη διάρκεια της επαγ
γελματικής ζωής. 

Αντίθετα, υπάρχει μικρότερη ή μικρή συμφωνία σχετικά με τους 
άλλους τρόπους σύνδεσης της επιμόρφωσης με την επαγγελματική ανέ
λιξη, και ιδιαίτερα με τις μορφές που έχουν σχέση με την καθιέρωση αξιο
λογικών διαδικασιών. Το θέμα αυτό χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση ως 
προς τη σύνδεση της επιμόρφωσης με μορφές αξιολόγησης που σχετί
ζονται με την αξιολόγηση της ποιότητας των σχολικών μονάδων ή άλλες 
μορφές αξιολόγησης (π.χ. αξιολόγηση μέσω φακέλου/ portfolio). 

Με βάση τα πορίσματα της έρευνας και την επεξεργασία των απα
ντήσεων που προέκυψαν από αυτήν, σε συνάρτηση με τα αρχικά ερωτή
ματα/ υποθέσεις, επιβεβαιώνεται η αλλαγή του περιεχομένου της επι
μόρφωσης των εκπαιδευτικών και η μετατροπή του σε «επαγγελματική 
μάθηση». Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται η μετατόπιση από τη «μεταβί
βαση πακέτων πληροφοριών» για το «τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαι
δευτικοί» στην προσέγγιση για το «τι ενισχύει, ενδυναμώνει και ανα
πτύσσει τον ρόλο των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών της εκπαιδευτικής 
πράξης». Επιπλέον, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτούν οι δια βίου μορφές 
επιμόρφωσης, οι οποίες επεκτείνονται σε όλη τη διάρκεια και σε κάθε 
χώρο της επαγγελματικής ζωής. Διαπιστώνεται επίσης η μετακίνηση 
από τις «μαζικές», «ομοιόμορφες» συνταγές παροχής επιμορφωτικών 
πακέτων σε πιο επικεντρωμένες, ευέλικτες μορφές επαγγελματικής ανά
πτυξης. Οι μορφές αυτές συνδέονται με τα σχολεία και τις ανάγκες των 
εκπαιδευτικών και χαρακτηρίζονται από συνεργατικές, πολύμορφες 
διαδικασίες που στηρίζονται στις εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Ειδικό
τερα, χρειάζεται να δοκιμασθούν μορφές επιμόρφωσης που συνδυάζουν 
σύντομης διάρκειας επιμορφωτικά σεμινάρια με εφαρμογές σχεδίων 
εργασίας στα σχολεία (projects) και εν συνεχεία ανατροφοδότηση της 
αποκτηθείσας μαθησιακής εμπειρίας. 

Από τα παραπάνω μπορεί κανείς να συμπεράνει ότι οι αλλαγές στον 
τομέα της επιμόρφωσης δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκομμέ
να από ευρύτερες εκπαιδευτικές αλλαγές. Αντίθετα, τα ευρήματα οδη
γούν στο συμπέρασμα ότι αυτές πρέπει να αποτελέσουν τμήμα και να 
ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών αλλαγών που να καλύπτει 
το σύνολο των παραμέτρων της ποιότητας που μελετάται στην παρούσα 
έρευνα. 
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3.5. Προοπτικές 

Τα παραπάνω συμπεράσματα διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο διε
ρεύνησης της ποιότητας της επιμόρφωσης, πιθανόν μέσω ενός «παρα
τηρητηρίου», για θέματα όπως: 

• Διαδικασίες και εργαλεία συστηματικής διερεύνησης των ανα
γκών και των εμποδίων στην επιμόρφωση 

• Διαμόρφωση προφίλ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, συνεχώς 
ανανεοΰμενου και εξελισσόμενου 

• Μελέτη της επιμόρφωσης σε σχέση με τις διαδικασίες της σχολι
κής μάθησης 

• Πρακτικοί τρόποι σύνδεσης σχολείου και επιμορφωτικών δράσε
ων, η επιμόρφωση πιο κοντά στα σχολεία 

• Σύστημα επικοινωνΐας/πληροφόρησης/συμβουλευτικης σχετικά 
με τις επιμορφωτικές δράσεις 

• Διοργάνωση δικτύων επιμορφωτικών δράσεων - εφαρμογών στα 
σχολεία και άντληση καλών πρακτικών εφαρμογής 

• Συστηματική έρευνα των μεθοδολογιών και πρακτικών της επι
μόρφωσης και ειδικότερα με την αξιοποίηση της Νέας Τεχνολο
γίας 

• Αξιοποίηση της Νέας Τεχνολογίας με τις εξ αποστάσεως μορφές 
επιμόρφωσης, για την υπέρβαση των περιορισμών χρόνου και 
αποστάσεων 

• Μελέτη των συνεργατικών μορφών επαγγελματικής επιμόρφω
σης μέσω δικτύων συνεργασίας εκπαιδευτικών, σχολείων, επιμορ
φωτικών κέντρων, Πανεπιστημίων κ.ά. 

• Ανοικτός χώρος επαγγελματικής ανάπτυξης με τη σύνδεση των 
τυπικών μορφών επιμόρφωσης με τις άτυπες μορφές 

• Σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των επιμορφωτικών δράσεων 
(κριτήρια, μεθοδολογίες και διαδικασίες). 
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Ι. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ε ισαγωγή 

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

έργου, η αξιολόγηση του είναι ένα από τα κυρίαρχα και αμφιλεγόμενα 

ζητήματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα όλο και 

περισσότερο αναγνωρίζεται η άποψη ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτι

κού έργου μπορεί να αποτελέσει μηχανισμό ανατροφοδότησης και προ

ϋπόθεση βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αυτή εξάλλου απο

τελεί και μία από τις παραδοχές στην οποία στηρίχθηκε η ερευνητική 

μελέτη «Αξιολόγηση των Ποιοτικών Χαρακτηριστικών του Συστήματος 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο της 

μελέτης αυτής η «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» αποτελεί έναν 

από τους τρεις μηχανισμούς ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού 

συστήματος μαζί με την «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών» και την 

«Εκπαιδευτική Έρευνα» και ο ρόλος της στο εκπαιδευτικό μας σύστημα 

διερευνάται με στόχο την αποτύπωση της γνώσης, των στάσεων και των 

απόψεων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, έτσι ώστε τα 

συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ανάλυση των ευρημάτων να 

παράσχουν χρήσιμη ανατροφοδότηση για την ερμηνεία της παρούσας 

κατάστασης και για τον μελλοντικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό. 

Στο κείμενο που ακολουθεί περιλαμβάνεται καταρχάς μια συνοπτική 

παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου που αποτέλεσε τη βάση για τη 
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διαμόρφωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Στη συνέχεια περιγράφο
νται οι στόχοι της έρευνας σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και ακολουθεί η ανάλυση των απαντήσεων κατά ομάδα ερωτώμε
νων (εκπαιδευτικοί, Σχολικοί Σύμβουλοι, διοικητικά στελέχη και γονείς) 
στις κλειστές ερωτήσεις των ερωτηματολογίων καθώς και η ανάλυση των 
δεδομένων που προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τέλος, 
υστέρα από τη σύνθεση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της 
έρευνας, παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ευρήματα της και επιχει
ρείται η διατύπωση προτάσεων για περαιτέρω δράση. 

2. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου1 

Η συστηματική χρήση του όρου «εκπαιδευτικό έργο» εμφανίζεται 
στη χώρα μας στα μέσα της δεκαετίας του '80 στο πλαίσιο της προσπά
θειας αφενός να εφαρμοστεί εκ νέου η αξιολόγηση μετά την κατάργηση 
του θεσμού του Επιθεωρητή το 1982, και αφετέρου να υπάρξει ένας 
εννοιολογικός επαναπροσδιορισμός που θα οδηγούσε στη νομιμοποίη
ση της διαδικασίας της αξιολόγησης, στον βαθμό, βέβαια, που η τελευ
ταία μπορούσε να αποφορτιστεί σημασιολογικά από την ελεγκτική της 
διάσταση. Ο σχετικός προβληματισμός που προκλήθηκε στην εκπαιδευ
τική κοινότητα οδήγησε σταδιακά σε μια σειρά ορισμών για το εκπαι
δευτικό έργο, οι οποίοι άλλοτε επικεντρώνονται στον εκπαιδευτικό και 
στη δράση που εκδηλώνεται μέσω της παιδαγωγικής αλληλεπίδρασης 
(Γκότοβος, 1986) και άλλοτε αναφέρονται στο εκπαιδευτικό σύστημα 
(Κασσωτάκης, 1992). Ο ορισμός που δίνει ο Παπακωνσταντίνου (1993), 
συμφωνά με τον οποίο ως «εκπαιδευτικό έργο» μπορεί να νοηθεί το 
«σύνολο ενεργειών και προσπαθειών προκειμένου να εκτελεστεί, να επι
τευχθεί ορισμένη εργασία στον χώρο του σχολείου» φαίνεται να είναι 
ευρύτερος. 

Συμφωνά λοιπόν με τον Παπακωνσταντίνου (1993), το εκπαιδευτικό 
έργο μπορεί να γίνει κατανοητό ως έργο που επιτελείται σε τρία επάλ
ληλα επίπεδα: α) στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, ως αποτέ
λεσμα συνολικά της λειτουργίας του, δηλαδή ως περιγραφή σε επίπεδο 
μακροανάλυσης της θεσμικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας, β) στο 
επίπεδο της σχολικής μονάδας ή ιδρύματος, ως αποτέλεσμα οργανωμέ-

1. Εκτενέστερη αναφορά του θεωρητικού πλαισίου πραγματοποιεΐταιι στο άρθρο Αξιο
λόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13 (2007), σσ. 135-
151. 
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νης και σχεδιασμένης δραστηριότητας, ως περιγραφή δηλαδή της δρά
σης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου σχολείου, και τέλος γ) στο επίπεδο 
της σχολικής τάξης, ως αποτέλεσμα συντονισμένης δραστηριότητας 
συγκεκριμένου εκπαιδευτικού, σε επίπεδο δηλαδή μικροανάλυσης ως 
προϊόν της εκπαιδευτικής και διδακτικής πράξης. 

Από τον παραπάνω ορισμό συνάγεται ότι το εκπαιδευτικό έργο είναι 
το αποτέλεσμα της σύμπτωσης και του συντονισμού παραγόντων που, σε 
προσδιορισμένα χρονικά πλαίσια, εναρμονίζονται για τη θεσμική πραγ
μάτωση της εκπαιδευτικής πράξης. Το εκπαιδευτικό έργο, επομένως, 
αναφέρεται σε όλους τους παράγοντες που αφορούν στο ευρύτερο 
θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος, στη σχολική μονάδα 
και στο έργο του εκπαιδευτικού, οπότε αφορά συγχρόνως και σε όλες τις 
παραμέτρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας: από την εκπαιδευτική 
νομοθεσία και τα Αναλυτικά Προγράμματα έως τον εκπαιδευτικό και 
τον μαθητή. Επίσης, ανάλογα με τους στόχους της εκάστοτε αξιολόγη
σης, μπορεί να προσδίδεται στη διαδικασία της αξιολόγησης διαφορε
τικός προσανατολισμός, ελεγκτικός ή ανατροφοδοτικός. Στην πρώτη 
περίπτωση η αξιολόγηση μετρά τον βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι 
προκαθορισμένοι στόχοι εστιάζοντας στο αποτέλεσμα, στο προϊόν της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, και αποσκοπεί άμεσα στον έλεγχο της 
εκπαιδευτικής πράξης και στην αποτελεσματικότητα ευρύτερα. Στη δεύ
τερη περίπτωση, όταν η αξιολόγηση έχει ανατροφοδοτικό χαρακτήρα 
με στόχο την ευρύτερη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, αποτιμάται η 
ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως προς ποικίλες παραμέτρους 
και όχι μόνο ως προς τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων. Σε 
αυτό το πλαίσιο η αξιολόγηση συνδέεται άμεσα με τη διδασκαλία ως 
πράξη, ως συνειδητή δράση, αφοΰ τη συμπληρώνει, την επηρεάζει αλλά 
και επηρεάζεται από αυτήν με σχέση αμφίδρομη και ανατροφοδοτική. 

Η διερεύνηση των τάσεων που επικρατούν διεθνώς και ιδιαίτερα στον 
χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο ρόλος της 
αξιολόγησης συνδέεται όλο και περισσότερο με την ποιότητα της εκπαί
δευσης και τη βελτίωση της, λειτουργώντας ως μηχανισμός ανατροφοδό
τησης και εποπτείας. Την τελευταία δεκαετία όλες σχεδόν οι χώρες-μέλη 
προχώρησαν σε μεταρρυθμίσεις των αξιολογικών τους πρακτικών με στόχο 
τη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών τους συστημάτων. Παρά τις 
διαφορές που παρατηρούνται από χώρα σε χώρα ως προς τις πρακτικές 
της αξιολόγησης, διαπιστώνεται ότι στις περισσότερες από αυτές: 

i. Η διαδικασία αξιολόγησης μετακινείται από τα πρόσωπα στη σχο
λική μονάδα, στην οποία δίνεται όλο και μεγαλύτερη αυτονομία. 
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ϋ. Η αξιολόγηση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για τον έλεγ
χο της επίτευξης συγκεκριμένων στόχων που προσδιορίζονται σε 
κεντρικό επίπεδο και εξειδικεύονται σε τοπικό η σχολικό, και λιγό
τερο ως μηχανισμός συμμόρφωσης προς τις κεντρικές εντολές, 

iii. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί μέρος της αξιολόγη
σης της σχολικής μονάδας, 

iv. Ο εκπαιδευτικός αναπτύσσεται επαγγελματικά μέσω της αξιολό
γησης και βελτιώνει την ποιότητα του έργου του, και τέλος 

ν. Γίνεται εμφανής η τάση για αλληλοσυσχέτιση της εσωτερικής με 

την εξωτερική αξιολόγηση. 
Όσον αφορά στη χώρα μας, το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με την αξιο

λόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ορίζεται από τον Νόμο 2986/2002 για 
«Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και 
των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατά
ξεις». Στον νόμο αυτό η αναφορά στο εκπαιδευτικό έργο γίνεται σε 
σχέση με τη σχολική μονάδα, ενώ η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ανα
φέρεται ως ξεχωριστή διαδικασία η οποία, αν και δεν έχει ακόμη εφαρ
μοστεί, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο της εκπαιδευτι
κής κοινότητας, καταδεικνύοντας ότι η μορφή και το είδος του μηχανι
σμού αξιολόγησης δεν είναι «ζήτημα τεχνικής απόφασης» στο πλαίσιο 
της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά ένα ζήτημα με επιπτώσεις στον πολι
τικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό χώρο (Σολομών, 1998). 

Ο προβληματισμός γΰρω από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου, των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης στη χώρα 
μας, συμφωνά με τη σχετική βιβλιογραφία (Ανδεαδάκης, 2005, Κασσω-
τάκης, 2005), επικεντρώνεται στους παρακάτω άξονες: 

• Αναγκαιότητα ή μη της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και 
των εκπαιδευτικών. 

• Έννοια, στόχοι και λειτουργίες, καθώς και αρμόδιοι φορείς για 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. 

• Μορφές αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτι
κών, και κριτήρια με τα οποία θα αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός 
(επιστημονική κατάρτιση, παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, 
ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασία, υπηρεσιακή συνέπεια κ.λπ.). 

• Προσβασιμότητα στα αποτελέσματα της αξιολόγησης του έργου 
των εκπαιδευτικών (οι ίδιοι οι αξιολογούμενοι εκπαιδευτικοί, ο 
Διευθυντής του σχολείου, ο Προϊστάμενος Εκπαίδευσης, οι γονείς 
των μαθητών κ.λπ.). 
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• Τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης (οικο

νομική εξέλιξη, προαγωγή, μονιμοποίηση, αυτοβελτίωση, επιμόρ

φωση κ.λπ.)· 
Από την άλλη πλευρά, η δυσκολία εφαρμογής συστηματικής αξιολό

γησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών έχει αποδοθεί σε 
ποικίλους παράγοντες, όπως: 

• Το βεβαρημένο παρελθόν του επιθεωρητισμοΰ. 
• Οι σθεναρές αντιστάσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 
• Η έλλειψη πρωτοβουλίας από την πλευρά των εκπαιδευτικών για 

εναλλακτικές μορφές συλλογικής αξιολόγησης με μια διαδικασία 
από τη βάση προς την κορυφή. 

• Η ελλιπής ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της 
αξιολόγησης από την πλευρά μιας μεγάλης μερίδας των εμπλεκο
μένων στην αξιολόγηση. 

• Ο ελεγκτικός, διαπιστωτικός και αποσπασματικός χαρακτήρας 
της αξιολόγησης που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
πολιτικής. 

• Ο συγκεντρωτικός και γραφειοκρατικός χαρακτήρας του ελληνι
κού εκπαιδευτικού συστήματος. 

• Η άμεση εξάρτηση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μέτρων από 
την πολιτική ηγεσία. 

• Η μη αξιοποίηση από την Πολιτεία των αποτελεσμάτων της εσω
τερικής αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας. 

• Η απουσία, τέλος, διαπραγμάτευσης και ουσιαστικού διαλόγου 
ανάμεσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις και στο ΥΠ.Ε.Π.θ. 
(Κασσωτάκης, 2005, Ματθαίου, 2006, Μαυρογιώργος, 2002, 
Χαραλάμπους & Γκανάκας, 2006). 

3. Στόχοι της έρευνας για την αξιολόγηση του εκπαιδευ
τικού έργου και των εκπαιδευτικών και ερευνητικά 
ερωτήματα 

Η διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας και οι προβληματισμοί 
που έχουν τεθεί σε ερευνητικό επίπεδο σχετικά με τους παράγοντες που 
δυσχεραίνουν την εφαρμογή συστηματικής αξιολόγησης στη χώρα μας, 
καθώς και οι θεσμικές προϋποθέσεις που ορίζονται από τον προαναφε
ρόμενο νόμο αποτέλεσαν τη βάση για τον προβληματισμό μας και καθό
ρισαν τη διατύπωση των στόχων της συγκεκριμένης ερευνητικής ενότη
τας ως εξής: 

• Αποτύπωση των απόψεων των εκπαιδευτικών, των στελεχών της 
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εκπαίδευσης και των γονέων των μαθητών σχετικά με την αξιολό
γηση του εκπαιδευτικού έργου. 

• Καταγραφή του βαθμού συμφωνίας τους με την αναγκαιότητα της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου καθώς και του βαθμού ενη
μέρωσης σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. 

• Καταγραφή των απόψεων τους σχετικά με τους σκοπούς και τους 
στόχους της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, τα κριτήρια 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση του εκπαι
δευτικού έργου και τις μορφές αξιολόγησης που θεωρούν ως τις 
πλέον κατάλληλες. 

• Σύγκριση ανάμεσα στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στις από
ψεις εκπαιδευτικών, Στελεχών της Εκπαίδευσης και γονέων, ώστε 
να διερευνηθούν σημεία συμφωνίας η απόκλισης. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα, που συμπεριλήφθηκαν στα ερωτηματο
λόγια και στις συνεντεύξεις της ευρύτερης έρευνας πεδίου, διαμορφώ
θηκαν με βάση τους παραπάνω στόχους και ήταν τα ακόλουθα: 

• Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών και Στελε
χών της Εκπαίδευσης σχετικά με την αναγκαιότητα ενός συστήμα
τος αξιολόγησης του έργου τους· 

• Ποιες είναι οι στάσεις και οι αντιλήψεις γονέων-κηδεμόνων των 
μαθητών σχετικά με την αναγκαιότητα ενός συστήματος αξιολό
γησης των εκπαιδευτικών και των Στελεχών της Εκπαίδευσης· 

• Ποια είναι η άποψη εκπαιδευτικών και Στελεχών σχετικά με τους 
σκοπούς και τους στόχους της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου· 

• Ποιος είναι ο βαθμός ενημέρωσης εκπαιδευτικών και Στελεχών 
σχετικά με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του· 

• Ποια κριτήρια θεωρούν εκπαιδευτικοί και Στελέχη ως τα πιο 
σημαντικά για την αξιολόγηση του έργου τους· 

• Ποιες μορφές αξιολόγησης θεωρούν εκπαιδευτικοί και Στελέχη ως 
τις πλέον κατάλληλες για να αποτιμήσουν το έργο τους· 

Σημειώνεται ότι το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους γονείς των 
μαθητών δεν περιελάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν στον βαθμό ενη
μέρωσης τους για ζητήματα αξιολόγησης και στις απόψεις τους για τις 
μορφές αξιολόγησης. 
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II. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

1. Α ν ά λ υ σ η δ ε δ ο μ έ ν ω ν τ η ς π ο σ ο τ ι κ ή ς κ α ι τ η ς ποιοτικής 
έ ρ ε υ ν α ς 

1.1. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών 

Συμφωνά με τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας, οι εκπαιδευτικοί 
στην πλειονότητα τους εκτιμούν ότι η αξιολόγηση τους είναι αναγκαία 
για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 61% τη θεωρεί 
«πολΰ» ή «αρκετά» αναγκαία. Ωστόσο ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό 
εκπαιδευτικών (35%) φαίνεται να εκφράζει την αντίθετη άποψη θεωρώ
ντας την αξιολόγηση «λίγο» και «καθόλου» αναγκαία. Από τη διερεύνη
ση της επιρροής των χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών (φΰλο, βαθμί
δα εκπαίδευσης, χρόνια υπηρεσίας κ.λπ.) προκύπτει ότι η βαθμίδα της 
εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται οι εκπαιδευτικοί του δείγματος 
επηρεάζει ευρύτερα τη στάση τους απέναντι στην αξιολόγηση. Ό π ω ς 
διαπιστώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, οι δάσκαλοι, σε σύγκριση 
με τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι περισ
σότερο επιφυλακτικοί ως προς την αναγκαιότητα μιας τέτοιας αξιολογι
κής διαδικασίας: το 44% των δασκάλων θεωρεί «λίγο» ή «καθόλου» ανα
γκαία την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, σε σχέση με το 31% των 
καθηγητών Γυμνασίου, το 27% των καθηγητών Λυκείου και το 21% των 
καθηγητών της Τ.Ε.Ε. που έχουν την ίδια άποψη. 

Πίνακας 1: Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι 

αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης; 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

Σύνολο 

20% 

41% 

26% 

9% 

Δημοτικό 

11% 

42% 

31% 

13% 

Γυμνάσιο 

26% 

40% 

25% 

6% 

Λύκειο 

31% 

40% 

23% 

4% 

Τ.Ε.Ε. 

39% 

40% 

15% 

6% 

Τα ποιοτικά δεδομένα που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις επιβε
βαιώνουν την άποψη ότι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού κρίνεται απα
ραίτητη σχεδόν από όλους τους εκπαιδευτικούς. Ορισμένοι εκφράζουν 
την άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα υποβαθμίζεται από την έλλει
ψη αξιολόγησης και υποστηρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αξιο
λογούνται όπως αξιολογούνται όλοι οι επαγγελματίες στην εργασία τους. 
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Για άλλους, η αξιολόγηση είναι απαραίτητη κυρίως για τις περιπτώσεις 
εκείνες των εκπαιδευτικών οι οποίοι κρίνονται ανεπαρκείς και «δεν θα 
έηρεηε να εργάζονται στον χάρο της εκπαίδευσης». Από άλλους εκφράζεται η 
άποψη ότι θα πρέπει να αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί, χωρίς όμως να 
λογίζεται η αξιολόγηση ως απαραίτητο στοιχείο για τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Τέλος, από ορισμένους, πολΰ λίγους, υπο
στηρίζεται και η αντίθετη άποψη. Υπήρξαν δηλαδή εκπαιδευτικοί οι 
οποίοι αντέδρασαν στην ιδέα της αξιολόγησης, και μάλιστα εκπαιδευτι
κοί μεγαλύτεροι σε ηλικία και με μεγάλη προϋπηρεσία. Οι συγκεκριμέ
νοι εκπαιδευτικοί συνέδεσαν το ζήτημα της αναγκαιότητας της αξιολό
γησης με αυτό του μοντέλου εφαρμογής της και εξέφρασαν τη δυσπιστία 
τους σχετικά με τους φορείς που θα κληθούν να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευτικούς: «Να έρθει ο Σύμβουλος να με αξιολογήσει μετά αηό 33 χρόνια-
Σε τι να με αξιολογήσει;», λέει χαρακτηριστικά ένας από αυτούς. Κάποιοι 
άλλοι θεωρούν ότι η αξιολόγηση θα υλοποιηθεί υπό το πνεύμα της τιμω
ρίας, ότι θα αποτελέσει «ένα τσεκούρι ηάνω αηό κεφάλι τους», και γι' αυτό 
θεωρούν ότι δεν πρέπει να εφαρμοστεί ή τουλάχιστον ότι πρέπει να υλο
ποιηθεί προαιρετικά για όσους εκπαιδευτικούς το επιθυμούν. Ορισμένοι 
επίσης τάχθηκαν υπέρ της αξιολόγησης στη βάση της σχολικής μονάδας 
και κατά της ατομικής αξιολόγησης. Τέλος, αρκετοί σχολίασαν ότι όλοι 
οι εκπαιδευτικοί αξιολογούνται άτυπα, σε καθημερινή βάση από τους 
μαθητές και δευτερευόντως από τους γονείς. 

Φαίνεται όμως ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν πολΰ περισσότερο απα
ραίτητη την αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης. Το 83% των 
εκπαιδευτικών του δείγματος τη θεωρεί «πολΰ» ή «αρκετά» αναγκαία, σε 
αντίθεση με το 17% του συνόλου των ερωτώμενων που επιλέγει τις κατη
γορίες «λίγο» και «καθόλου». 

Τα δεδομένα της έρευνας απεικονίζουν δΰο διαφορετικές αντιλήψεις 
σχετικά με τους σκοποΰς και τους στόχους της αξιολόγησης. Οι εκπαι
δευτικοί συμμερίζονται κατά κΰριο λόγο την άποψη ότι η αξιολόγηση 
είναι απαραίτητη για την επιλογή τους σε θέσεις Στελεχών Εκπαίδευσης 
(61% «πολΰ» και «αρκετά») και δευτερευόντως ότι συμβάλλει αφενός στη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αφετέρου στην ανατροφο
δότηση σχετικά με το έργο τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του 
(60% και 59% τα αντίστοιχα ποσοστά). Ό π ω ς χαρακτηριστικά δηλώνει 
στη συνέντευξη ένας εκπαιδευτικός, «ηρέηει να υηάρχει μια αξιολόγηση όχι 
με βαθμό, αλλά μια βοήθεια, ίσως μια υπόδειξη για το τι κάνουν σωστά η όχι». 

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών συμ
φωνεί με την άποψη ότι η αξιολόγηση είναι ένας τρόπος να αναλάβουν 
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οι ίδιοι τις ευθύνες που τους αναλογούν (61% «πολΰ» και «αρκετά»), 
καθώς επίσης και με την άποψη ότι η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί είτε ως μηχανισμός ελέγχου και περιορισμού της παιδαγωγικής 
ελευθερίας και αυτονομίας τους (50% «πολΰ» και «αρκετά) είτε ως επι
χείρημα για την ενοχοποίηση τους σχετικά με τις αδυναμίες και τα προ
βλήματα της εκπαίδευσης (48% αντίστοιχα). Μικρότερο είναι το ποσο
στό των εκπαιδευτικών (38%) που συμφωνεί με την άποψη ότι η αξιολό
γηση θα συμβάλλει στην ενημέρωση των γονέων σχετικά με την εκπαί
δευση που παρέχεται στα παιδιά τους. 

Πίνακας 2. Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυπη
ρετεί τα παρακάτω: 
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Στο ερώτημα εάν αισθάνονται ικανοποιημένοι από την ενημέρωση 
που έχουν σχετικά με θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση του εκπαι
δευτικού και του έργου του, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος στην πλειο
νότητα τους (72%) φαίνεται να είναι «καθόλου» ή «λίγο» ικανοποιημένοι. 
Παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δεν έγινε ιδι
αίτερη αναφορά στο ζήτημα της ενημέρωσης τους σχετικά με θέματα 
που αφορούν στην αξιολόγηση, είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός 
εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν γνώριζε αν αξιολογείται ή είχε την αίσθηση 
ότι αξιολογείται από τον Διευθυντή και από τον Σχολικό Σύμβουλο, στοι
χείο που αποκαλύπτει ότι η ενημέρωση εκπαιδευτικών τόσο για το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο της αξιολόγησης όσο και για τη μορφολογία και 
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μεθοδολογία της είναι ελλιπής: «ο Σύμβουλος έχει μπει στψ τάξη μου μια χρο
νιά πριν κάμποσα χρόνια και μάλιστα για να δει το μάθημα. Με άφησε και ολο
κλήρωσα κάτι που έκανα, και μετά έκανε κι αυτός κάτι στα παιδιά, κάτι τους παρου
σίασε. Αυτός τάρα, δεν ξέρω να σας πω, πως τα χρησιμοποίησε αυτά τα πράγματα 
για την αξιολόγηση, δεν ξέρω πως αξιολογούν, αλλά νομίζω πως κάπως πρέπει να 
αξιολογούμαστε». 

Με αναφορά στα κριτήρια για τη αξιολόγηση του έργου του εκπαι
δευτικού, η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμφωνεί με 
την άποψη ότι ο εκπαιδευτικός πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογείται για 
τη διδακτική και παιδαγωγική του ικανότητα καθώς και για την υπηρε
σιακή του συνέπεια και υπευθυνότητα (94%, 92% και 90% «πολΰ» και 
«αρκετά»). 

Μεγάλο επίσης είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμφωνεί 
ότι στην αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική 
κατάρτιση του εκπαιδευτικού (87%), η συνεργασία με τους γονείς των 
μαθητών (76%) και η συνεργασία με συναδέλφους (72%). Μικρότερα 
ποσοστά εκπαιδευτικών φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη ότι στα 
κριτήρια της αξιολόγησης πρέπει να περιλαμβάνονται η συνεργασία του 
εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή του σχολείου (63%) και η συνεργασία με 
τον Σχολικό Σύμβουλο (49%) ή η ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στα 
εξωδιδακτικά του καθήκοντα (46%). 

Πίνακας 3: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμβά
νονται υπόψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του; 
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Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων διαφάνηκε ότι το ζήτημα που 
απασχολεί περισσότερο τους εκπαιδευτικούς δεν είναι τόσο αυτό των 
κριτηρίων της αξιολόγησης όσο εκείνο των φορέων που θα αναλάβουν 
την αξιολόγηση. Γενικότερα, ενώ φαίνεται να είναι θετικά διακείμενοι 
ως προς την αξιολόγηση του έργου τους, εκφράζουν γενικευμένη δυσπι
στία σχετικά με την αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο της διαδικα
σίας αλλά και της ικανότητας των προσώπων που θα κληθούν να τους 
αξιολογήσουν. Η δημιουργία μιας αδιάβλητης και αντικειμενικής διαδι
κασίας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της από την 
εκπαιδευτική κοινότητα και αυτό εκφράστηκε ξεκάθαρα από τους 
εκπαιδευτικούς. Η έντονη δυσπιστία και επιφυλακτικότητα που εκφρά
στηκε είτε χρησιμοποιείται ως πρόφαση για τη μη εφαρμογή της αξιο
λόγησης είτε είναι πραγματική αγωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
βασισμένη στην παγιωμένη αντίληψη ότι στο παρόν εκπαιδευτικό 
σύστημα δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί μια αξιοκρατική και αδιάβλη
τη διαδικασία. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι «αξιολογητές» 
τους θα πρέπει να έχουν επιστημονικά προσόντα υψηλού επιπέδου και 
να διαθέτουν εμπειρία. Δεν μπορεί, λένε οι εκπαιδευτικοί, να έρθει 
κάποιος να τους αξιολογήσει χωρίς να έχει μπει ποτέ σε τάξη. Η πλειο
νότητα πιστεύει ότι οι πιο κατάλληλοι φορείς για την αξιολόγηση θα 
μπορούσαν να είναι έμπειροι συνάδελφοι, οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Κάποιοι άλλοι προτείνουν την υλο
ποίηση μιας τέτοιας διαδικασίας από την κεντρική διοίκηση (η.χ. αξιο-
λογητές του Υπουργείου που θα περιοδεύουν ανά την Ελλάδα). Επίσης, 
από μια μερίδα εκπαιδευτικών προτείνεται η άμεση εισαγωγή της αυτο-
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού σε συνεργασία με τον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας ή τον Σχολικό Σύμβουλο, σαν ένα εργαλείο βελτίωσης 
του έργου του, που όχι μόνο θα είναι αποτελεσματικό αλλά θα προκαλέ
σει και τους λιγότερους κραδασμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα. 
Άλλοι μιλούν για «ανεξάρτητους» φορείς αξιολόγησης, άτομα που θα 
έρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, προκειμένου να αποφευχθούν 
η μεροληψία και η υποκειμενικότητα στην κρίση. 

Τα παραπάνω ευρήματα της ποιοτικής έρευνας φαίνεται ότι συμφωνούν 
με τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας στο ερώτημα σχετικά με τις μορφές 
αξιολόγησης που μπορούν να αποτιμήσουν καλύτερα το έργο του εκπαι
δευτικού στο σΰνολό του. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί τάσ
σονται υπέρ της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) 
της σχολικής μονάδας. Το 69% των ερωτώμενων συμφωνεί «πολΰ» και 
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«αρκετά». Δευτερευόντως θεωρούν ως πιο κατάλληλη μια μορφή αξιολόγη
σης που θα συνδύαζε την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση (50%), 
ενώ λιγότεροι από τους μίσους (44%) προκρίνουν την ιεραρχική εσωτερική 
αξιολόγηση και πολΰ λίγοι (19%) είναι όσοι θεωρούν ότι η εξωτερική αξιο
λόγηση μπορεί να αποτιμήσει το έργο του εκπαιδευτικού στο σΰνολό του. 

Πίνακας 4: Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω μορφές αξιολόγησης μπο
ρούν να αποτιμήσουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σύνολο του; 
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Γενικώς θα λέγαμε ότι διαπιστώνονται αντιφάσεις στον λόγο των 
εκπαιδευτικών. Από τη μια φαίνεται να θεωρούν ως πιο κατάλληλους 
αξιολογητές τους διευθυντές και τους Σχολικούς Συμβούλους, οι οποίοι, 
συμφωνά με την άποψη τους, γνωρίζουν το έργο του εκπαιδευτικού, δεν 
είναι ξενόφερτοι ή άσχετοι με το ζήτημα και ξένοι ως προς το εκπαι
δευτικό σώμα. Από την άλλη, προτείνουν ανεξάρτητους φορείς ώστε να 
αποφευχθεί η μεροληψία και η υποκειμενική κρίση ή η ελεγκτική εξου
σία κάποιου διευθυντή. Εν κατακλείδι, όπως επισημαίνει ένας εκπαι
δευτικός, εκφράζοντας την άποψη και τις επιφυλάξεις της πλειονότητας 
των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην ποιοτική έρευνα, η αξιολόγη
ση «είναι δίκοπο μαχαίρι, κάπου μπορεί να βοηθήσει, κάπου όμως μπορεί να δημι
ουργήσει καταστάσεις που είχαμε μάθει, είχαμε ακούσει παλαιότερα». 

1.2. Οι απόψεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων 

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων που συμμετείχαν στην έρευνα 

φαίνεται να συμφωνούν σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους εκπαιδευτι-
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κοΰς με την άποψη ότι η αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 
των Στελεχών είναι αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαί
δευσης (74% και 88% «πολΰ» και «αρκετά» στα αντίστοιχα ερωτήματα). 
Ό π ω ς χαρακτηριστικά υποστηρίζουν, δεν υπάρχει κανένα σύστημα και 
καμία εργασία που να μην αξιολογείται. Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη και πως ένα μέρος της «κακοδαι
μονίας», των προβλημάτων και των αδυναμιών της εκπαίδευσης οφείλε
ται στην έλλειψη αξιολόγησης. Οι επιφυλάξεις που εξέφρασαν ορισμέ
νοι ως προς την αναγκαιότητα της σχετίζονται κυρίως με τον τρόπο 
εφαρμογής της: «Αυτό ηου φοβόμαστε είναι ο τρόηος ηου θα γίνεται και με ηοια 
κριτήρια». Παράλληλα, θεωρούν ότι η αξιολόγηση είναι απαραίτητη, 
γιατί είναι ένας τρόπος να αναγνωριστεί το έργο των καλών εκπαιδευτι
κών, να υπάρξει αξιοκρατία και ανταμοιβή αυτών που προσπαθούν. 

Η αναγκαιότητα της αξιολόγησης, συμφωνά με τις απόψεις που δια
τύπωσαν οι Διευθυντές κατά τις συνεντεύξεις, συνδέεται με το γεγονός 
ότι δεν λειτουργούν όλοι οι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο τρόπο και δεν είναι 
όλοι κατάλληλοι και πρόθυμοι να προσφέρουν στην εκπαίδευση. Η 
αξιολόγηση θεωρείται ως «αντίδοτο» σε μια νοοτροπία δημοσιοϋπαλλη
λική, η οποία έχει αναπτυχθεί και περιορίζει το αίσθημα ατομικής ευθύ
νης των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση είναι απαραίτητη επίσης, γιατί 
δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να αντιληφθεί τις ανεπάρκειες 
του σε διάφορους τομείς της επίδοσης του και να βελτιώσει τη διδακτι
κή του πρακτική: «δεν σας κρύβω ότι πολλές από τις ενέργειες μου μπορεί να ήταν 
άστοχες. Ποιος μου το είπε αυτό;... Επάνω στη διδασκαλία μου και επάνω στη 
συμπεριιρορά μου. Ποιος μου το είπε αυτό το πράγμα εκτός από τη δική μου ενδο
σκόπηση και τη δική μου αυτοκριτική; Και καλά, αν έχω την δυνατότψα να την 
κάνω, αν δεν την έχω, ποιος θα μου πει;». Αυτή τη στιγμή, υποστηρίζει ένας 
Διευθυντής, ο εκπαιδευτικός «λειτουργεί ανεξέλεγκτα, γεγονός που του στερεί 
τη δυνατότητα της αυτοβελτίωσης». 

Όσον αφορά στους στόχους της αξιολόγησης, σε υψηλά ποσοστά 
εκφράζεται η συμφωνία («πολΰ» και «αρκετά») των Διευθυντών των σχο
λικών μονάδων με την άποψη ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυ
πηρετεί: α) τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο σχολείο 
(76%), β) την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το έργο 
τους, έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του (70%), γ) την επιλογή των 
εκπαιδευτικών σε θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης (70%) και δ) την 
ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς των ευθυνών που τους αναλογούν 
(68%). Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των συμμετεχόντων στην ποσο
τική έρευνα Διευθυντών συμφωνεί («πολΰ» και «αρκετά») ότι η αξιολό-
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γηση των εκπαιδευτικών εξυπηρετεί: α) την ενοχοποίηση των εκπαιδευ
τικών για τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης (41%), 
καθώς και τον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας 
τους (37%). Τέλος, ένα σχετικά μικρό ποσοστό (33%) δηλώνει ότι η αξιο
λόγηση των εκπαιδευτικών εξυπηρετεί την ενημέρωση των γονέων σχε
τικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά τους. 

Πίνακας 5: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυπη
ρετεί τα παρακάτω: 
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Ο βαθμός ικανοποίησης των Διευθυντών των σχολικών μονάδων από 
την ενημέρωση που έχουν για θέματα σχετικά με την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού και του έργου του είναι χαμηλός: μόλις το 32% των συμ
μετεχόντων δηλώνουν «πολΰ» και «αρκετά» ικανοποιημένοι. 

Τα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού και του έργου του, συμφωνά με τη θετική («πολΰ» και 
«αρκετά») άποψη των Διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι κατά φθί
νουσα κατάταξη: α) η διδακτική και η παιδαγωγική ικανότητα (97%), β) 
η επιστημονική κατάρτιση και η υπηρεσιακή συνέπεια-υπευθυνότητα 
(93%), γ) η συνεργασία με τους συναδέλφους (88%), δ) η συνεργασία με 
τον Διευθυντή του σχολείου (84%), ε) η συνεργασία με τους γονείς των 
μαθητών (75%), στ) η συνεργασία με τον Σχολικό Σύμβουλο (73%) και η) 
η ανταπόκριση στα εξωδιδακτικά του καθήκοντα (66%). 
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Πίνακας 6: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμβά

νονται υπόψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του; 
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Παρόμοια με τους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι απασχολεί και τους 
Διευθυντές το θέμα των φορέων της αξιολόγησης. Στην πλειονότητα τους 
εκφράζουν την άποψη ότι οι πιο κατάλληλοι φορείς για την αξιολόγηση 
των εκπαιδευτικών είναι κυρίως ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας στην 
οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός και ο Σχολικός Σύμβουλος. Η αξιολόγη
ση για το παιδαγωγικό έργο και την επιστημονική κατάρτιση γενικότερα 
του εκπαιδευτικού θα μπορούσε να πραγματοποιείται από τον Σχολικό 
Σύμβουλο, ακόμη και από παλαιότερους εκπαιδευτικούς, ενώ η αξιολό
γηση του εκπαιδευτικού ως υπαλλήλου θα μπορούσε να γίνεται από τον 
Διευθυντή του σχολείου ή και από τον Προϊστάμενο. Ό π ω ς χαρακτηρι
στικά αναφέρει ένας από τους συμμετέχοντες: «δεν μπορώ να ασκήσω κριτι
κή στο επιστημονικό κομμάτι του καθενός, αλλά στο θέμα του πως χειρίζεται μια 
τάξη νομίζω ότι έχω άποψη, στο θέμα του πως λειτουργεί μέσα στο σχολείο, σε ό,τι 
έχει να κάνει με την επικοινωνία με τους φορείς του σχολείου ή με τα παιδιά, νομί
ζω ότι μπορώ να έχω άποψη. Στο θέμα του πως λειτουργεί για να προσφέρει μέσα στο 
σχολείο ή αν αποφεύγει τη διαδικασία προσφοράς, νομίζω ότι μπορώ να έχω άποψη. 
Ο Σύμβουλος σίγουρα σε θέματα επιστημονικότητας». 

Ωστόσο, άλλοι συμμετέχοντες Διευθυντές εκφράζουν την επιφύλαξη 
τους σχετικά με το αν ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας μπορεί να 
αξιολογήσει τον εκπαιδευτικό. Πιστεύουν ότι η αξιολόγηση δεν μπορεί 
να εφαρμοστεί από τον Διευθυντή, διότι «και αυτός είναι ακόμη ένας συνά-
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δελψος» και δεν μπορεί να μπει μέσα στην τάξη συναδέλφου και να τον 
αξιολογήσει. Όσον αφορά στη συμμέτοχη άλλων φορέων στη διαδικασία 
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα στη συμμέτοχη μαθητών 
και γονέων, από ορισμένους εκφράζεται η άποψη ότι οι μαθητές και οι 
γονείς μπορούν να είναι αξιολογητές, εφόσον οΰτως η άλλως άτυπα αξιο
λογούν τους διδάσκοντες σε καθημερινή βάση, ενώ από άλλους ότι δεν 
είναι σε θέση να αξιολογήσουν αντικειμενικά τους εκπαιδευτικούς. Επι
φυλάξεις, επίσης, εκφράστηκαν και για τον ρόλο του Υπουργείου Παι
δείας, και ειδικότερα κατά πόσο η κεντρική διοίκηση του Υπουργείου 
Παιδείας μπορεί να διασφαλίσει το αδιάβλητο της διαδικασίας. 

Στο ερώτημα σχετικά με τις μορφές αξιολόγησης που μπορούν να απο
τιμήσουν καλύτερα το έργο του εκπαιδευτικού στο σΰνολό του, οι περισ
σότεροι Διευθυντές που συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα τάσσονται 
υπέρ της συλλογικής εσωτερικής αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης) της 
σχολικής μονάδας. Το 79% συμφωνεί («πολΰ» και «αρκετά») με αυτήν τη 
μορφή αξιολόγησης. Δευτερευόντως θεωρούν ως πιο κατάλληλη μορφή, 
την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση (η.χ. ο Διευθυντής να αξιολογεί τον 
εκπαιδευτικό, 70%), ενώ το 65% προκρίνει τον συνδυασμό εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Τέλος, μικρό είναι το 
ποσοστό των Διευθυντών (28%) που θεωρούν ότι η εξωτερική αξιολόγηση 
μπορεί να αποτιμήσει το έργο του εκπαιδευτικού στο σΰνολό του. 

Πίνακας 7: Σε ηοιον βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω μορψές αξιολόγησης μπο
ρούν να αποτιμήσουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σύνολο του; 
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Η ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις 
δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με τα παραπάνω ευρήματα. Ορι
σμένοι Διευθυντές υποστηρίζουν τόσο την αξιολόγηση των εκπαιδευτι
κών σε ατομική βάση όσο και την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, 
ενώ συμφωνά με άλλους η διαδικασία αξιολόγησης πρέπει να εφαρμό
ζεται αμφίδρομα, τόσο από τη βάση των εκπαιδευτικών προς την κορυ
φή της ιεραρχίας όσο και αντίστροφα. Τέλος, ένας από τους συμμετέ
χοντες αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα εφαρμογής ενός συστήματος 
αξιολόγησης που να αποτελεί προϊόν συναίνεσης όλων των εμπλεκόμε
νων φορέων, συνδικαλιστών, Πολιτείας και εκπαιδευτικών. 

Οι Διευθυντές αναφέρθηκαν επίσης στην αναγκαιότητα της αξιοποί
ησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
ώστε η τελευταία να συντελεί αφενός στην αναγνώριση και στην αντα
μοιβή των εκπαιδευτικών εκείνων που κάνουν καλά τη δουλειά τους, και 
αφετέρου στην «τιμωρία» εκείνων που δεν εκτελούν τα καθήκοντα τους 
ικανοποιητικά, όσων δηλαδή «λειτουργούν διεκηεραιωτικά και χωρίς ζήλο». 
Την αξιολόγηση θα πρέπει να ακολουθεί «ένα σύστημα επιβράβευσης, 
όπως για παράδειγμα να μπορεί «ο εκπαιδευτικός να διαλέξει σχολείο, να 
παρακολουθήσει μια μετεκπαίδευση ή να κάνει κάποιο διδακτορικό, ή να του δοθούν 
bonus-μόρια ή να έχει κάποιου είδους οικονομική εξέλιξη». Στην περίπτωση των 
εκπαιδευτικών που δεν είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους, όπως επι
σημαίνει ένας Διευθυντής, η αξιολόγηση τους δεν θα πρέπει να τους 
οδηγεί στην ανεργία, αλλά στη δυνατότητα να εργαστούν σε έναν άλλο 
χώρο, σε έναν άλλο τομέα: «...αν κριθεί ότι εγώ δεν μπορώ και δεν είμαι ικα
νός να σταθώ σε μια τάξη, τότε να με βοηθήσει να εργαστώ σε έναν άλλο χώρο, σε 
έναν άλλο τομέα. Δεν λέω να χάσω τη δουλειά μου, δεν λέω να μείνω άνεργος, αλλά 
ο χώρος της εκπαίδευσης είναι ένας χώρος πολύ ευαίσθητος, δεν έχεις να κάνεις με 
άψυχο υλικό, έχεις να κάνεις με ζωντανές ψυχές, και εκεί υπάρχει πρόβλημα». 

1.3. Οι απόψεις των Σχολικών Συμβούλων 

Ό π ω ς προκύπτει από τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας, οι Σχολι
κοί Σύμβουλοι στην πλειονότητα τους θεωρούν «πολΰ» και «αρκετά» 
αναγκαία την αξιολόγηση όλων όσοι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, τόσο των Στελεχών (96%) όσο και των εκπαιδευτικών (95%). 

Αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αξιολόγησης δια
πιστώνουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν «πολΰ» και «αρκετά» 
σημαντικούς τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης (95%), την ανα
τροφοδότηση των εκπαιδευτικών σχετικά με το έργο τους, ώστε να βελ
τιωθεί η ποιότητα του (92%), και σε μεγάλο βαθμό, όχι όμως με την ίδια 
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βαρύτητα, την επιλογή των Στελεχών της Εκπαίδευσης (85%) και την 
ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς των ευθυνών που τους αναλογούν 
(82%). Ελάχιστοι από τους συμμετέχοντες στην έρευνα Σχολικούς Συμ
βούλους φαίνεται να πιστεύουν ότι η αξιολόγηση έχει ως στόχο να ενο
χοποιήσει τους εκπαιδευτικούς για τις αδυναμίες της εκπαίδευσης 
(17%), και τέλος ότι η αξιολόγηση περιορίζει την ελευθερία και την 
αυτονομία των εκπαιδευτικών (15%). 

Πίνακας 8: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυπη

ρετεί τα παρακάτω: 
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Τα δεδομένα από την ποιοτική έρευνα επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό 
ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν την αξιολόγηση κυρίως ως μέσον 
αυτοβελτίωσης και συγχρόνως κίνητρο για βελτίωση της ποιότητας του 
έργου του εκπαιδευτικού. Ενδεικτικά, ένας Σχολικός Σύμβουλος θεωρεί 

ότι «με αυτό το κενό δεν αναγνωρίζεται το σημαντικό έργο κάποιων εκπαιδευτικών, 
Διευθυντών, Προϊσταμένων», ενώ κάποιος άλλος υποστηρίζει πως «η αξιολό
γηση θα πρέπει να έχει ύφος και λογική που να λειτουργεί στον εκπαιδευτικό σαν 
κίνητρο αυτοβελτίωσης του». Όλοι πάντως οι Σχολικοί Σύμβουλοι που συμ
μετείχαν στην ποιοτική έρευνα φροντίζουν να διατυπώσουν την πολιτι
κώς ορθή άποψη ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι προϋποθέσεις 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 409 

που θα διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία της 
αξιολογικής διαδικασίας, ώστε να γίνει αποδεκτή από το σύνολο των 
εκπαιδευτικών. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι προκρίνουν επίσης τη λογική της ανταμοι
βής, η οποία πρέπει να χαρακτηρίζει την αξιολογική διαδικασία, 
ώστε να μετατρέπεται σε εσωτερικό κίνητρο, καθώς ο εκπαιδευτικός 
αισθάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται η συμβολή του: 
«Πράτα από όλα η αξιολόγηση σημαίνει αυτοβελτίωση: βελτιώνεσαι- δεν γίνεται 
αξιολόγηση για να σε απολύσει κάποιος- γίνεται για να γίνεις εσύ καλύτερος-
δεύτερον, πιθανώς για να εξελιχθείς», δηλώνει χαρακτηριστικά ένας Σχο
λικός Σύμβουλος. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη κριτη
ρίων αξιολόγησης, γιατί έτσι θα υπάρχουν συγκεκριμένες παράμετροι 
με βάση τις οποίες μπορεί να αξιολογηθεί το εκπαιδευτικό έργο. Η 
διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα του εκπαιδευτικού θεωρούνται 
πρωταρχικά κριτήρια για την αξιολόγηση του. Σχεδόν το σύνολο των 
ερωτηθέντων (98%) συμφωνεί ότι τα δυο παραπάνω κριτήρια πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη «πολΰ» ή «αρκετά» για την αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού και του έργου του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ως προς 
τα δυο αυτά κριτήρια δεν υπάρχουν αρνητικά ποσοστά. Λίγο μικρό
τερα ποσοστά συγκεντρώνουν η επιστημονική κατάρτιση (97%), η 
υπηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα (96%), η συνεργασία με τους 
συναδέλφους (93%), η συνεργασία με γονείς (90%), η συνεργασία με 
τον Διευθυντή του σχολείου (91%), η συνεργασία με τον Σχολικό Σύμ
βουλο (88%) και τέλος η ανταπόκριση του σε εξωδιδακτικά καθήκο
ντα (69%). Είναι εμφανές ότι για τους Σχολικούς Συμβούλους σημα
ντικό ρόλο διαδραματίζουν τα παιδαγωγικά κριτήρια, καθώς θεωρούν 
σημαντικό τόσο το «πώς» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδακτική 
ικανότητα) όσο και το παιδαγωγικό κλίμα μέσα στο οποίο συντελείται 
η μάθηση. 

Συμφωνά με τα παραπάνω, ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπίστωση 
ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι ιεραρχούν σε υψηλότερη θέση τη συνεργασία 
με τους συναδέλφους και τους γονείς από τη συνέπεια σε ένα γραφειο-
κρατικό-διοικητικό πλαίσιο ως κριτήριο αξιολόγησης του εκπαιδευτι
κού. 
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Πίνακας 9: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμβά
νονται υπόψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του; 
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Το πρόβλημα ενημέρωσης σχετικά με την αξιολόγηση καταγράφεται 
σε σχέση με τους Σχολικούς Συμβούλους, όπως και με τους εκπαιδευτι
κούς και τους διευθυντές των σχολικών μονάδων. Οι 7 στους 10 περίπου 
από τους Σχολικούς Συμβούλους (71%) φαίνεται να είναι είτε «λίγο» 
(47%) είτε «καθόλου» (24%) ικανοποιημένοι από την ενημέρωση σε 
θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση. 

Όσον αφορά στις μορφές αξιολόγησης, οι Σχολικοί Σύμβουλοι προ
τείνουν την εισαγωγή της αυτοαξιολόγησης. Μάλιστα προκρίνουν ιδιαί
τερο ρόλο για τους ίδιους στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 
Ό π ω ς υποστηρίζει στη συνέντευξη του ένας Σχολικός Σύμβουλος «...πρέ
πει να επιμείνουμε άστε κάθε σχολική μονάδα να ξέρει το δρόμο της, πού βαδίζει, 
τι στόχο έχει, ποια προβλήματα έχει- και θα πρέπει η σχολική μονάδα να έχει και 
συγκεκριμένες προτάσεις, δεν νομίζω ότι θα λυθεί το θέμα αν έλθει η αξιολόγηση 
από πάνω». 

Η επιφυλακτική έως αποτρεπτική στάση των Σχολικών Συμβουλών 
σχετικά με μορφές αξιολόγησης που υιοθετούν μια διαδικασία «εκ των 
άνω» (top down) φαίνεται και από τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας 
στο σχετικό ερώτημα. Οι μισοί περίπου από τους Σχολικούς Συμβού
λους (52%) απορρίπτουν την εξωτερική αξιολόγηση ως μορφή ακα
τάλληλη για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο σΰνολό του, 
και στη μεγάλη τους πλειονότητα (84%) θεωρούν ως πιο κατάλληλη 
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μορφή αξιολόγησης τον συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιο
λόγησης, και με το ίδιο ποσοστό (84%) την εσωτερική αξιολόγηση. 
Είναι πάντως σημαντικό ότι η εσωτερική αξιολόγηση, μια εναλλακτι
κή μορφή αξιολόγησης που εμπλέκει τον εκπαιδευτικό σε αναστοχα-
στικές διαδικασίες και τον αναδεικνύει σε σημαντικό φορέα τόσο της 
εκπαιδευτικής όσο και της αξιολογικής διαδικασίας στο πλαίσιο του 
έργου που παράγεται στο σχολείο, όχι μόνο νομιμοποιείται ως μορφή 
αξιολόγησης, αλλά θεωρείται από τους περισσότερους (84%) ως απο
τελεσματική και κατάλληλη. 

Πίνακας 10: Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω μορφές αξιολόγησης μπο
ρούν να αποτιμήσουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σύνολο του; 
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Με δεδομένη την ανάγκη για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με την 
αξιολόγηση, τίθεται το ερώτημα αν πράγματι οι Σχολικοί Σύμβουλοι 
αναγνωρίζουν την αξία της αξιολόγησης αυτής της μορφής ή την αντι
μετωπίζουν ως «πρώτο βήμα προκειμένου να δημιουργηθεί ομαλά και όσο το 
δυνατόν πιο ανώδυνα μια κουλτούρα αξιολόγησης στη δημόσια εκπαίδευση», 
άποψη που καταθέτει κάποιος άλλος Σύμβουλος και την οποία συμμε
ρίζονται και άλλοι, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις. 

Επιπρόσθετα, η άποψη των Σχολικών Συμβουλών σχετικά με τους 
φορείς της αξιολόγησης είναι ενδεικτική της ασάφειας που επικρατεί 
στον χώρο της εκπαίδευσης σχετικά με το θέμα της αξιολόγησης. 
Ενώ βάσει των ερωτηματολογίων προκρίνουν τον ανατροφοδοτικό 
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χαρακτήρα της αξιολόγησης, που συμβάλλει στη βελτίωση της ποιό
τητας του παραγόμενου έργου, όταν καλούνται να διατυπώσουν προ
φορικά την άποψη τους, προτείνουν ως κατάλληλους να αναλάβουν 
την αξιολογική διαδικασία, τα Στελέχη της Εκπαίδευσης. Οι συγκε
κριμένοι φορείς προσδίδουν μάλλον ιεραρχικό και γραφειοκρατικό 
χαρακτήρα στην αξιολόγηση και η ανάληψη της αξιολογικής διαδι
κασίας αποκλειστικά από αυτούς επαναφέρει λογικές παλαιότερων 
εποχών. 

Από την άλλη, ενδεικτική του αρνητικού κλίματος που διαμορφώ
νεται απέναντι στην αξιολόγηση είναι η πρόταση ενός Σχολικού Συμ
βούλου να μην έχει κανέναν ρόλο στην αξιολογική διαδικασία, όχι 
μόνο γιατί το θεωρεί άσκοπο, αλλά και γιατί δημιουργεί προσκόμμα
τα στις σχέσεις του με τους εκπαιδευτικούς: «δεν νομίζω ότι θα λυθεί το 
θέμα αν έρθει η αξιολόγηση αηό ηάνω, αν ο Σύμβουλος αναλάβει την αξιολόγη
ση. Θα φοβάται ο συνάδελφος, και την ημέρα που θα πάει ο Σύμβουλος, θα είναι 
εντάξει πιστεύω- και την άλλη μέρα δεν θα είναι, και θα γράφει και στο βιβλίο 
ύλης και δεν θα κάνει τίποτα από ό,τι είναι γραμμένο στο βιβλίο ύλης. Εγώ θέλω 
να ευαισθητοποιηθεί μόνος του για αυτό το πράγμα, να πειστεί ότι είναι υποχρέ
ωση του». 

1.4. Οι απόψεις των διοικητικών στελεχών (Διευθυντές 
Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων) 

Ό π ω ς προκύπτει από τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας, οι Διευ
θυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι θεωρούν σε πολΰ μεγάλο 
ποσοστό αναγκαία την αξιολόγηση τόσο των εκπαιδευτικών όσο και 
των Στελεχών της Εκπαίδευσης. Σχεδόν το σύνολο των διοικητικών 
στελεχών θεωρούν είτε «πολΰ» είτε «αρκετά» αναγκαία την αξιολόγη
ση των εκπαιδευτικών και των στελεχών (97% και 96% τα αντίστοιχα 
ποσοστά), ωστόσο, όταν ερωτώνται, εκφράζουν επιφύλαξη για τον 
τρόπο με τον οποίο αυτή θα εφαρμοστεί. Την αναγκαιότητα αυτή την 
ερμηνεύουν είτε ως γραφειοκρατική επιταγή είτε ως αναπτυξιακή 
προοπτική του σχολείου και του εκπαιδευτικού. Η ποικιλία αυτή των 
υποδηλοΰμενων στάσεων σχετίζεται άμεσα με την αντίληψη που 
έχουν για την αξιολογική διαδικασία. Ένας Προϊστάμενος, για παρά
δειγμα, αποδίδει πολλά από τα σημερινά προβλήματα της εκπαίδευ
σης (μη επαρκής ανταπόκριση Διευθυντών, υψηλός βαθμός χαλάρω
σης στα σχολεία...) στην απουσία αξιολόγησης και θεωρεί ότι η αξιο
λογική διαδικασία θα λειτουργήσει επανορθωτικά. Έ ν α ς άλλος θεω
ρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει ελεγκτικά και αναφέρει συγκεκριμένα: 
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«ο έλεγχος και η αξιολόγηση είναι τρόπος διοίκησης, δεν μπορεί να προγραμμα
τίζεις και τέτοια και να μην αξιολογείς αυτό που προγραμματίζεις. Δηλαδή, να 
λειτουργούν τα σχολεία χάρη στη φιλοπατρία των Ελλήνων». Υπάρχουν 
βέβαια κάποιοι που επισημαίνουν ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν 
οι προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα και την 
αμεροληψία της αξιολογικής διαδικασίας, ώστε να γίνει αποδεκτή 
από το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

Είναι φανερό από τις απαντήσεις των διοικητικών στελεχών της 
εκπαίδευσης ότι υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης ως προς την αξιολόγη
ση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Οι μισοί περίπου 
από τα διοικητικά στελέχη δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από 
την ενημέρωση σχετικά με θέματα που αφορούν στην αξιολόγηση (53% 
«λίγο» και «καθόλου» ικανοποιημένοι). 

Ό τ α ν αναφέρονται στους στόχους της αξιολόγησης, διαπιστώνου
με ότι οι Διευθυντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι θεωρούν ως 
«πολΰ» και «αρκετά» σημαντικούς στόχους της αξιολόγησης πρωτί
στως τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, του έργου δηλαδή 
που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί (96%), την ανατροφοδότηση των 
εκπαιδευτικών σχετικά με το έργο τους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότη
τα του (95%), και την ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς των ευθυνών 
που τους αναλογούν (93%). Δευτερευόντως, την επιλογή των Στελεχών 
της Εκπαίδευσης (89%). Ως προς τις «αρνητικές» παραμέτρους της 
αξιολογικής διαδικασίας ελάχιστοι είναι αυτοί που πιστεύουν ότι η 
αξιολόγηση ενοχοποιεί τους εκπαιδευτικούς για τις αδυναμίες της 
εκπαίδευσης (24%) και ακόμη λιγότεροι εκείνοι που θεωρούν ότι η 
αξιολόγηση περιορίζει την ελευθερία και την αυτονομία των εκπαι
δευτικών (19%)(βλ. Πίνακα 11). 

Τα δεδομένα από την ποιοτική έρευνα επιβεβαιώνουν, και σε κάποιο 
βαθμό διασαφηνίζουν, κάποια από τα ευρήματα της ποσοτικής. Τα διοι
κητικά στελέχη της εκπαίδευσης φαίνεται να συσχετίζουν τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης με την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών, που θα προ
κληθεί από την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης. Υποστηρίζεται, 
δηλαδή, ότι μια αξιολογική διαδικασία, μέσω της οποίας θα διακρίνο
νται και θα επιβραβεύονται οι ικανοί αλλά και θα ενισχύονται οι αδύνα
μοι εκπαιδευτικοί, θα δημιουργήσει κίνητρα αποδοτικότητας που θα 
οδηγήσουν σε βελτίωση όλο το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, ακόμη 
και εάν δεν λέγεται με σαφήνεια, για τους Προϊσταμένους τα προβλήμα
τα της εκπαίδευσης οφείλονται στη μη αποδοτικότητα των εκπαιδευτι
κών. Λέει χαρακτηριστικά ένας Προϊστάμενος: «...με το που θα δοθεί η εντο
λή να εφαρμοστεί η αξιολόγηση, ο καθηγητής θα έχει 50% απόδοση παραπάνω». 
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Πίνακας 11: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυ
πηρετεί τα παρακάτω: 
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Με βάση τα ποσοτικά δεδομένα, τα διοικητικά στελέχη ιεραρχούν 
ως σημαντικότερα κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού την παι
δαγωγική (90% «πολΰ» και 10% «αρκετά») και τη διδακτική ικανότη
τα (88% «πολΰ» και 12% «αρκετά»), την υπηρεσιακή συνέπεια και 
υπευθυνότητα (88% «πολΰ» και 9% «αρκετά»), την επιστημονική 
κατάρτιση (68% «πολΰ» και 31% «αρκετά»), τη συνεργασία με τον 
Διευθυντή του σχολείου (66% «πολΰ» και 31% «αρκετά»), τη συνεργα
σία με τους συναδέλφους (57% «πολΰ» και 40% «αρκετά»), τη συνερ
γασία με τον Σχολικό Σΰμβουλο (47% «πολΰ» και 49% «αρκετά»), και 
τέλος τη συνεργασία με γονείς (51% «πολΰ» και 39% «αρκετά»). Αντι
θέτως, ως μικρότερης σημασίας αξιολογικό κριτήριο θεωροΰν τ̂ ην 
ανταπόκριση του εκπαιδευτικού σε εξωδιδακτικά καθήκοντα (31% 
«πολΰ» και 48% «αρκετά»). 
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Πίνακας 12: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμ
βάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του; 
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Είναι εμφανές ότι για τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης σημα
ντικό ρόλο παίζουν παιδαγωγικά κριτήρια, καθώς θεωρούν σημαντικό 
τόσο το «πώς» της εκπαιδευτικής διαδικασίας (διδακτική ικανότητα) όσο 
και το παιδαγωγικό κλίμα μέσα στο οποίο συντελείται η μάθηση. Είναι 
επίσης φυσικό, λόγω του ρόλου τους, να ιεραρχούν πολΰ υψηλά το κρι
τήριο της υπηρεσιακής συνέπειας, και μάλιστα να το θεωρούν πιο σημα
ντικό από τη συνεργατική δεξιότητα. Θεωρούν δηλαδή περισσότερο 
απαραίτητη την τήρηση του υπηρεσιακού πλαισίου από τη διαμόρφωση 
ενός συλλογικοΰ-συνεργατικοΰ κλίματος μέσα στο σχολείο, αλλά και από 
τη συνεργασία με τους γονείς, που αποτελεί σημαντικό ζητούμενο εκ 
μέρους των εκπαιδευτικών. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι υπολείπεται 
στην ιεράρχηση τους η εξωδιδακτική δραστηριότητα. Η στάση αυτή 
ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για παράλληλη, μη τυπική 
παιδευτική λειτουργία που δεν εμπίπτει στο υπηρεσιακό πλαίσιο που τα 
ίδια τα στελέχη ορίζουν και ελέγχουν. Ό π ω ς προκύπτει από τα δεδομέ
να της ποιοτικής έρευνας, οι Προϊστάμενοι θεωρούν πως τα κριτήρια 
αξιολόγησης μπορούν σε κάποιο βαθμό να διασφαλίσουν την αντικειμε
νικότητα της αξιολόγησης και να ορίσουν με σαφήνεια το αξιολογικό 
πλαίσιο. 

Στην ερώτηση σχετικά με τις μορφές αξιολόγησης που θεωρούν ως 
τις πλέον κατάλληλες για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου στο 
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σΰνολό του, περισσότεροι από τους μίσους Διευθυντές Εκπαίδευσης και 
Προϊσταμένους (56% «λίγο» και «καθόλου») απορρίπτουν την εξωτερική 
αξιολόγηση και προκρίνουν τις υπόλοιπες μορφές. Στη μεγάλη τους 
πλειονότητα (89%) θεωρούν ως πιο κατάλληλη την ιεραρχική εσωτερική 
αξιολόγηση αναγνωρίζοντας σημαντική εξουσία στον Διευθυντή της 
σχολικής μονάδας. Θεωρούν επίσης ως κατάλληλη μορφή αξιολόγησης 
σε σημαντικό στατιστικά ποσοστό (84% «πολΰ» και «αρκετά») τον συν
δυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 

Πίνακας 13: Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω μορφές αξιολόγησης μπο
ρούν να αποτιμήσουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σύνολο του; 
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Είναι δύσκολο να ερμηνεύσει κανείς τη συγκεκριμένη στάση των διοι
κητικών στελεχών. Μπορεί να πρόκειται είτε για μια προσπάθεια να 
αμβλύνουν τις αντιδράσεις απέναντι σε ελεγκτικού τΰπου αξιολογικές 
μορφές, όπως η εξωτερική αξιολόγηση, είτε για μια αντίληψη που στα
διακά καλλιεργείται για την αξιοποίηση άλλων μορφών με περισσότερο 
ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, όπως φαίνεται και από τα αξιολογικά κρι
τήρια που προκρίνονται. Είναι πάντως σημαντικό ότι η εσωτερική αξιο
λόγηση φαίνεται όχι μόνο να νομιμοποιείται ως μορφή αξιολόγησης, 
αλλά να θεωρείται επίσης από έναν σημαντικό στατιστικά αριθμό (74%) 
και αποτελεσματική και κατάλληλη. 
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Ό π ω ς και στην περίπτωση των Σχολικών Συμβουλών, τα διοικητικά 
στελέχη της εκπαίδευσης προτείνουν ως κατάλληλους φορείς αξιολόγη
σης τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές και τους Προϊσταμέ
νους, προσδίδοντας ιεραρχικό και γραφειοκρατικό χαρακτήρα στην 
αξιολόγηση. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ένας Προϊστάμενος 
δίνει και στους μαθητές ρόλο στην αξιολογική διαδικασία. Σε ένα 
τέτοιο, ωστόσο, πλαίσιο ενοχοποιείται κυρίως ο εκπαιδευτικός για τα 
προβλήματα της εκπαίδευσης, καθώς, συμφωνά με τα δεδομένα της 
ποιοτικής έρευνας, είναι ο μόνος που δεν αναλαμβάνει κανέναν άλλο 
ρόλο στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου πλην εκείνου του αξιο
λογουμένου. 

1.5. Οι απόψεις των γονέων και κηδεμόνων 

Συμφωνά με τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας, οι γονείς στην 
πλειονότητα τους θεωρούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είτε 
«πολΰ» (59%) είτε «αρκετά» (31%) αναγκαία για τη βελτίωση της δημό
σιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά που προκύπτουν από 
την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας αναφορικά με την αναγκαιό
τητα της αξιολόγησης των Στελεχών της Εκπαίδευσης: το 52% των 
γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι η αξιολόγηση των 
Στελεχών της Εκπαίδευσης είναι σε «πολΰ» μεγάλο βαθμό αναγκαία, 
ενώ το 34% ότι είναι «αρκετά» αναγκαία. Η εξέταση της επίδρασης 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, όπως η εθνικότητα, στις απαντήσεις 
των γονέων δείχνει ότι οι αλλοδαποί γονείς δεν αποδίδουν στην αξιο
λόγηση των εκπαιδευτικών, και κυρίως στην αξιολόγηση των Στελεχών 
της Εκπαίδευσης, μικρότερη σημασία από αυτήν που αποδίδουν οι 
Έλληνες γονείς. Πιο συγκεκριμένα, το 85% των αλλοδαπών γονέων 
θεωρούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών «πολΰ» και «αρκετά» ανα
γκαία, σε σχέση με το 91% των Ελλήνων γονέων που απάντησαν στο 
ίδιο ερώτημα. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της αξιολόγησης των Στελεχών της Εκπαί
δευσης, το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 71% για τους αλλοδαπούς 
και στο 91% για τους Έλληνες γονείς. Ζητούμενο αποτελεί σε ποιον βαθμό 
οι αλλοδαποί γονείς είναι ενημερωμένοι σχετικά με το εκπαιδευτικό 
σύστημα της χώρας μας και ως ποιον βαθμό αισθάνονται ότι μπορεί και 
πρέπει να υιοθετούν μια κριτική στάση απέναντι σε ό,τι εκπροσωπεί 
θεσμικά όργανα. 
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Πίνακας 14: Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι 
αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης; 
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Πίνακας 15: -Σε ποιον βαθμό θεωρείτε ότι η αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαί

δευσης είναι αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης; 
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Τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνουν αυτά της ποσοτικής. 
Στην πλειονότητα τους οι γονείς υποστηρίζουν ότι η αξιολόγηση είναι ένα 
απαραίτητο συστατικό που λείπει από την υπάρχουσα ελληνική εκπαιδευ
τική πραγματικότητα. Ορισμένοι, ωστόσο, πιστεύουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
αξιολογούνται. Δεν γνωρίζουν ακριβώς πώς γίνεται η αξιολόγηση τους, 
αλλά θεωρούν αυτονόητο ότι συμβαίνει. Άλλοι φαίνεται να μην έχουν 
άποψη και να βρίσκονται σε αμηχανία όταν ζητείται η άποψη τους: «Δεν 
μπορώ να μιλήσω για τους δασκάλους, γιατί είμαι αδόκιμος για να το κάνω. Το θέμα 
της κρίσης των δασκάλων δεν θα έπρεπε να είναι θέμα των γονέων, θα έπρεπε να είναι 
μιας διαδικασίας που θα αξιολογεί και θα παρακολουθεί τους δασκάλους». 

Οι γονείς, στην πλειονότητα τους, θεωρούν πρωτεύοντα σκοπό της 
αξιολόγησης τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Το 86% συμμε
ρίζεται είτε «πολΰ» είτε «αρκετά» αυτήν την άποψη, συνδέοντας έτσι 
άμεσα το έργο των εκπαιδευτικών και τον ρόλο τους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Επίσης σημαντικοί στόχοι 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 419 

φαίνεται να είναι για τους γονείς η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών 
σχετικά με το έργο τους μέσω της αξιολόγησης (80%), αλλά και η ενημέ
ρωση των ίδιων σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά 
τους (74%). Επομένως, οι γονείς αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση κυρίως 
ως μια διαδικασία η οποία μπορεί να συντελέσει στη βελτίωση του συστή
ματος της εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα μπορεί να διευκολύνει τη λογο
δοσία προς τους «καταναλωτές» του εκπαιδευτικού αγαθού. Η έννοια της 
λογοδοσίας φαίνεται ότι υπολανθάνει και στις απαντήσεις που έδωσε το 
71% των ερωτηθέντων, οι οποίοι δηλώνουν ότι η αξιολόγηση εξυπηρετεί 
«πολΰ» και «αρκετά» την ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς των ευθυνών 
που τους αναλογούν. Μικρότερο είναι το ποσοστό των γονέων (67%) που 
υιοθετεί την άποψη ότι η αξιολόγηση εξυπηρετεί την επιλογή των εκπαι
δευτικών σε θέσεις Στελεχών της Εκπαίδευσης. Όταν οι γονείς πρέπει να 
απαντήσουν στο ερώτημα αν η αξιολόγηση αποτελεί μέσον ενοχοποίησης 
των εκπαιδευτικών για τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευ
σης, οι απόψεις φαίνεται να διχάζονται: το 45% του δείγματος συμφωνεί 
«πολΰ» και «αρκετά» με αυτήν την άποψη, ενώ ένα άλλο 45% συμφωνεί 
είτε «λίγο» είτε «καθόλου». Οι εκπαιδευτικοί, περισσότερο από τα Στελέ
χη της Εκπαίδευσης, λειτουργούν ως ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο 
σχολείο και στον κοινωνικό του περίγυρο και είναι συχνά σημείο αναφο
ράς για τις αδυναμίες του εκπαιδευτικού και του κοινωνικού συστήματος. 
Ως εκ τούτου, το προφίλ και ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι αμφισβη
τούμενα και αποτελούν σημεία περαιτέρω ποιοτικής έρευνας. 

Εξετάζοντας τις στάσεις των γονέων ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 
παρατηρούμε ότι τα προαναφερόμενα ποσοστά δεν διαφοροποιούνται 
σημαντικά ως προς τη θετική άποψη («πολΰ» και «αρκετά») για τα 
περισσότερα σημεία της ερώτησης που αναφέρεται στους στόχους της 
αξιολόγησης. Οι γονείς, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα εκπαίδευσης μέσα 
από την οποία εξετάζουν το θέμα, θεωροΰν ότι ο πρωταρχικοί στόχοι της 
αξιολόγησης είναι η βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαι
δευτικού έργου, η ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών και η ενημέρω
ση των γονέων. Οι γονείς των μαθητών της Τ.Ε.Ε. φαίνεται ότι προ
σβλέπουν στην αξιολόγηση για την ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών για 
τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης, ενώ οι γονείς των 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου θεωροΰν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι 
η αξιολόγηση μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στην επιλογή των εκπαι
δευτικών σε θέσεις στελεχών εκπαίδευσης. 

Υπάρχει επίσης ένα ποσοστό γονέων οι οποίοι δεν έχουν απαντήσει 
στο σχετικό ερώτημα, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με 
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τον βαθμό στον οποίο οι γονείς, που αποτελούν μέρος της κοινής γνώ
μης, γνωρίζουν το θέμα της αξιολόγησης. 

Πίνακας 16: Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών εξυ
πηρετεί τα παρακάτω: 
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Παρόλο που η ποσοτική διερεύνηση έδειξε ότι οι γονείς αντιλαμβά
νονται την αξιολόγηση περισσότερο ως μέσο ανατροφοδότησης και 
λιγότερο ως μέσο ενοχοποίησης και τιμωρίας των εκπαιδευτικών, κατά 
την ποιοτική διερεύνηση η πλειονότητα των γονέων, αναφερόμενη στον 
σκοπό της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σαφώς δηλώνει την ανάγκη 
για τον έλεγχο του εκπαιδευτικού έργου και της αποπομπής των μη ικα
νών από το εκπαιδευτικό σύστημα. Επομένως, οι γονείς αποδίδουν στην 
αξιολόγηση τον ρόλο του μέσου «τιμωρίας», χωρίς να παραβλέπουν 
ωστόσο την ευεργετική ιδιότητα που μπορεί να έχει για τους ίδιους η 
αξιολόγηση, όταν γίνεται μέσο για την ενημέρωση τους σχετικά με την 
ποιότητα της εκπαίδευσης που προσφέρεται στο σχολείο. Οι γονείς θεω
ρούν ότι η αξιολόγηση πρέπει να λειτουργεί ως ένας μηχανισμός ελέγ
χου, εφόσον, όταν εργάζεται κανείς κατά συνείδηση και όχι κάτω από 
μια γενική καθοδήγηση, θα υπάρχουν πάντα κάποιοι οι οποίοι δεν θα 
είναι συνεπείς: «υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οηοίοι έρχονται, παραδίδουν και φεύ
γουν, και υπάρχουν εκπαιδευτικοί οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν ότι κάνουν λει
τούργημα». Οι περισσότεροι φαίνεται να αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού περισσότερο ως μέσο αποβολής από το εκπαιδευτικό 
σύστημα των μη ικανών παρά ως μέσο αυτοβελτίωσης των εκπαιδευτι
κών και βελτίωσης της ποιότητας του έργου των τελευταίων ή της εκπαί
δευσης που λαμβάνουν τα παιδιά τους. Η λέξη «αξιολόγηση», δηλαδή, 
δείχνει να συνδέεται συνειρμικά με την αποπομπή από το σύστημα και 
την τιμωρία: «... να έχει ο εκπαιδευτικός κάποιον πάνω από το κεφάλι του (...)· 
να ξέρει κι αυτός ότι θα λογοδοτήσει κάπου για τι\ δουλειά του». 

Στο ερώτημα σχετικά με τα κριτήρια της αξιολόγησης των εκπαιδευ
τικών και του έργου τους, οι γονείς στην πλειονότητα τους συμφωνούν 
είτε «πολΰ» είτε «αρκετά» με την άποψη ότι η διδακτική και η παιδαγω
γική ικανότητα μαζί με την υπηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα 
αποτελούν τα πρωταρχικά κριτήρια για την αξιολόγηση τους (91% και 
90%, αντίστοιχα). Ένα μεγάλο ποσοστό γονέων (85%) θεωρεί επίσης ότι 
η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
είτε «πολΰ» είτε «αρκετά» κατά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, ενώ 
μεγάλο είναι το ποσοστό των γονέων (83%) που δηλώνει ότι η επιστημο
νική επάρκεια των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελεί κριτήριο αξιολό
γησης. Δευτερεύουσα σημασία αποδίδουν οι γονείς στα κριτήρια που 
αφορούν στη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον διευθυντή του σχο
λείου και με τους συναδέλφους του (73% και 77% τα αντίστοιχα ποσο
στά). 
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Πίνακας 17: -Σε ηοιον βαθμό νομίζετε ότι τα παρακάτω κριτήρια πρέπει να λαμ
βάνονται υπόψη για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του; 
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Γενικά, οι γονείς αισθάνονται την ανάγκη εφαρμογής ενός συστή
ματος αξιολόγησης που θα διασφαλίζει την ποιότητα του έργου του 
εκπαιδευτικού και τονίζουν ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί που δεν είναι 
κατάλληλοι για την εκπαιδευτική διαδικασία. Εξηγούν ότι ο φόβος 
αυτός αφορά περισσότερο στην παιδαγωγική επάρκεια ή στην ψυχο
συναισθηματική ικανότητα του εκπαιδευτικού και λιγότερο στην επι
στημονική του επάρκεια ή στην επιστημονική του κατάρτιση. Όλοι οι 
γονείς που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις έκριναν απαραίτητη την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, κυρίως ως προς την παιδαγωγική τους 
επάρκεια. Τους απασχολεί ιδιαίτερα η ψυχοσυναισθηματική κατάστα
ση των εκπαιδευτικών και τονίζουν ότι αυτή πρέπει να αποτελεί κριτή
ριο αξιολόγησης και καταλληλότητας για το εκπαιδευτικό επάγγελμα. 
Επίσης, σε κάποιους γονείς επικρατεί η πεποίθηση ότι «πολλοί εκπαι
δευτικοί δεν έχουν πραγματική κλίση να γίνουν εκπαιδευτικοί, αλλά το επιλέγουν 
λόγω των κάλων συνθηκών της δουλειάς - μονιμότητα στο δημόσιο τομέα». Δια
τυπώνεται επίσης η άποψη ότι η αξιολόγηση για την καταλληλότητα 
των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται από το Πανεπιστήμιο, ώστε να 
μην εντάσσονται στην εκπαίδευση άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κατάλ
ληλοι ή δεν έχουν πραγματική διάθεση να προσφέρουν: «(...) για μένα 
ι\ αξιολόγηση πρέπει να γίνεται μέσα από το Πανεπιστήμιο και να μην αφορά 
μόνο το γνωστικό, αλλά και άλλα επίπεδα, να γίνεται δηλαδή, μαζί με την εκπαί
δευση». Η αξιολόγηση της παιδαγωγικής επάρκειας είναι σημαντική, 
υποστηρίζουν οι γονείς, γιατί ο εκπαιδευτικός είναι μια προσωπικότη
τα που σμιλεύει τον χαρακτήρα νέων ανθρώπων: «να αξιολογείται για τη 
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σχέση του και τη συμπεριφορά του με τους μαθητές του(...). Ο καθηγητής πλάθει 
υλικό αυτήν τη στιγμή. Εκεί πρέπει να αξιολογείται, και όχι αν έβγαλε την ύλη». 
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών ως προς την επιστημονική τους 
επάρκεια και τις γνώσεις τους δεν φαίνεται, επομένως, να ανησυχεί ιδι
αίτερα τους γονείς. 

Υπάρχει διάχυτη στα λεγόμενα αρκετών γονέων η άποψη ότι δεν υφί
σταται έλεγχος ή συντονισμός σε ό,τι συμβαίνει εντός του σχολείου και 
ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις κατάλληλοι να 
αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του έργου που τους έχει ανατεθεί από την 
πολιτεία. Η ακαταλληλότητα ορισμένων εκπαιδευτικών ερμηνεύεται 
από κάποιους γονείς ως έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση και 
ως αδυναμία του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήματος να ελέγξει την 
ποιότητα του έργου των εκπαιδευτικών. Μερικοί, ωστόσο, θεωρούν ότι 
το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού «έχει να κάνει και με το τι εισπράττει ο 
καθηγητής από το σχολείο ως σύστημα. Αν είναι, δηλαδή, ευχαριστημένος από το 
περιβάλλον, από τον Προϊστάμενο του, τον Διευθυντή, από τους συνάδελφους, γιατί 
όλα αυτά είναι αλληλένδετα». 

Το παραπάνω φαίνεται να αποτελεί πρωταρχικό κριτήριο για την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, το οποίο προτάσσεται σε σχέση με 
άλλα, όπως για παράδειγμα η επιστημονική επάρκεια. 

Τέλος, οι γονείς αναφέρονται στην ανάγκη δημιουργίας ενός αξιόπι
στου συστήματος αξιολόγησης που θα διασφαλίζει την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου, χωρίς όμως να μπορούν να περιγράψουν πώς αυτό 
θα λειτουργεί. Άλλοτε αναφέρουν ότι αρμόδιοι φορείς αξιολόγησης των 
εκπαιδευτικών θα μπορούσε να είναι ένα ειδικά καταρτισμένο προσω
πικό ή τα Στελέχη της Εκπαίδευσης, ενώ άλλες φορές προτείνουν και τη 
συμμετοχή των ίδιων στη διαδικασία της αξιολόγησης των εκπαιδευτι
κών ή τη συμμετοχή των μαθητών. Η συμμετοχή τους στη διαδικασία 
της αξιολόγησης θεωρούν ότι μπορεί να βασίζεται στην έμμεση πληρο
φόρηση που έχουν από τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι γονείς ισχυρί
ζονται ότι έχουν διαμορφωμένη άποψη για τους εκπαιδευτικούς του σχο
λείου. Οι κυριότεροι παράγοντες που καθορίζουν την άποψη την οποία 
διαμορφώνουν σχετικά με τους εκπαιδευτικούς είναι η στάση του παιδι
ού τους στο σπίτι, η δυσφορία ή η ικανοποίηση από το μάθημα και τον 
όγκο της μελέτης, αλλά και οι προσωπικές συναντήσεις τους με τους 
εκπαιδευτικούς: «από τη συμπεριφορά που έχει στο διάβασμα στο σπίτι και από 
την κριτική που θα κάνει κάποια στιγμή το παιδί για τον καθηγητή. Βλέπεις αν δια
βάζει, βλέπεις αν το φορτώνει, αν δεν του βάζει καθόλου · και ούτε να το φορτώνει 
είναι καλό, ούτε και το άλλο, βλέπεις τον τρόπο που πάει το παιδί να εργαστεί». 
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Αναφορικά με τη συμμέτοχη των μαθητών ορισμένοι από τους ερω
τηθέντες θεωρούν ότι θα μπορούσε να γίνει και ότι θα είχε και μεγάλο 
ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς: «αξιολόγηση νομίζω θα μπορούσε να 
γίνει μόνο από τους μαθητές (...). Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορούσε να έχει επίσημο 
χαρακτήρα, να το πάρει, δηλαδή, ο καθηγητής και να το βάλει στον φάκελο του. 
Αλλά νομίζω ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον και για τους εκπαιδευτικούς. Θα είχαν 
αυτοί μια εικόνα πως τους βλέπουν τα παιδιά, θα μπορούσε ένας καθηγητής να ξέρει 
την εικόνα που έχουν οι μαθητές του για αυτόν. Και αν είναι αρνητική (...), ένα 
μήνυμα του το δίνει». 

Γενικά οι γονείς φαίνονται να μη έχουν αναπτύξει μια σαφή άποψη 
του ρόλου τους ως εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Διατη
ρούν τον ρόλο του παρατηρητή και έχουν ασαφή άποψη για το θέμα της 
αξιολόγησης: «και εδω έχουν περάσει εκπαιδευτικοί που δεν κάνανε καλά τη δου
λειά τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς κάτι, απλώς βοηθάς εσύ από το μέρος 
σου όσο μπορείς, εκτός και αν το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο πια, και όλοι οι γονείς 
μπορέσουμε σύσσωμοι να κάνουμε κάτι να διαμαρτυρηθούμε». 

2. Σύνθεση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων 

Όλοι όσοι εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτι
κοί, Διευθυντές σχολικών μονάδων, Σχολικοί Σύμβουλοι, διοικητικά στε
λέχη και γονείς, θεωρούν στην πλειονότητα τους αναγκαία την αξιολό
γηση των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
Ό π ω ς προκύπτει από τα στοιχεία του ακόλουθου γραφήματος (Γράφη
μα 1), από όλους περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών παρουσιάζονται οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυ
ντές των σχολικών μονάδων. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι και τα διοικητικά στελέχη (Διευθυντές Εκπαί
δευσης και Προϊστάμενοι), και κατά δεύτερο λόγο οι γονείς των μαθη
τών, τείνουν να θεωρούν περισσότερο αναγκαία την αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών. Από τους εκπαιδευτικούς, αυτοί που τείνουν να διαφω
νούν περισσότερο σε σχέση με τους υπόλοιπους με την αναγκαιότητα 
της αξιολόγησης είναι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης. 
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Γράφημα 1 
Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
είναι αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Είτττσιδευτικαί Διευθυντές Σχολικών Σχολικοί Σύμβουλοι Στελέχη Διοίκησης 

Μονάδων 

Γονείς 

Ι Πολύ • Αρκτο • Λίγο D Καθόλου 

Οι απόψεις των Σχολικών Συμβουλών, των διοικητικών στελεχών και 
των γονέων δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά ως προς την 
αναγκαιότητα της αξιολόγησης των Στελεχών της Εκπαίδευσης, σε αντί
θεση με αυτές των εκπαιδευτικών και, κατά δεύτερο λόγο, των Διευθυ
ντών των σχολικών μονάδων. Ό π ω ς φαίνεται από τα στοιχεία του Γρα
φήματος 2, οι εκπαιδευτικοί και οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων 
τείνουν να αποδέχονται σε μεγαλύτερο βαθμό την αξιολόγηση των Στε
λεχών της Εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. 
Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, διατηρούν την ίδια θετική άποψη για 
την αναγκαιότητα της αξιολόγησης των Στελεχών της Εκπαίδευσης με 
αυτήν της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, επιβεβαιώνοντας μέσω των 
ποσοτικών στοιχείων τη θέση τους για την ανάγκη εφαρμογής ενός 
συστήματος αξιολόγησης. 
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Γράφημα 2 
Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των Στελεχών της Εκπαί

δευσης είναι αναγκαία για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

Σχολικών Σύμβουλοι Διοίκησης 

Μονάδων 

D Πολύ • Αρκετά D Λίγο D Καθόλου 

Τα δεδομένα της ποιοτικής έρευνας επιβεβαιώνουν αυτά της ποσοτικής: 
σχεδόν η πλειονότητα των ερωτηθέντων, από όλες τις ομάδες-στόχους, 
θεωρεί αναγκαία την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Αρκετοί είναι εκείνοι 
που πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα ή καμία εργασία που να 
μην αξιολογείται, καθώς επίσης ότι η «κακοδαιμονία» της ελληνικής εκπαί
δευσης οφείλεται, εν μέρει τουλάχιστον, στην έλλειψη αξιολόγησης. Οι 
επιφυλάξεις που διατυπώνονται από ορισμένους ως προς την αναγκαιότη
τα της αξιολόγησης σχετίζονται με τον τρόπο εφαρμογής της και τους σκο
πούς που αυτή εξυπηρετεί. Δηλώνουν δηλαδή ότι η αξιολόγηση είναι μεν 
απαραίτητη για το εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ταυτόχρονα εκφράζουν 
την πεποίθηση ότι στο ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα είναι σχεδόν αδύνα
τον να εφαρμοστεί μια αξιοκρατική, αντικειμενική και αδιάβλητη αξιολο
γική διαδικασία. Επομένως, τόσο από τα δεδομένα της ποσοτικής όσο και 
από αυτά της ποιοτικής συνάγεται το συμπέρασμα ότι η αναγκαιότητα της 
αξιολόγησης για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης βρίσκει σύμ
φωνους τους ερωτηθέντες, εκ των οποίων οι πιο θετικά διακείμενοι είναι οι 
Σχολικοί Σύμβουλοι, τα διοικητικά στελέχη και οι γονείς των μαθητών, ενώ 
οι πιο επιφυλακτικοί οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολικών 
μονάδων. Ταυτόχρονα διαπιστώνεται μια έντονη δυσπιστία για τον τρόπο 
εφαρμογής της αξιολογικής διαδικασίας, η οποία εκφράζεται πολλές 
φορές με τέτοια βεβαιότητα, που πιθανόν να ισοδυναμεί και με άρνηση. 

Η δυσπιστία και η απόρριψη της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών δεί-
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χνει να οφείλεται στις αντιλήψεις μιας σημαντικής ομάδας εκπαιδευτικών 
αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αξιολογικής διαδικασίας. 
Αξιολογώντας τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στην αντίστοιχη ερώτηση 
του ερωτηματολογίου, αλλά και αυτές των ημιδομημένων συνεντεύξεων που 
αφορούν στους σκοπούς και στους στόχους της αξιολόγησης των εκπαιδευ
τικών, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια διχογνωμία των ερωτηθέντων ως 
προς το αν η αξιολόγηση εξυπηρετεί την ανατροφοδότηση τους σχετικά με 
το έργο τους και τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ή την ενοχο
ποίηση τους για τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης, καθώς 
και τον περιορισμό της παιδαγωγικής ελευθερίας και αυτονομίας τους. 

Γράφημα 3 
Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
εξυπηρετεί τους παρακάτω σκοπούς· (% «πολύ» και «αρκετά») 

την ενημέρωση των γονιών σχεπκά με την 

εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά τους 

/ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς των 

Ευθυνών που τους αναλογούν 

την επιλογή των εκπαιδευπκών σε θέσεις 

στελεχών εκπαίδευσης 

π|ν ενοχοποίηση των εκπαιδευπκών για τις 

αδυναμίες και τα προβλήματα της 

εκπαίδευσης 

την ανατροφοδότηση των εκπαιδευπκών 

σχεπκά με το έργο τους 

Τον περιορισμό της παιδαγωγικής 

ελευθερίας και π|ς αυτονομίας των 

εκπαιδευπκών 

τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
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Οι εκπαιδευτικοί, όπως τουλάχιστον δηλώνουν, φοβούνται την επά
νοδο στο ελεγκτικό αξιολογικό πλαίσιο, οπότε η αξιολόγηση μπορεί να 
εξελιχθεί σε ένα μηχανισμό ελέγχου και ενοχοποίησης των εκπαιδευτι
κών για τις αδυναμίες και τα προβλήματα της εκπαίδευσης. Η σύγκριση 
των ποσοστών μεταξύ των εκπαιδευτικών του δείγματος ανά βαθμίδα 
εκπαίδευσης αποκαλύπτει διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις τους, 
καθώς φαίνεται πως οι δάσκαλοι, σε σχέση με τους καθηγητές του 
Γυμνασίου και του Λυκείου, συμφωνούν περισσότερο με την άποψη ότι 
η αξιολόγηση περιορίζει την παιδαγωγική ελευθερία των εκπαιδευτικών 
και προσβλέπει στην ενοχοποίηση τους για τις αδυναμίες και τα προ
βλήματα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Στις υπόλοιπες, αντίθετα, ομάδες ερωτηθέντων είναι μικρότερο ή 
ακόμη και ελάχιστο το ποσοστό όσων συμμερίζονται μια τέτοια αντίλη
ψη ή πιστεύουν ότι η αξιολόγηση περιορίζει την ελευθερία και την αυτο
νομία των εκπαιδευτικών. Κάποιες επίσης επιπρόσθετες διαφοροποιή
σεις οφείλονται στις διαφορετικές οπτικές που σχετίζονται με τα ενδια
φέροντα κάθε ομάδας υποκειμένων. Για παράδειγμα, οι γονείς δεν θεω
ρούν, όπως όλοι οι υπόλοιποι, ότι η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητη 
προϋπόθεση για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών ή των 
Στελεχών της Εκπαίδευσης και ιεραρχούν ως πολΰ σημαντικό στόχο την 
ενημέρωση τους σχετικά με την εκπαίδευση που παρέχεται στα παιδιά 
τους, στόχο που οι υπόλοιποι δεν θεωρούν τόσο σημαντικό. 

Είναι φανερό από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων ότι υπάρχει πρό
βλημα ενημέρωσης για την αξιολόγηση. Η πλειονότητα, κατά κΰριο 
λόγο, των εκπαιδευτικών και των Σχολικών Συμβουλών και κατά δεύτε
ρο των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των διοικητικών στελε
χών δηλώνει ανεπαρκώς ενημερωμένο σχετικά με θέματα που αφορούν 
στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του ή ευρύτερα στην 
αξιολογική διαδικασία στο σχολείο. Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται, 
κυρίως από τη στάση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στην 
ποσοτική έρευνα, και κυρίως σε ερωτήματα που αφορούν σε ακανθώδη 
θέματα της αξιολόγησης, όπως είναι οι μορφές και τα κριτήρια ή οι 
φορείς της. Σε αυτές τις περιπτώσεις η επιλογή που υποδηλώνει έλλει
ψη ενημέρωσης ή άρνηση απάντησης (ΔΞ/ΔΑ) προσλαμβάνει κάποια 
σταθερά ποσοστά. Το φαινόμενο αποφυγής απάντησης είναι λιγότερο 
συχνό στα ερωτηματολόγια των Σχολικών Συμβουλών και των Διευθυ
ντών Εκπαίδευσης, ενώ δεν παρατηρείται καθόλου στους εκπαιδευτι
κούς. 
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Γράφημα 4 
Ικανοποίηση από την ενημέρωση για θέματα σχετικά με την 

αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του έργου του 
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Είναι σημαντικό, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας, ότι 

όλοι οι εμπλεκόμενοι προκρίνουν εκείνα τα κριτήρια αξιολόγησης που 

αφενός μπορούν σε κάποιο βαθμό να διασφαλίσουν την αντικειμενικό

τητα της αξιολόγησης και να ορίσουν με σαφήνεια το αξιολογικό πλαί

σιο και αφετέρου δεν μπορούν εύκολα να επηρεαστούν άμεσα από τις 

σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου. Όλοι πάντως φροντίζουν να διατυ

πώσουν την πολιτικώς ορθή άποψη ότι είναι απαραίτητο να τηρηθούν οι 

προϋποθέσεις που θα διασφαλίσουν την αντικειμενικότητα και την αμε

ροληψία της αξιολογικής διαδικασίας, ώστε να γίνει αποδεκτή από το 

σύνολο των εκπαιδευτικών. Για τον λόγο αυτό, όσοι απάντησαν συμφω

νούν στην πλειονότητα τους «πολΰ» και «αρκετά» με την άποψη ότι ο 

εκπαιδευτικός πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογείται για τη διδακτική 

και παιδαγωγική ικανότητα και δευτερευόντως για την υπηρεσιακή 

συνέπεια και υπευθυνότητα. Πολΰ υψηλό επίσης είναι το ποσοστό όσων 

θεωρούν ότι κριτήριο αξιολόγησης πρέπει να είναι η επιστημονική 

κατάρτιση του εκπαιδευτικού, η συνεργασία με τους γονείς των μαθητών 

και η συνεργασία με συναδέλφους. Μικρότερα συγκριτικά, αλλά ουσια

στικά υψηλά, είναι τα ποσοστά όσων προκρίνουν ως κριτήρια αξιολόγη

σης τη συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον Διευθυντή του σχολείου 

(67%) και τη συνεργασία του με τον Σχολικό Σύμβουλο. Όλοι επίσης οι 

εμπλεκόμενοι θεωρούν ως μικρότερης σημασίας αξιολογικό κριτήριο 

την ανταπόκριση του εκπαιδευτικού στα εξωδιδακτικά καθήκοντα του. 

Ίσως γιατί στην κουλτούρα του ελληνικού μαθησιοκεντρικοΰ σχολείου η 

εξωδιδακτική δράση δεν αξιολογείται ως εξίσου σημαντική. Οι γονείς, 



430 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

επίσης, έστω και αν δεν ερωτήθηκαν σχετικά στο ερωτηματολόγιο, τόνι
σαν στις συνεντεύξεις πως τους απασχολεί η ψυχοσυναισθηματική 
κατάσταση των εκπαιδευτικών και τονίζουν ότι και αυτό πρέπει να απο
τελεί κριτήριο αξιολόγησης, κυρίως της καταλληλότητας κάποιου για το 
εκπαιδευτικό επάγγελμα. 

Γράφημα 5 
Σε ποιον βαθμό νομίζετε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

τα παρακάτω κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και 
του έργου του (% «πολύ» και «αρκετά») 
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Συμφωνά με τα δεδομένα της έρευνας, οι διάφορες ομάδες ερωτηθέ
ντων διαφοροποιούνται με κριτήριο τις μορφές αξιολόγησης που προ
κρίνουν ως τις περισσότερο αποτελεσματικές (Γράφημα 6). Σε αυτό το 
πλαίσιο, η εξωτερική αξιολόγηση φαίνεται ότι είναι η λιγότερο κατάλ
ληλη μορφή αξιολόγησης, από τις υπόλοιπες προτεινόμενες στο ερώτη
μα, για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Με αυτό συμφωνούν 
περίπου στο ίδιο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των σχολι
κών μονάδων. Τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης, μολονότι κατα
τάσσουν αυτήν τη μορφή της αξιολόγησης τελευταία στην αξιολογική 
τους κλίμακα, διαφοροποιούνται σημαντικά από τους προαναφερθέντες 
άμεσα εμπλεκόμενους στη σχολική μονάδα. Επίσης έχει ενδιαφέρον να 
παρατηρήσουμε ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι φαίνεται να εμπιστεύονται 
την εξωτερική αξιολόγηση ως μέσον αποτίμησης του εκπαιδευτικού 
έργου περισσότερο από όλους τους άλλους. 

Πολΰ υψηλό είναι το ποσοστό των στελεχών στο επίπεδο της διοίκη
σης που προκρίνουν την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση για την απο
τίμηση του έργου του εκπαιδευτικού, όπως υψηλό είναι επίσης αυτό των 
Σχολικών Συμβουλών και των Διευθυντών της σχολικής μονάδας. 
Εκφράζεται έτσι η τάση για την αναγνώριση εξουσίας στον Διευθυντή, 
στοιχείο που δεν φαίνεται να επικροτούν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι 
αφενός κατατάσσουν την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση χαμηλά στην 
εκτίμηση τους στην ποσοτική έρευνα και αφετέρου δηλώνουν δυσπιστία 
σε κάθε μορφή αξιολόγησης που προβλέπει μια εκ των άνω διαδικασία. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα φαίνεται να συμφωνούν με την 
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας ως μέσο για την εκτίμηση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, με τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να 
εμφανίζονται ως οι πλέον ένθερμοι υποστηρικτές αυτής της μορφής 
αξιολόγησης. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι οι Διευθυντές των σχολικών 
μονάδων και κατά κΰριο λόγο οι εκπαιδευτικοί, που βρίσκονται πιο 
κοντά στη ζωή του σχολείου, προκρίνοντας αυτήν τη μορφή αξιολόγη
σης μάλλον εκφράζουν και πάλι την προσδοκία τους να μην αποτελεί η 
αξιολογική διαδικασία ελεγκτικό γραφειοκρατικό μηχανισμό, αλλά να 
υλοποιείται ως μια συμμετοχική διαδικασία που πραγματώνεται στο 
πλαίσιο της σχολικής μονάδας και παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης 
της καθώς και την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. 

Ο συνδυασμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης φαίνεται ότι 
υποστηρίζεται περισσότερο από τους Σχολικούς Συμβούλους και τα διοι
κητικά στελέχη και λιγότερο από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων 
και τους εκπαιδευτικούς. 
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Γενικά, παρατηρώντας τα ποσοτικά δεδομένα του παρακάτω πίνακα 
και σε συνδυασμό με τα ποιοτικά δεδομένα που σχολιάσθηκαν σε άλλο 
σημείο του κειμένου, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η στάση που υιοθε
τούν οι διάφορες ομάδες των εμπλεκομένων στο εκπαιδευτικό έργο απέ
ναντι στην πλέον αποτελεσματική μορφή αξιολόγησης συναρτάται με 
τον θεσμικό τους ρόλο εντός του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και 
με τον ρόλο που ενδεχομένως θα πρέπει να υιοθετήσουν σε ένα σύστη
μα αξιολόγησης. 

Μολονότι το θέμα του φορέα της αξιολόγησης δεν έχει τεθεί άμεσα 
στα ερωτηματολόγια, τα ποσοστά των απαντήσεων στην ερώτηση σχετι
κά με τις μορφές αξιολόγησης επιτρέπουν τη διατύπωση υποθέσεων 
σχετικά με τη δυσπιστία των εκπαιδευτικών ως προς την ιερχαρχική 
αξιολόγηση τους από φορέα θεσμικά ανώτερο. 

Επίσης, το γεγονός ότι όλοι οι ερωτηθέντες εκφράζουν έλλειψη ενη
μέρωσης για θέματα αξιολόγησης δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με 
τον βαθμό ενσυνείδητης αποτίμησης των μοντέλων αξιολόγησης για 
προσδιορισμό της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. 

Γράφημα 6 
Σε ποιον βαθμό πιστεύετε ότι οι παρακάτω μορφές αξιολόγησης 

μπορούν να αποτιμήσουν το έργο του εκπαιδευτικού στο σύνολο του· 
(% «πολύ» και «αρκετά») 

εξωτερική αξιολόγηση ιεραρχική εσωτερική συλλογική εσωτερική συνδυασμός 

αξιολόγηση αξιολόγηση εσωτερικής 

(αυτοαξιολόγηση) αξιολόγησης της 

σχολικής μονάδας και 

εξωτερικής 

αξιολόγησης 

• Εκπαιδευτικοί • Διευθυντές Σχολικών Μονάδων D Σχολικοί Σύμβουλοι D Δοικητικά Στελέχη 



ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 433 

3. Συμπεράσματα και προτάσεις 

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα της έρευνας πεδίου σε εκπαιδευτι
κούς, Διευθυντές σχολικών μονάδων, Στελέχη της Εκπαίδευσης και 
γονείς, θα ήταν ίσως χρήσιμο να προβληθούν τα ακόλουθα: 

• Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου είναι ένα ζήτημα περί
πλοκο, το οποίο εγείρει ποικίλες και εκ διαμέτρου αντίθετες αντι
δράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

• Η πλειονότητα των ερωτηθέντων αντιλαμβάνεται θετικά την αξιο
λόγηση των εκπαιδευτικών και των Στελεχών της Εκπαίδευσης, 
δηλώνει όμως επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής της και για 
τους σκοπούς που αυτή θα εξυπηρετεί. 

• Διαπιστώνεται αμφισημία στις αντιλήψεις και στις στάσεις των 
ερωτηθέντων σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αξιο
λόγησης. Ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αξιο
λόγηση εξυπηρετεί την ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών σχε
τικά με το έργο τους, ένα σημαντικό ποσοστό, κατά κΰριο λόγο των 
εκπαιδευτικών, πιστεύει ότι η αξιολόγηση μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί για να ενοχοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί για τις αδυναμίες και 
τα προβλήματα της εκπαίδευσης. 

• Οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε γενικές γραμ
μές είναι θεωρητικά πιο θετικοί ως προς την αξιολόγηση και την 
αντιμετωπίζουν περισσότερο ως αναγκαίο κακό. Από την πλευρά 
τους, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εκφράζο
νται πιο κριτικά και τονίζουν την αντίθεση τους όσον αφορά στον 
τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει η αξιολό
γηση. Περισσότερο θετικές ομάδες, ως προς τον άξονα της αξιο
λόγησης των εκπαιδευτικών παρουσιάζονται οι Διευθυντές σχολι
κών μονάδων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι Διευθυντές Προϊστάμενοι 
των Γραφείων Εκπαίδευσης και οι γονείς. 

• Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δεν είναι ικανοποιημέ
νοι από την ενημέρωση τους για ζητήματα που αφορούν στην 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

• Στην πλειονότητα τους οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν με την άποψη 
ότι ο εκπαιδευτικός πρωτίστως θα πρέπει να αξιολογείται για τη 
διδακτική και παιδαγωγική ικανότητα και δευτερευόντως για την 
υπηρεσιακή συνέπεια και υπευθυνότητα. 

• Η λιγότερο κατάλληλη μορφή αξιολόγησης, συμφωνά με τις από
ψεις των ερωτηθέντων, είναι η εξωτερική αξιολόγηση. Ωστόσο για 
όλες τις άλλες προτεινόμενες μορφές αξιολόγησης οι διάφορες 
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ομάδες ερωτηθέντων διαφοροποιούνται ως προς την καταλληλό
τητα τους. 

Από όσα αναφέρθηκαν προκύπτει ότι τα σημεία στα οποία θα πρέπει 
να δοθεί προσοχή είναι τα ακόλουθα: 

• Θα πρέπει να γίνει συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης όλης 
της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν στην 
έννοια, στους σκοπούς, στους στόχους και στις μορφές αξιολόγη
σης, ώστε να διαφοροποιηθούν οι αντιλήψεις των εμπλεκομένων 
για την αξιολόγηση. 

• Η εφαρμογή της αξιολόγησης θα μπορούσε να ξεκινήσει από εκεί
νες τις μορφές (π.χ. συλλογική εσωτερική αξιολόγηση), που προ
καλούν τις λιγότερες αντιδράσεις ακόμη και από εκείνους που 
αντιτίθενται στην εφαρμογή της αξιολογικής διαδικασίας στην 
εκπαίδευση. 

• Η αξιολόγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους συντελεστές 
του εκπαιδευτικού έργου και να εξετάζει όλες τις παραμέτρους. Η 
αποδοχή της αξιολόγησης από τους διευθυντές των σχολικών 
μονάδων και τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης θα μπορούσε 
να αποτελέσει έναυσμα για την πιλοτική της εφαρμογή. Η αξιολό
γηση των Στελεχών της Εκπαίδευσης μπορεί να αποτελέσει πρω
ταρχική προτεραιότητα εφαρμογής, με χαρακτηριστικό την απο
δοχή από τα ίδια τα στελέχη. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
πρέπει να ακολουθήσει αφοΰ προηγηθεί η αξιολόγηση των στελε
χών, με επίγνωση των αδυναμιών εφαρμογής και με έμφαση στην 
εσωτερική αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Με άλλα λόγια, 
η αξιολόγηση πρέπει να ξεκινήσει οπωσδήποτε, και μάλιστα «από 
πάνω προς τα κάτω» (από την αξιολόγηση των στελεχών) και «από 
μέσα προς τα έξω» (από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονά
δας). 

• Θα πρέπει να δρομολογηθεί η ανάληψη πρωτοβουλιών από τις 
σχολικές μονάδες και από τους εκπαιδευτικούς. Ό σ ο η αξιολόγη
ση θα επιβάλλεται μόνο από τη διοικητική ιεραρχία της εκπαί
δευσης, όσο το αίτημα αυτό θα προέρχεται μόνο από έξω, τόσο οι 
αντιδράσεις και οι αντιστάσεις απέναντι της θα συνεχίζονται. 

Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της εφαρμογής του μέτρου της αξιο
λόγησης χρήζει προσεκτικής μεταχείρισης και πρέπει να συνδέεται με 
την έννοια της ανατροφοδότησης αλλά και να αποσυνδεθεί από την 
έννοια του στείρου και κατευθυνόμενου ελέγχου. 
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Οικονομικοί Πόροι στην Εκπαίδευση 

Δήμητρα Σπυροπούλου, Φυσικός, Σύμβουλος του Π.Ι. (Συντονίστρια) 

Χρύσανθος Κόνταρης, Καθηγητής Πληροψορικής, Αποσπασμένος στο Π.Ι. 
Τριανταφυλλιά Αντωνακάκη, Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 

Χαϊδεμένη Χαλά, Καθηγήτρια Φιλόλογος, Αποσπασμένη στο Π.Ι. 

1. Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο και ιδιαίτερα σημαντικό 

παράγοντα, ο οποίος συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας. 

Ένα μεγάλο μερίδιο των οικονομικών πόρων δαπανάται κάθε χρόνο για 

την παραγωγή ενός ευρέως φάσματος εκπαιδευτικών υπηρεσιών και την 

αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης 

και διεθνώς. Τον Μάρτιο του 2003 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξε 

στο συμπέρασμα ότι η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο είναι προϋ

πόθεση προώθησης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας για την επί

τευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και απασχόλησης και για την εγκαθί

δρυση μιας οικονομίας που βασίζεται στη γνώση. Επειδή οι οικονομικοί 

πόροι είναι περιορισμένοι, στόχος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι να 

προσδιοριστούν οι παράγοντες που καθιστούν αποδοτική μια επένδυση 

στο ανθρώπινο κεφάλαιο, καθώς και τα σημεία στα οποία παρατηρείται 

αναποτελεσματικότητα (European Commission, 2003). 

Σε έκθεση της Ομάδας Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η 

οποία συγκροτήθηκε με θέμα «Η εφαρμογή της εκπαίδευσης και κατάρ

τισης 2010», αναφέρεται ότι η ουσιώδης ετήσια αύξηση των επενδύσεων 

σε ανθρώπινους πόρους, διαμέσου της εκπαίδευσης και κατάρτισης, 

είναι το κλειδί για την ενδυνάμωση της θέσης της Ευρώπης στον τομέα 

της οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής τον 21° αιώνα. 

Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η 

δια βίου μάθηση διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην ανάπτυξη των οικο

νομιών και των κοινωνιών (European Commission, 2004α). 

Οι επενδύσεις στην εκπαίδευση έχουν μακροπρόθεσμες αποδόσεις, 

οι οποίες είναι δύσκολο να υπολογιστούν. Στις περισσότερες χώρες οι 

επενδύσεις αυτές είναι ευθύνη κυρίως του δημόσιου τομέα. Επειδή όμως 



438 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

τα δημόσια κεφάλαια είναι περιορισμένα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 
στην αύξηση των επενδύσεων στην εκπαίδευση και από τον ιδιωτικό 
τομέα. Επιπλέον, εκτός από την οικονομική διάσταση των αποτελεσμά
των της εκπαιδευτικής πολιτικής σε κοινωνικό και ιδιωτικό επίπεδο, 
υπάρχουν οφέλη και σε ατομικό επίπεδο με την έννοια της ποιότητας 
ζωής, της ανόδου του βιοτικού επιπέδου και του ενεργού κοινωνικού 
ρόλου. 

Για την αξιολόγηση της χορήγησης των οικονομικών πόρων δίνεται 
ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες της αποδοτικότητας (efficiency) και του 
αισθήματος δικαίου (equity), οι οποίες είναι πολΰ σημαντικές για την 
ορθή διαχείριση του κρατικού προϋπολογισμού και τη βελτίωση της ποι
ότητας και της αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, 2004β). Η πρώτη 
έννοια αφορά στη σχέση «εισροές-εκροές» στην εκπαίδευση, ενώ η δεύ
τερη στην υπόθεση ότι το σημερινό σχολείο επιβάλλεται να εντάξει 
μαθητές/τριες, ανάλογα με τις ατομικές ιδιαιτερότητες τους, σε ένα ενι
αίο εκπαιδευτικό πλαίσιο, ικανό να εξασφαλίσει την ισότητα ευκαιριών 
και την καλύτερη επιτυχία για όλους, αποκλείοντας περιορισμούς που 
παρουσιάζονται από εξωγενείς παράγοντες όπως η οικονομική κατά
σταση της οικογένειας και η γεωγραφική θέση του τόπου κατοικίας 
(Commission of the European Communities, 2005). Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα ερευνών σε σχολεία της Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης, όπου διαπιστώνεται ότι η μαθητική διαρροή 
είναι μικρότερη, όταν οι διαθέσιμοι Οικονομικοί Πόροι στην εκπαίδευ
ση και κατάρτιση είναι μεγαλύτεροι (Ρουσέας & Βρετάκου, 2006). 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με βασικό εργαλείο τους δείκτες που 
έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ποιότητα της προσφερόμενης εκπαί
δευσης, παρατίθενται στη συνέχεια στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα 
σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. 

1.1. Δείκτες για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων με 
οικονομικούς όρους 

Η μέτρηση της προόδου στον τομέα της αξιοποίησης των ανθρώπι
νων πόρων γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως με οικονομι
κούς δείκτες, οι οποίοι έχουν τεθεί για να προσδιοριστούν τα επίπεδα 
των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους και αποτελούν μια στάθμιση 
της προόδου που επιτυγχάνεται σε σχέση με τους στόχους της Λισαβό-
νας. Οι περισσότεροι δείκτες αναφέρονται σε σχέση με το Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), ώστε οι μεταβολές στις δαπάνες να συσχετί-



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 439 

ζοντοα με τις αντίστοιχες μεταβολές του Α.Ε.Π. και να προσεγγίζεται 
αντικειμενικότερα το επίπεδο των επενδύσεων που παρουσιάζει κάθε 
χώρα σε ανθρώπινους πόρους με οικονομικούς όρους για την εκπαίδευ
ση. Οι δείκτες αυτοί είναι : 

α) Οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π. 

β) Οι ιδιωτικές δαπάνες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως ποσοστό 

του Α.Ε.Π. 

γ) Το σύνολο των δαπανών σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά 
μαθητή/σπουδαστή ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, 

δ) Το σύνολο των δαπανών σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά 
μαθητη/σπουδαστη ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε σχέση με το 
μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. 

Οι παραπάνω δείκτες αφορούν στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτερο
βάθμια Εκπαίδευση και αναλύονται στη συνέχεια με βάση τα τελευταία 
στοιχεία που δημοσίευσε ο Ο.Ο.Σ.Α. και το ΥΠ.Ε.Π.θ. 

1.2. Δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση και κατάρτιση ως 
ποσοστό του Α.Ε.Π. 

Οι δημόσιες δαπάνες των χωρών-μελών της Ε.Ε. στην εκπαίδευση και 
στην κατάρτιση μπορούν να αποδώσουν σημαντικά οφέλη, όπως η μεί
ωση των ποσοστών ανεργίας, η αύξηση της συμμετοχής του εργατικού 
δυναμικού καθώς και η αύξηση της παραγωγικότητας. Στην Ελλάδα οι 
δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια τόσο σε ονο
μαστικές όσο και σε πραγματικές τιμές αυξάνονται σημαντικά (Γράφη
μα 1). Όμως, οι δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό επί του 
Α.Ε.Π., αυξάνονται με βραδύτερους ρυθμούς, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του Ο.Ο.Σ.Α. για την περίοδο 1995-2002 (Eurydice, 2005). Αυτό 
σε έναν βαθμό μπορεί να δικαιολογηθεί από τους υψηλούς ρυθμούς ανά
πτυξης που παρουσιάζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οπότε η πραγ
ματική αύξηση των δημοσίων δαπανών για την εκπαίδευση δεν συνεπά
γεται ανάλογη αύξηση των δαπανών αυτών ως ποσοστού επί του Α.Ε.Π. 

Συνολικά για την περίοδο της οκταετίας 1995-2002 η αύξηση στη 
χώρα μας των δημοσίων δαπανών ως ποσοστού επί του Α.Ε.Π. ήταν 
πάνω από 30%, γεγονός που αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόοδος ως προς 
τους στόχους της Λισαβόνας. Αν όμως συνυπολογίσουμε τις αντίστοιχες 
τιμές από το 1995, θα διαπιστώσουμε ότι τα τελευταία χρόνια ο δείκτης 
κινείται λίγο πάνω από τον μέσο όρο της εικοσαετίας. 

Ό π ω ς φαίνεται και από το Γράφημα 1, ο ρυθμός της αύξησης μειώ-
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νετοα μετά το 2000 με μια τάση σταθεροποίησης τα τελευταία χρόνια. 
Όλες αυτές οι μεταβολές που αφορούν στο σύνολο των εκπαιδευτικών 

Γράφημα 1 
Κρατικές δαπάνες στην εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Πηγή: Eurydice, 2005 

βαθμίδων, εμφανίζονται αναλογικά και στις δαπάνες της Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Σε σχέση με τις επιδόσεις των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε., οι οποίες 
αφορούν στον συγκεκριμένο δείκτη, η Ελλάδα βρίσκεται αρκετά κάτω 
από τον μέσο όρο, ο οποίος κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5% επί του 
συνολικού Α.Ε.Π. των κρατών-μελών, κατέχοντας μια από τις τελευταίες 
θέσεις, παρά το γεγονός ότι σταδιακά βελτιώνει τη θέση της. Σε αντίθε
ση με τη χώρα μας που παρουσιάζει συνεχή αύξηση στις δημόσιες 
δαπάνες για την εκπαίδευση ως ποσοστό του Α.Ε.Π., ο μέσος όρος των 
κρατών-μελών της Ε.Ε. των 25 την περίοδο 1995-2001 παραμένει σχε
δόν στάσιμος, με μικρή διακύμανση. Οι χώρες που παρουσιάζουν την 
καλύτερη επίδοση σε σχέση με τον συγκεκριμένο δείκτη είναι η Δανία, 
με ποσοστό 8,5% επί του Α.Ε.Π., καθώς και οι άλλες σκανδιναβικές 
χώρες, οι οποίες διακρίνονται για την αποτελεσματικότητα του εκπαι
δευτικού τους συστήματος. Από τις δέκα νέες χώρες της Ε.Ε. των 25 οι 
περισσότερες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των δημοσίων δαπανών 
για την εκπαίδευση με προεξέχουσα την Κΰπρο (Eurydice, 2005). 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζονται οι μεταβολές των δημοσίων δαπα
νών στην εκπαίδευση ως ποσοστού του Α.Ε.Π. για τις χώρες της Ε.Ε. των 
15 την περίοδο 1999-2001 σε σχέση με το έτος 1995 (Eurydice, 2005). 
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Γράφημα 2 
Δημόσιες δαπάνες στην εκπαίδευση ως % του Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των 15 

c 1995 Β1999 Π2000 Π2001 

EC EL ES FR IT LU Μ ΑΤ PT Fl SE UK Ευ 

Πηγή: Eurydice, 2005 

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αρκετές χώρες, όπως η Ιρλανδία, το Λου
ξεμβούργο και η Μ. Βρετανία, παρατηρείται σημαντική πτώση στην 
τιμή του συγκεκριμένου δείκτη, ενώ σε άλλες, όπως η Φινλανδία, η 
Αυστρία, η Ισπανία και η Γαλλία, η πτώση είναι μικρότερη, αλλά συνε
χής. Πρέπει, πάντως, να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι σε ορισμένες από 
αυτές τις χώρες, όπως η Ιρλανδία και η Φινλανδία, τη συγκεκριμένη 
περίοδο σημειώθηκε σημαντική αύξηση του Α.Ε.Π., κάτι που αντιστοί
χως συνέβη και στην Ελλάδα, όπως προαναφέρθηκε. 

1.3. Ιδιωτικές δαπάνες σε εκπαιδευτικές μονάδες ως ποσοστό 
του Α.Ε.Π. 

Το θέμα των ιδιωτικών επενδύσεων στην εκπαίδευση είναι πολιτικά 
ευαίσθητο. Οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-
μελών της Ε.Ε. όσον αφορά στους ιδιωτικούς πόρους στην εκπαίδευση 
είναι συνάρτηση των επιλογών της γενικότερης οικονομικής πολιτικής 
κάθε κράτους και των τάσεων και αντιλήψεων που διαμορφώνονται στην 
κάθε κοινωνία σε σχέση με τον βαθμό της ιδιωτικής συμμετοχής σε 
αγαθά όπως η εκπαίδευση, η οποία παραδοσιακά θεωρείται «δημόσια». 

Αναλύοντας τον δείκτη, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι ιδιωτικές 
επενδύσεις είναι πιθανό να υποτιμηθούν σε πολλές χώρες, επειδή δεν 
υπάρχουν ή είναι δύσκολο να συλλέγουν και να ελεγχθούν στοιχεία που 
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αφορούν στα ιδιωτικά σχολεία, στις ιδιωτικές δαπάνες νοικοκυριών σε 
εκπαιδευτικό υλικό και σε άλλες υπηρεσίες. 

Στην Ελλάδα οι οικονομικοί πόροι από ιδιωτικές δαπάνες είναι ιδιαί
τερα χαμηλοί και κυμαίνονται τα τελευταία χρόνια μεταξύ του 0,2 και 
0,3 ως ποσοστό του Α.Ε.Π. για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης συνο
λικά (Ε.Σ.Υ.Ε., 2005). Σε σχέση όμως με το σύνολο των δαπανών για την 
εκπαίδευση, οι ιδιωτικές δαπάνες καλύπτουν ποσοστό γΰρω στο 6%. Ο 
μέσος όρος, αντίστοιχα, των 25 κρατών-μελών της Ε.Ε. βρίσκεται στο 
0,6% του Α.Ε.Π. Από τις χώρες της Ε.Ε. ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
παρουσιάζουν η Γερμανία και η Μ. Βρετανία (1% και 0,8% αντιστοί
χως), ενώ ορισμένα κράτη που συμμετείχαν τελευταία στην ευρωπαϊκή 
διεύρυνση παρουσιάζουν σημαντικά υψηλά ποσοστά, όπως η Κύπρος 
(σταθερά πάνω από 1%). Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι 
Η.ΠΑ. (2,3%) και η Ιαπωνία (1,2%) σημειώνουν για τον συγκεκριμένο 
δείκτη τιμές πολλαπλάσιες του ευρωπαϊκού μέσου όρου. 

Από την άλλη πλευρά, χώρες όπως οι σκανδιναβικές, με εκπαιδευτι
κά συστήματα που θεωρούνται καλά οργανωμένα και αποτελεσματικά, 
εμφανίζουν ιδιωτικές δαπάνες σε εκπαιδευτικές μονάδες που κυμαίνο
νται σε ποσοστά αντίστοιχα με αυτά της Ελλάδας. Επίσης, οι μεγάλες 
διαφορές που επισημάνθηκαν αμβλύνονται σημαντικά, όταν η σύγκριση 
γίνεται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με 
δεδομένο ότι οι διαφορές αυτές εμφανίζονται κυρίως στο επίπεδο της 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

1.4. Σύνολο δαπανών σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά μαθητή 
και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

Ο συγκεκριμένος δείκτης, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του 
Ο.Ο.Σ.Α., αφορά στις δαπάνες ανά μαθητή με αναγωγή σε Μονάδες Αγο
ραστικής Δύναμης (Μ.Α.Δ.), ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές 
των κρατών σε επίπεδα τιμών, διαβίωσης και δημογραφικής σύνθεσης. 

Στην Ελλάδα ο δείκτης παρουσιάζει βελτίωση κατά το διάστημα μετα
ξύ 1995-2002, όπως προκύπτει από στοιχεία του Ο.Ο.ΣΑ. Τη συγκεκριμέ
νη περίοδο οι δαπάνες ανά μαθητή/τρια αυξήθηκαν κατά 30% περίπου για 
το σύνολο των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Η θετική μεταβολή οφείλεται 
αφενός στη σημαντική αύξηση των δαπανών σε πραγματικές τιμές και 
αφετέρου στη μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών. Όμως, παρά τη 
σημαντική αύξηση των δαπανών ανά μαθητή/τρια σε όλες τις βαθμίδες της 
εκπαίδευσης, η Ελλάδα παραμένει κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε. των 25, 
αλλά βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της «παλαιάς» Ε.Ε. των 15, καθώς 
είναι τελευταία στον σχετικό πίνακα, όπως φαίνεται και στο Γράφημα 3. 
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Γράφημα 3 
Δαπάνες σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά μαθητή στην Ε.Ε.-15 

σε Μ.Α.Δ.-ευρώ 

Μ Α Δ · ε υ ρ ώ ( Χ 1 0 0 0 ) 

I A.I$6Bvm • Β ^ ΰ β μ ο 
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Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., 2005 

Ο μέσος όρος σε Μονάδες Αγοραστικής Δΰναμης-ευρώ για τις χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έφτασε το 2001 τις 4.100 ΜΑ.Δ. ανά μαθη-
τή/τρια Πρωτοβάθμιας και τις 5.900 ΜΑ.Δ. ανά μαθητή/τρια Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης. Το ΰψος των δαπανών ανά μαθητή στα νέα 
κράτη-μέλη της διευρυμένης Ε.Ε. είναι μικρότερο από αυτό των χωρών 
της Ε.Ε. των 15, με εξαίρεση την Κΰπρο και τη Μάλτα, που έχουν πολύ 
καλύτερη επίδοση από την Ελλάδα. 

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των εκπαιδευτικών βαθμίδων, διαπιστώνε
ται ότι οι δαπάνες ανά μαθητή αυξάνονται ανάλογα με τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό μπορεί να αποδοθεί στη διαφορετική 
αναλογία μαθητών-εκπαιδευτικών ανά βαθμίδα και στη διαφορά του 
κόστους για υποδομές και εξοπλισμούς εργαστηρίων. Η Ελλάδα διατη
ρεί μια σχετικά καλή αναλογία μαθητή-εκπαιδευτικοΰ, με μέσο όρο ένας 
δάσκαλος ανά 13,5 μαθητές/τριες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 
ένας καθηγητής ανά 10,6 μαθητές/τριες στη Δευτεροβάθμια. Ας σημει
ωθεί ότι οι μέσες αυτές αναλογίες αφορούν στο σύνολο της χώρας, ενώ 
παρουσιάζονται διαφοροποιημένες στα αστικά κέντρα, με αναλογία 
περισσότερων μαθητών ανά εκπαιδευτικό. 



444 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

1.5. Σύνολο δαπανών σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά μαθητή 
και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης σε σχέση με το μέσο κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. 

Με τη χρήση προτύπων αγοραστικής δύναμης φιλτράρονται οι διαφορές 
των κρατών σε επίπεδα τιμών. Όμως, δεν λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές 
στο μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Έτσι, συσχετίζοντας τις δαπάνες ανά μαθη
τή με το μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., μπορεί να αναδειχθεί η προσπάθεια 
που καταβάλλει κάθε κράτος για την παροχή πόρων στην εκπαίδευση. 

Η υψηλή σε σχέση με άλλες χώρες της Ε.Ε. αύξηση του Α.Ε.Π. στην 
Ελλάδα συνοδεύτηκε από συγκριτικά μικρότερη αύξηση του πληθυ
σμού, με συνέπεια να αυξηθεί και το μέσο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. Έτσι, 
ενώ οι δαπάνες ανά μαθητή αυξήθηκαν αρκετά, η αύξηση ως προς το 
μέσο κατά κεφαλήν ΑΈ.Π. ήταν μικρότερη. Παρόλα αυτά η συσχέτιση 
των εκπαιδευτικών δαπανών ανά μαθητή με το μέσο κατά κεφαλήν 
ΑΈ.Π. καθιστά συγκρίσιμες τις επιδόσεις πλουσίων χωρών, όπως της Μ. 
Βρετανίας, της Γαλλίας ή ακόμη και των Η.ΠΑ., με αυτές της Ελλάδας. 

Η Ελλάδα βελτίωσε τη θέση της ως προς τον συγκεκριμένο δείκτη, 
αλλά βρίσκεται ακόμη χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη, με τιμές που 
κυμαίνονται στον μέσο όρο του Ο.Ο.Σ.Α. για την Πρωτοβάθμια Εκπαί
δευση και κάτω του μέσου όρου στη Δευτεροβάθμια. Ανάλογη επίδοση 
εμφανίζει η χώρα μας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε σχέση 
με τον μέσο όρο της Ε.Ε. των 25, όπως φαίνεται στο Γράφημα 4. 

Γράφημα 4 
Δαπάνες σε εκπαιδευτικές μονάδες ανά μαθητή σε σχέση με το μέσο 

κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στην Ε.Ε. των 25 (2001) 

1 1 H 
Ι 
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Πηγή: Ο.Ο.Σ.Α., 2005 
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Στην Ελλάδα οι δαπάνες ανά μαθητή σε σχέση με το μέσο κατά κεφα
λήν Α.Ε.Π. αυξάνονται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, κάτι που 
συμβαίνει και διεθνώς, και μάλιστα εντονότερα. Για το 2001 ο δείκτης 
εκφρασμένος σε ποσοστά ήταν 20% και 21% για την Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 

1.6. Η κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων 
στην ελληνική εκπαίδευση 

Οι δαπάνες για την εκπαίδευση διακρίνονται σε δαπάνες παγίου 
κεφαλαίου και σε τρέχουσες δαπάνες. Οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου 
αφορούν στα έξοδα κατασκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων και 
υποδομών, καθώς και στην προμήθεια και συντήρηση του εξοπλισμού. 
Οι τρέχουσες δαπάνες σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες για την υπο
στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και περιλαμβάνουν μισθούς 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, παραγωγή εκπαιδευτικού 
υλικού και μέσων, επιδοτήσεις, ενοικιάσεις κτιρίων, αποσβέσεις παγίου 
κεφαλαίου κ.ά. 

Στην Ελλάδα οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου αντιπροσωπεύουν περί
που το 6,5% των συνολικών δαπανών για την Πρωτοβάθμια και Δευτε
ροβάθμια Εκπαίδευση. Οι τρέχουσες δαπάνες, αντίστοιχα, αντιπροσω
πεύουν περίπου το 93,5% των συνολικών δαπανών. Το ποσοστό των τρε-
χουσών δαπανών στην Ελλάδα είναι υψηλό σε σχέση με τα διεθνή δεδο
μένα. Το 92% περίπου των τρεχουσών δαπανών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφιερώνεται σε μισθούς διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού, ποσοστό που είναι από τα υψηλότερα της Ε.Ε. 
(Ε.Σ.Υ.Ε., 2005). Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι οι μέσοι 
μισθοί του διδακτικού προσωπικού είναι από τους χαμηλότερους στην 
Ε.Ε. φαίνεται να οδηγεί σε αντιφατικά συμπεράσματα. Παράλληλα 
όμως, ο αριθμός μαθητών/τριών ανά εκπαιδευτικό είναι στην Ελλάδα 
από τους μικρότερους στην Ε.Ε., κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει αναλο
γικά μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, γεγονός που δικαιολογεί τη σχετι
κή δαπάνη. 

Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης γίνεται κυρίως σε κεντρικό επί
πεδο, με μικρότερη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών διοικη
τικών φορέων, φαινόμενο που παρατηρείται και στις περισσότερες 
χώρες της Ε.Ε. των 25. Από τα κεφάλαια που διατίθενται αρχικά σε κάθε 
επίπεδο διοίκησης, σημειώνονται μεταφορές κυρίως από το κεντρικό 
προς το περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, χωρίς όμως να αλλάζει δρα
ματικά η τελική εικόνα. 
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Γράφημα 5 
Κατανομή χρηματοδότησης ανά επίπεδο διοίκησης 

100 

80 

«0 

10 

10 

0 

Κεντρικό επίπεδο 

• Διάθεση πόρων ΠΠροϋιτ/μός 

^ 1 

Επίπεδο περιφέρειας Τοπικό επίπεδο 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2005 

Στο Γράφημα 5 φαίνεται ότι η αρχική χρηματοδότηση σε κεντρικό 
επίπεδο έφτασε στη χώρα μας το 95,7%, ενώ λόγω μεταφοράς σε φορείς 
αυτοδιοίκησης η τελική διάθεση κυμάνθηκε στο 91,7%. Τα αντίστοιχα 
ποσά για τις Περιφέρειες ήταν 4,3% και 6,3%, ενώ για την Τοπική Αυτο
διοίκηση 0% και 2%. 

Για την κατανομή και διαχείριση των οικονομικών πόρων στον 
χώρο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουρ
γούν συλλογικά όργανα όπως η Νομαρχιακή ή Επαρχιακή Επιτροπή 
Παιδείας, η Δημοτική ή Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας και η Σχολική 
Επιτροπή. 

1.7. Η γεωγραφική κατανομή των οικονομικών πόρων στην 
ελληνική εκπαίδευση 

Οι χρηματοδοτήσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι επιθυμητό να 
κατανέμονται στις Περιφέρειες με τρόπο που να καλύπτονται οι πραγ
ματικές ανάγκες. Οι ανάγκες αυτές προκύπτουν από παράγοντες όπως 
ο πληθυσμός κάθε περιοχής, η δημογραφική της σύνθεση, οι ειδικές 
γεωγραφικές συνθήκες (π.χ. νησιά) και οι κοινωνικοοικονομικές συνθή
κες. 
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Γράφημα 6 
Γεωγραφική κατανομή επενδύσεων στην εκπαίδευση 

σε σχέση με τον πληθυσμό 

ΑιαΜκΕβ Καιμ &*. ΟοαΛο >*ΤΕΐρος Κν» ώΜή IipBi r t * r t x A w ) BC(SO fttio ΚρΜ 

SSp»i ΓΛκ&Μα Mxia/a BMCa νιρος ΑγΟο Α»ά> 

Πηγή: Ε.Σ.Υ.Ε., 2005 

Ό π ω ς φαίνεται από το Γράφημα 6, ο μεγαλύτερος όγκος των επεν
δύσεων στην εκπαίδευση (σχεδόν 50%) απορροφήθηκε από την ευρύτε
ρη περιοχή της πρωτεύουσας, την Αττική. Σε σχέση με τα αντίστοιχα 
ποσά των υπόλοιπων διοικητικών περιφερειών παρουσιάζεται μια δυσα
ναλογία, τουλάχιστον σε σύγκριση με τον πληθυσμό κάθε περιοχής: στις 
υπόλοιπες Περιφέρειες, με εξαίρεση τα νησιά του Ιονίου και την Κρήτη, 
το ποσοστό επενδυτικών πόρων που αποδίδεται είναι σημαντικά μικρό
τερο από το ποσοστό του πληθυσμού στις περιοχές αυτές. 

1.8. Συγχρηματοδότηση έργων εκπαίδευσης 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλα ποσά διατίθενται για την Πρωτοβάθμια 
και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. Ι 
και Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. II). Στο πλαίσιο του Ε.Π.ΕΑ.Ε.Κ. Ι πραγματοποιήθη
καν έργα που αφορούσαν σε Προγράμματα Σπουδών, βιβλία και υπο
δομές των δυο αυτών βαθμίδων της εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της 
προγραμματικής περιόδου του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (1994-
1999) προωθήθηκε η εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευ
ση, χρηματοδοτήθηκαν οι σχολικές δραστηριότητες Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Αγωγή Καταναλωτή και επιμορφώθηκε 
μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών. Προωθήθηκαν, συγχρόνως, μέτρα 
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ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα μαθητών/τριών ειδικών κατηγοριών, 
όπως παλιννοστούντων, τσιγγανοπαίδων, μουσουλμανοπαίδων, ατόμων 
με ειδικές ανάγκες (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2000). 

Στο πλαίσιο του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. II συνεχίστηκαν ορισμένες από τις 
ενέργειες του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Ι. Κατά τη διάρκεια της προγραμματικής 
περιόδου του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δόθηκε έμφαση σε 
επιπρόσθετα μέτρα, όπως η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας 
με εναλλακτικές μορφές μάθησης, η προώθηση της ισότητας των 
ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας για όλους και ιδιαίτερα 
για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό, η βελτίωση της 
αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πλαίσιο 
της δια βίου μάθησης και η προώθηση του επαγγελματικού προσα
νατολισμού και της σύνδεσης με την αγορά εργασίας (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
2007). 

Στην τέταρτη προγραμματική περίοδο (2007-2013) του Δ' Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης αποτυπώνεται η στρατηγική επένδυσης στην ανά
πτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των κοινωνιών της Ε.Ε. και γι' αυτό 
δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον τομέα της εκπαίδευσης (ΥΠ.ΕΘ.Ο.Ο., 
2007). 

2. Κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας κατάστασης 

Τα ποσά που επενδύονται στην εκπαίδευση αποτελούν ένα μέτρο για 
την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. Οι δείκτες που αναλύθηκαν 
παραπάνω είναι δηλωτικοί των προθέσεων των κυβερνήσεων να δώσουν 
προτεραιότητα στην εκπαίδευση ως μέσο οικονομικής και κοινωνικής 
ανάπτυξης. Οι αριθμοί αυτοί, οι οποίοι ανήκουν στη μακροοικονομική 
κλίμακα, σχετίζονται με πολιτικοοικονομικές επιλογές, οι οποίες εντάσ
σονται στο πλαίσιο ενός γενικότερου εθνικού σχεδιασμού και μιας ευρύ
τερης στρατηγικής. Για τη χώρα μας, μέλος της Ε.Ε. και ως εκ τούτου 
μιας ευρύτερης οικονομικής και πολιτικής συμμαχίας, οι στρατηγικές 
και οι κατευθύνσεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεργασία με 
τους εταίρους μας. 

Η επιτυχία ή αποτυχία μιας χώρας σε έναν δείκτη μπορεί να οδηγεί 
σε ορισμένα γενικά συμπεράσματα, αλλά όμως δεν είναι σίγουρο ότι 
αποτυπώνει πλήρως την πραγματικότητα. Για παράδειγμα, στη χώρα 
μας με βάση τα επίσημα στοιχεία καταγράφονται τα χαμηλότερα ποσο
στά ιδιωτικών δαπανών στην εκπαίδευση. Δεν συμπεριλαμβάνονται, 
βέβαια, ανεπίσημα στοιχεία που αφορούν κυρίως έξοδα νοικοκυριών 
για ιδιωτικά σχολεία, για φροντιστήρια και για ιδιαίτερα μαθήματα κατ' 
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οίκον, κάτι που θα επέφερε διαφοροποίηση τόσο στον αντίστοιχο δείκτη 
όσο και στο σύνολο των δαπανών για την ελληνική εκπαίδευση, οι οποί
ες σε αυτήν την περίπτωση θα μπορούσαν να καταχωρισθούν μεταξύ 
των υψηλότερων και όχι των χαμηλότερων στις χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. (Πα-
παγεωργίου & Χατζηδήμα, 2003). 

Οι μακροοικονομικοί δείκτες μπορούν να φανερώνουν τις προτεραι
ότητες και τη δυναμική βελτίωσης μιας χώρας σε έναν συγκεκριμένο 
τομέα, αλλά σε πολύ μικρό βαθμό οδηγούν σε συμπεράσματα σχετικά 
με την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων. Η συνεχής αύξηση των 
δαπανών για την εκπαίδευση είναι πάντα επιθυμητή και η σταθεροποί
ηση τους σε ένα ποσοστό άνω του 4% του Α.Ε.Π. θα αποτελούσε θετική 
εξέλιξη, η οποία όμως δεν εξασφαλίζει αυτόματα την αναβάθμιση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης. Πρέπει παράλληλα να ελέγχεται και να βελ
τιώνεται ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιούνται οι οικονομικοί πόροι, 
ώστε οι επενδύσεις που γίνονται να είναι αποτελεσματικές, προς όφελος 
της εκπαιδευτικής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Η περι
γραφή, όμως, ενός συστήματος που θα αξιολογεί με κατάλληλη διαδι
κασία και κριτήρια ποιότητας την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης 
είναι ένα ακόμη θέμα σε διαδικασία εξέλιξης, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Ωστόσο, μια προσπάθεια αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστι
κών του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας ως προς τη διαχείρι
ση και κατανομή των οικονομικών πόρων και ως προς τη συνεργασία 
του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών φορέων θα πρέπει να κινηθεί με 
βάση τις παρακάτω παραδοχές: 

α. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων από όλα τα επίπεδα πρέπει 
να είναι ορθολογική. 

β. Η κατανομή των οικονομικών πόρων να γίνεται με βάση τις προ
τεραιότητες και τους στόχους της εκπαίδευσης. 

γ. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων να βασίζεται στη συνεργα
σία των εμπλεκόμενων φορέων. 

3. Ερευνητικό Πλαίσιο 

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές διατυπώθηκαν οι ερευνητικές 
υποθέσεις/θεματικοί άξονες, στους οποίους βασίστηκε η ποσοτική και η 
ποιοτική έρευνα. Ο πρώτος θεματικός άξονας αφορά στην επάρκεια 
χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο δεύτερος άξονας αφορά στη σχέση μεταξύ 
χρηματοδότησης και ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και τέλος 
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ο τρίτος άξονας στην αύξηση της χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους 
τομείς με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης δημό
σιας εκπαίδευσης. 

3.1. Μέθοδος - Δείγμα 

Το ερωτηματολόγιο και η συνέντευξη αποτέλεσαν τα βασικά εργα
λεία της έρευνας. Οι επιμέρους ερωτήσεις είναι κλειστού τΰπου, όπου 
ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει : (α) με Ναι η Ό χ ι , (β) με επι
λογή ενός -μεταξύ επάλληλων επιπέδων- διαφορετικού βαθμού προ
τίμησης και (γ) με επιλογή μίας η περισσότερων εναλλακτικών απα
ντήσεων. Η συνέντευξη ήταν ατομική, ημι-δομημένη και διάρκειας 
μίας ώρας. Οι βασικές ερωτήσεις της συνέντευξης εξειδικεύτηκαν 
ανάλογα με την ομάδα-στόχο και αφορούσαν σε πτυχές και στοιχεία 
που δεν μπορούσαν να αποτυπωθούν με τις κλειστές ερωτήσεις των 
ερωτηματολογίων. Οι ομάδες στόχοι που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
είναι: 

• Τα διοικητικά και επιστημονικά στελέχη της Εκπαίδευσης: Διευ-
θυντές/τριες Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων (90). 

• Οι Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων του δείγματος (97) και 
οι εκπαιδευτικοί (971). 

• Οι γονείς των μαθητών/τριών (1172). 

3.2. Αποτελέσματα 

Σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων, αρχικά ανα
λύονται τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας και στη συνέχεια γίνεται 
μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων με βάση τα στοιχεία της 
ποιοτικής έρευνας. 

1ος άξονας: Επάρκεια χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων 
Η πρώτη ερώτηση επικεντρώθηκε στο κατά πόσο είναι επαρκής η 

χρηματοδότηση των σχολείων για την κάλυψη των λειτουργικών ανα
γκών τους. Η ερώτηση απευθύνθηκε στους Διευθυντές Εκπαίδευσης 
και στους Προϊσταμένους Γραφείων, καθώς και στους/στις Διευθυ-
ντές/τριες των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, οι Διευθυντές /τριες 
των σχολικών μονάδων ερωτήθηκαν αν η διάθεση οικονομικών πόρων 
για την υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων κρίνεται ικανοποιητι
κή. 
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Πίνακας 1.1: Επάρκεια χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων για την κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμφωνίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διοικητικά Στελέχη 

(Λειτουργικές 

ανάγκες) 

90 

7% 

67% 

23% 

1% 

2% 

100% 

Διευθυντές/τριες 

(Λειτουργικές 

ανάγκες) 

97 

8% 

46% 

37% 

8% 

0% 

100% 

Διευθυντές/τριες 

(Καινοτόμα 

Προγράμματα) 

97 

2% 

16% 

48% 

29% 

4% 

100% 

Από την επεξεργασία των δεδομένων διαπιστώνεται ότι ένα μικρό 
ποσοστό των διοικητικών στελεχών (7%) δηλώνει πως η χρηματοδότηση 
των σχολικών μονάδων περιοχής ευθύνης τους είναι πολΰ ικανοποιητική 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους, ενώ στην πλειονότητα 
τους (67%) οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι αρκετά ικανοποιητική. 
Αντιθέτως, ένας σχεδόν στους τέσσερις (23% και 1%) επισημαίνει ότι δεν 
είναι επαρκής η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων. Η επάρκεια 
της χρηματοδότησης των περισσότερων σχολικών μονάδων του δείγμα
τος επιβεβαιώνεται και από τις συνεντεύξεις στις οποίες οι περισσότεροι 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Γραφείων δηλώνουν ότι «...οι 
οικονομικοί πόροι που χορηγούνται από τις δημοτικές επιτροπές επαρκούν για τις 
ανάγκες των σχολικών μονάδων και δεν τους έχουν αναγερθεί ελλείψεις η παράπο
να από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων». 

Στην ίδια ερώτηση ένα μικρό ποσοστό Διευθυντών/τριών σχολικών 
μονάδων (8%) απαντά ότι η χρηματοδότηση για την κάλυψη λειτουργι
κών αναγκών είναι πολΰ ικανοποιητική και ένας σχεδόν στους δυο Διευ-
θυντές/τριες (45%) απαντά ότι η χρηματοδότηση είναι αρκετά ικανοποι
ητική. Αντιθέτως, το ίδιο ποσοστό άλλων Διευθυντών/τριών (37% και 8% 
αθροιστικά) επισημαίνει ότι δεν είναι ικανοποιητική η χρηματοδότηση 
των σχολικών μονάδων. Ό π ω ς χαρακτηριστικά σημειώνει ένας Διευθυ
ντής Δημοτικού Σχολείου, «...τα χρήματα έρχονται αργά, μετά τον Ιανουάριο, 
και επαρκούν για να καλύψουμε μόνο βασικές ανάγκες, πετρέλαιο θέρμανσης, φωτι
σμό». 

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται μια αντίθεση μεταξύ των απόψεων 
των διοικητικών στελεχών, οι οποίοι στην πλειονότητα τους δηλώνουν 
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ότι υπάρχει επάρκεια χρηματοδότησης στις σχολικές μονάδες, και των 
Διευθυντών/τριών, καθώς οι μισοί περίπου δηλώνουν ότι η χρηματοδό
τηση είναι ανεπαρκής. Το γεγονός αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο 
ότι τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης δεν γνωρίζουν τις πραγματι
κές ανάγκες των σχολικών μονάδων ή δεν είναι ενημερωμένα για τις 
έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν στις σχολικές μονάδες. Επιπλέον, η 
διαφοροποίηση των απόψεων των Διευθυντών/τριών περί επαρκούς ή 
όχι χρηματοδότησης ενδεχομένως να οφείλεται σε αντικειμενικούς 
παράγοντες, που σχετίζονται με το μέγεθος της σχολικής μονάδας, με 
την παλαιότητα του κτιρίου κ.ά. 

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για την 
υλοποίηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, λιγότερο από ένας στους πέντε 
Διευθυντές/τριες (2% και 16% ) αναφέρει ότι είναι ικανοποιητική. Αντι
θέτως, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (48% και 29%) δηλώνει ότι δεν 
είναι επαρκείς οι οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την υλοποίηση 
των συγκεκριμένων προγραμμάτων. 

Η δεύτερη ερώτηση επικεντρώνεται στο αν και κατά πόσο οι σχολι
κές μονάδες χρηματοδοτούνται από εναλλακτικές πηγές εσόδων, όπως ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, οι τυχόν χορηγίες ή δωρεές, τα προ
γράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Η ερώτηση απευθύνθηκε στους 
Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. 

Πίνακας 1.2: Χρημοαοδότηση των σχολικών μονάδων από εναλλακτικές ηηγές 
εσόδων 

Πηγή εσόδων 

Βαθμός συμφωνίας 

Βάση 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Σύλλογος Γονέων 

και Κηδεμόνων 

97 

3% 

6% 

37% 

51% 

3% 

100% 

Χορηγίες ή δωρεές 

97 

1% 

8% 

13% 

70% 

7% 

100% 

Προγράμματα 

Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 

97 

4% 

6% 

30% 

54% 

6% 

100% 

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων από εναλ
λακτικές πηγές εσόδων, η πλειονότητα των Διευθυντών/τριών δηλώνει 
ότι αυτή είναι περιορισμένη. Πράγματι, μόνο το 3% εξ αυτών απαντά ότι 
η χρηματοδότηση από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων είναι πολύ 
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ικανοποιητική και το 6% ότι είναι αρκετά ικανοποιητική. Από χορηγίες 
ή δωρεές μόνον ένας Διευθυντής απαντά ότι η χρηματοδότηση είναι 
πολΰ ικανοποιητική, ενώ οκτώ Διευθυντές απαντούν «αρκετά». Τέλος, σε 
ό,τι αφορά στη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε προγράμματα 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. μόνον τέσσερις Διευθυντές/τριες απαντούν ότι η χρηματο
δότηση είναι πολΰ ικανοποιητική, ενώ έξι απαντούν ότι είναι αρκετά 
ικανοποιητική. 

Από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας προκύπτει, επίσης, ότι οι Σύλ
λογοι Γονέων και Κηδεμόνων χρηματοδοτούν ως επί το πλείστον τις σχο
λικές εκδηλώσεις, τις εκδρομές και τις αθλητικές δραστηριότητες. Επι
πλέον, οι περισσότεροι Διευθυντές/τριες δεν αναλαμβάνουν πρωτοβου
λίες για την εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης των σχολι
κών μονάδων οΰτε και διαθέτουν τις σχολικές εγκαταστάσεις για ιδιωτι
κές εκδηλώσεις με σκοπό την άντληση πρόσθετων πόρων. Χαρακτηρι
στική είναι η δήλωση ενός Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ο οποίος δηλώνει ότι «... ο ιδιωτικός τομέας θα αλλοιώσει τον δημόσιο χαρα
κτήρα της σχολικής μονάδας, ζητώντας ανταλλάγματα για τη χορηγία του». Από 
την άλλη πλευρά, υπάρχουν περιπτώσεις σχολικών μονάδων, οι οποίες 
ενισχύονται οικονομικά από τοπικές επιχειρήσεις μετά από πρωτοβου
λία είτε του ίδιου του Διευθυντή είτε των μελών του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή. Ό π ω ς χαρακτηριστι
κά αναφέρει ο Διευθυντής ενός Γυμνασίου, «...στο σχολείο υπάρχουν και 
εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης, όπως η αναζήτηση χορηγών. Συγκεκριμένα, 
μέρος του φωτοτυπικού εξοπλισμού αποτελεί χορηγία από ιδιωτική εταιρεία μετά 
από αίτημα· (...) μπορεί να είναι καλοδεχούμενη η όποια χορηγία, αλλά δεν θα 
πρέπει να απαλλάσσει την Πολιτεία από τις υποχρεώσεις της». 

Σε ό,τι αφορά στη συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε προγράμμα
τα του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., η υλοποίηση των τελευταίων απαιτεί την κινητο
ποίηση του/της Διευθυντή/τριας και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχο
λικής μονάδας, οι οποίοι είτε δεν ενημερώνονται είτε δεν επιθυμούν να 
συμμετέχουν σε ανάλογα προγράμματα. Ό π ω ς χαρακτηριστικά αναφέ
ρει ένας Προϊστάμενος Γραφείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
«... θα μπορούσε να επιτευχθεί μια πιο οργανωμένη απορρόφηση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων, δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη κινητοποίηση, καθώς 
υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία τελικά μένουν ανεκμετάλλευτα». 

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι λίγες σχολικές μονάδες χρηματο
δοτούνται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, από χορηγίες ή 
δωρεές και από προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. Σε ό,τι αφορά στο θέμα των 
χορηγών οι Διευθυντές/τριες εκφράζουν ενστάσεις για την αναζήτηση 
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χορηγών από την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, διότι υπάρχει ο κίνδυ
νος οι χορηγοί να εγείρουν αξιώσεις προς τη σχολική μονάδα, ενώ ανα
φορικά με το θέμα των προγραμμάτων Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. διαπιστώνεται ότι 
δεν υπάρχει η ανάλογη κινητικότητα. 

2ος άξονας: Σχέση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και της ποιότητας 
της εκπαίδευσης 

Οι ερωτήσεις του δευτέρου άξονα απευθύνθηκαν στα διοικητικά στε
λέχη, στους Διευθυντές/ντριες και στους εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων του δείγματος, καθώς και στους γονείς των μαθητών/τριών, και 
αφορούσαν στον βαθμό συμφωνίας των ερωτηθέντων με την ακόλουθη 
πρόταση: «Η επαρκής χρηματοδότηση των σχολείων επηρεάζει την ποι
ότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης». 

Πίνακας 2: Η επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων επηρεάζει την ποι
ότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμφωνίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διοικητικά 

Στελέχη 

90 

37% 

56% 

6% 

0% 

2% 

100% 

Διευθυντές/ 

τριες 

97 

46% 

46% 

6% 

0% 

1% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

57% 

36% 

3% 

1% 

0% 

100% 

Γονείς 

1172 

60% 

28% 

6% 

3% 

3% 

100% 

Από τον Πίνακα διαπιστώνεται ότι περισσότεροι από ένας στους τρεις 
Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων (37%) δηλώνουν 
ότι η επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων επηρεάζει πολύ 
την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, και περισσότεροι από ένας 
στους δυο (56%) δηλώνουν ότι την επηρεάζει αρκετά. Ωστόσο υπάρχει 
και ένα πολΰ μικρό ποσοστό (6%) που απάντησε ότι η χρηματοδότηση 
των σχολικών μονάδων δεν επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης. 
Αναφορικά με τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων διαπι
στώνεται ότι ένας σχεδόν στους/στις δυο Διευθυντές/τριες (46%) των σχο
λικών μονάδων δηλώνει ότι η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων 
επηρεάζει είτε πολΰ είτε αρκετά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαί
δευσης, ενώ ένα πολΰ μικρό ποσοστό (6%) απάντησε ότι η επαρκής χρη
ματοδότηση επηρεάζει λίγο την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 
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Σε ό,τι αφορά στους εκπαιδευτικούς περισσότεροι από ένας στους 
δυο (57%) θεωρούν ότι η χρηματοδότηση επηρεάζει πολΰ την ποιό
τητα της εκπαίδευσης, ενώ ένας στους τρεις εκπαιδευτικούς (36%) 
δηλώνει ότι η επαρκής χρηματοδότηση επηρεάζει αρκετά την ποιό
τητα της εκπαίδευσης. Αντιθέτως, ένα πολΰ μικρό ποσοστό των 
εκπαιδευτικών (3%) δηλώνει ότι η επαρκής χρηματοδότηση των σχο
λικών μονάδων δεν επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαί
δευσης. 

Από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας διαπιστώνεται, επίσης, ότι η 
συσχέτιση μεταξύ χρηματοδότησης και ποιότητας της εκπαίδευσης βρί
σκει σύμφωνους όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητα από τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, την αστικότητα της σχολι
κής μονάδας και τα χρόνια υπηρεσίας. 

Τέλος, έξι στους δέκα γονείς (60%) δηλώνουν ότι η επαρκής χρημα
τοδότηση επηρεάζει πολΰ την ποιότητα της εκπαίδευσης, ενώ ένα 
μικρότερο ποσοστό (28%) δηλώνει ότι την επηρεάζει αρκετά. Ωστόσο, 
ένας στους δέκα γονείς (6% και 3%) απάντησε ότι η χρηματοδότηση δεν 
επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, υποδηλώνοντας 
ενδεχομένως ότι η επαρκής χρηματοδότηση δεν είναι ο μοναδικός 
παράγοντας που συμβάλλει στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης. 

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι από τους γονείς οι οποίοι 
δηλώνουν ότι η επαρκής χρηματοδότηση επηρεάζει πολΰ την ποιότητα 
της εκπαίδευσης οι περισσότεροι (64%) ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 
από 41 έως 50 ετών, έναντι αυτών (54%) που είναι ηλικίας πάνω από 51. 
Ως προς την αστικότητα, οι γονείς που διαμένουν σε αστικές περιοχές 
(63%) θεωροΰν ότι η επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων 
επηρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, ενώ όσοι διαμέ
νουν σε αγροτικές περιοχές δηλώνουν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει σε 
μικρότερο βαθμό (ποσοστό 55%). Η ίδια τάση εμφανίζεται, επίσης, 
στους γονείς μαθητών/τριών της Α/θμιας Εκπαίδευσης (65%) σε σχέση 
με εκείνους (48%) που τα παιδιά τους φοιτοΰν στην Τεχνική Επαγγελ
ματική Εκπαίδευση. 

Κατά γενική ομολογία, όλοι οι ερωτηθέντες, και περισσότερο οι 
γονείς, συμφωνοΰν ότι η επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών μονά
δων επηρεάζει πολΰ ή αρκετά την ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας 
εκπαίδευσης, γεγονός που υποδηλώνει την αναγκαιότητα διάθεσης 
περισσότερων οικονομικών πόρων για τη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης. 



456 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

3ος Άξονας: Αύξηση της χρηματοδότησης σε συγκεκριμένους τομείς της εκπαί
δευσης 

Ο τρίτος άξονας περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στον βαθμό 
συμφωνίας των συμμετεχόντων σχετικά με τους τομείς για τους οποίους 
πρέπει να αυξηθεί η χρηματοδότηση, ώστε να αναβαθμιστεί η ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης. 

Η πρώτη ερώτηση της συγκεκριμένης θεματικής αφορούσε στον 
βαθμό συμφωνίας των ερωτηθέντων σχετικά με την ερευνητική υπό
θεση: «Αν αυξηθεί η χρηματοδότηση στον τομέα της εκπαιδευτικής 
έρευνας, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης;». 

Πίνακας 3.1: Αύξηση της χρηματοδότησης για την έρευνα στην εκπαίδευση 

Ομάδα Στόχος Ι 

Βαθμός συμφωνίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διευθυντές/τριες 

97 

51% 

41% 

4% 

0% 

4% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

49% 

37% 

7% 

1% 

0% 

100% 

Γονείς 

1172 

53% 

32% 

7% 

1% 

6% 

100% 

Από τον Πίνακα 3.1. διαπιστώνεται ότι ένας στους/στις δυο Διευθυ-
ντές/τριες (51%) δηλώνει ότι πρέπει να αυξηθεί πολΰ η χρηματοδότηση 
για έρευνες που αφορούν στην εκπαίδευση, ενώ τέσσερις στους δέκα 
(41%) απάντησαν ότι πρέπει να αυξηθεί αρκετά. Η ίδια σχεδόν ποσό
στωση στον βαθμό συμφωνίας «πολΰ» παρατηρείται στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών και των γονέων (εκπαιδευτικοί 49% και γονείς 53%). 
Μικρή διαφοροποίηση σημειώθηκε στις απαντήσεις των ερωτηθέντων 
σχετικά με την εκδοχή να αυξηθεί αρκετά (Διευθυντές /τριες 41%, εκπαι
δευτικοί 37% και γονείς 32%). Επιπλέον, ένα μικρό ποσοστό (7%) των 
εκπαιδευτικών και των γονέων αντίστοιχα δηλώνει ότι η εκπαιδευτική 
έρευνα θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί λίγο. 

Σε ό,τι αφορά στην ηλικία, στην υπηρεσιακή κατάσταση και στην 
προϋπηρεσία δεν παρατηρήθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων 
των εκπαιδευτικών. Σημαντικό στοιχείο αποτελεί η διαφοροποίηση των 
απόψεων των εκπαιδευτικών με βάση την αστικότητα και τη βαθμίδα 
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εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν. Πράγματι, οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αστικών περιοχών δηλώνουν σε ποσο
στό 50% ότι πρέπει να αυξηθεί πολΰ η χρηματοδότηση για την εκπαι
δευτική έρευνα, αυτοί που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ημιαστικών 
περιοχών δηλώνουν το ίδιο σε ποσοστό 40%, ενώ οι εκπαιδευτικοί που 
υπηρετούν σε Γενικά Λύκεια και στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαί
δευση δηλώνουν ότι πρέπει να αυξηθεί πολΰ η χρηματοδότηση, σε 
ποσοστό 51% και 42% αντίστοιχα. 

Το εύρημα αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αστικών περιοχών ή σε Γενικά 
Λύκεια είναι πιο δεκτικοί στην υλοποίηση εκπαιδευτικών ερευνών σε 
σχέση με αυτούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες ημιαστικών περιο
χών και στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το γεγονός μπορεί 
ενδεχομένως να συνδεθεί με την ανάγκη για ανάδειξη και επίλυση προ
βλημάτων που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη βαθμίδα της Γενικής 
Εκπαίδευσης, και μάλιστα σε αστικές περιοχές. 

Αναφορικά με τους γονείς, οι περισσότεροι που απάντησαν ότι πρέ
πει να αυξηθεί πολΰ η χρηματοδότηση για την εκπαιδευτική έρευνα 
είναι απόφοιτοι Ανώτερης ή Ανώτατης Εκπαίδευσης (60%) και έχουν 
παιδιά τα οποία φοιτοΰν στην Π/θμια Εκπαίδευση (56%). 

Η δεΰτερη ερώτηση αυτής της θεματικής αφοροΰσε στον βαθμό συμ
φωνίας των ερωτηθέντων σχετικά με την υπόθεση: «Αν αυξηθεί η χρη
ματοδότηση στον τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, θα ανα
βαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης;». 

Πίνακας 3.2: Αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της επιμόρφωσης 

Ομάδα Στόχος Ι 

Βαθμός συμφωνίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διευθυντές/τριες 

97 

74% 

23% 

2% 

0% 

1% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

73% 

22% 

2% 

0% 

0% 

100% 

Γονείς 

1172 

60% 

27% 

7% 

1% 

6% 

100% 

Από τον Πίνακα 3.2 προκΰπτει ότι η πλειονότητα των Διευθυντών/ 
τριών (74%) δηλώνει ότι πρέπει να αυξηθεί πολΰ η χρηματοδότηση στον 
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τομέα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ ένα μικρότερο ποσο
στό, 23%, επιλέγει την κατηγορία «αρκετά». Σε ό,τι αφορά στους εκπαι
δευτικούς, η πλειονότητα των ερωτηθέντων (73% και 22%) δηλώνει ότι 
πρέπει να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι στον τομέα της 
επιμόρφωσης. 

Αναφορικά με τις απόψεις των γονέων στο θέμα της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων γονέων (60%) 
δηλώνει ότι οι πόροι για την επιμόρφωση πρέπει να αυξηθούν πολΰ και 
ένα ποσοστό 27% των ερωτηθέντων γονέων δηλώνει αρκετά. 

Αναλυτικότερα, από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει 
ότι εκείνοι που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην αύξηση της χρηματο
δότησης για την επιμόρφωση είναι ηλικίας από 30 έως 40 ετών (76%), 
έχουν προϋπηρεσία 6 έως 15 έτη (77%) και διδάσκουν σε Γενικά Λύκεια 
(77%). 

Σε ό,τι αφορά στους γονείς, διαφαίνεται ότι όσο ανώτερο είναι το 
μορφωτικό τους επίπεδο τόσο περισσότερο αναγνωρίζουν την αξία της 
επιμόρφωσης. Σε ό,τι αφορά στην εθνικότητα οι Έλληνες γονείς (62%) 
σε σχέση με τους αλλοδαπούς (37%) συμφωνούν με την αύξηση της χρη
ματοδότησης στον τομέα αυτό. Αναφορικά με την αστικότητα, οι γονείς 
από αστικές περιοχές (63%) θεωρούν ότι πρέπει να αυξηθεί πολΰ η χρη
ματοδότηση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σε σχέση με τους 
γονείς που προέρχονται από ημιαστικές (53%). 

Από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας διαπιστώνεται, επίσης, ότι 
οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αξία της επιμόρφωσης. Ό π ω ς 
χαρακτηριστικά αναφέρει ένας εκπαιδευτικός «... είναι σημαντική, γιατί 
μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα και στον επιστημονικό τομέα αλλά και 
στον τομέα της παιδαγωγικής». Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί με πολλά 
χρόνια υπηρεσίας έχουν διαφορετική γνώμη. Χαρακτηριστική είναι 
η παρατήρηση ενός εκπαιδευτικού που υπονοεί, ενδεχομένως, ότι η 
επιμόρφωση αφορά κυρίως στους νεότερους εκπαιδευτικούς: «...αυτοί 
που είναι καινούριοι πρέπει να επιμορψωθούν, για να αποκτήσουν και κάποιες 
γνώσεις παιδαγωγικής που εμείς οι παλιοί έχουμε αποκτήσει από την πείρα 
μας». 

Η τρίτη ερώτηση αφορούσε στον βαθμό συμφωνίας των ερωτηθέντων 
σχετικά με την υπόθεση: «Αν αυξηθούν οι μισθοί των εκπαιδευτικών, θα 
αναβαθμιστεί η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης;» 
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Πίνακας 3.3: Αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών 

Ομάδα Στόχος/ 

Βαθμός συμψιονίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διευθυντές/τριες 

97 

80% 

16% 

2% 

0% 

1% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

77% 

18% 

3% 

0% 

0% 

100% 

Γονείς 

1172 

30% 

37% 

18% 

7% 

8% 

100% 

Αναφορικά με τους μισθούς των εκπαιδευτικών, η πλειονότητα των 
Διευθυντών/τριών (80%) απαντά ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών πρέπει 
να αυξηθούν πολΰ και ένα σχετικά μικρό ποσοστό (16%) απαντά ότι πρέ
πει να αυξηθούν αρκετά. Στην ίδια ερώτηση η πλειονότητα των εκπαι
δευτικών (77%) δηλώνει ότι πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί πολΰ, ενώ ένα 
ποσοστό 18% απαντά ότι πρέπει να αυξηθούν αρκετά. Αντιθέτως, ένα 
μικρό ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών (3%) απαντά ότι οι 
μισθοί θα πρέπει να αυξηθούν λίγο. Σε ό,τι αφορά στην αμοιβή των 
εκπαιδευτικών, οι απαντήσεις των γονέων είναι μοιρασμένες. Περίπου 
ένας στους τρεις (30%) δηλώνει ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών πρέπει 
να αυξηθούν πολΰ και περισσότεροι από ένας στους τρεις (37%) δηλώ
νουν ότι πρέπει να αυξηθοΰν αρκετά. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένας σχε
δόν στους πέντε γονείς (18%) δηλώνει πως οι μισθοί των εκπαιδευτικών 
πρέπει να αυξηθοΰν λίγο, ενώ ένα μικρό ποσοστό (7%) δηλώνει ότι δεν 
χρειάζεται καθόλου αΰξηση. 

Αναλυτικότερα, το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών (81%), 
ηλικίας από 41 ετών και πάνω, θεωρεί ότι ο μισθός τους πρέπει να αυξη
θεί πολΰ, σε αντίθεση με νεότερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς (64%). Το 
εΰρημα αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι σε ηλικία 
εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερες υποχρεώσεις σε σχέση με τους μεγαλύτε
ρους. Επιπλέον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί (79%), σε αντίθεση με τους 
αναπληρωτές (68%) είναι εκείνοι που θεωροΰν ότι πρέπει να αυξηθεί 
πολΰ ο μισθός τους. Την ίδια ανάγκη εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί (81%) 
με 15 έτη υπηρεσίας και πάνω, σε σχέση με αυτοΰς (68%), που έχουν 
λιγότερη προϋπηρεσία, οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης (79%) έναντι των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στην Τεχνική Επαγ
γελματική Εκπαίδευση (67%), και, τέλος, οι εκπαιδευτικοί που υπηρε-
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τοΰν σε σχολικές μονάδες αστικών περιοχών (79%) έναντι αυτών που 
υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αγροτικών περιοχών (71%). Το τελευ
ταίο εύρημα θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι το κόστος δια
βίωσης και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών στα αστικά κέντρα είναι 
μεγαλύτερες σε σχέση με αυτές που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 
που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αγροτικών περιοχών. Αξιοσημείω
το είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το αν τάσσο
νται υπέρ (78%) η κατά (78%) της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, 
στην πλειονότητα τους δηλώνουν ότι ο μισθός τους πρέπει να αυξηθεί 
πολΰ. 

Ανάλογα αποτελέσματα με αυτά της ποσοτικής έρευνας προέκυψαν 
και από τις συνεντεύξεις των Διευθυντών/τριών και των εκπαιδευτικών 
των σχολικών μονάδων του δείγματος, με μία σημαντική ομολογία, η 
οποία αφορά στο δίπολο «αύξηση του μισθοΰ-αΰξηση των ωρών διδα
σκαλίας». Χαρακτηριστική είναι η δήλωση ενός Διευθυντή Λυκείου: 
«...δίνοντας καλύτερους μισθούς στους εκπαιδευτικούς και έχοντας παραπάνω 
διδακτικές ώρες, η δημόσια παιδεία θα προσφέρει όλο το δυναμικό που έχει να 
προσφέρει, χτυπώντας αποτελεσματικά την παραπαιδεία». Άλλοι όμως εκπαι
δευτικοί διατυπώνουν ένα γενικότερο παράπονο σχετικά με την ανά
γκη μεγαλύτερης οικονομικής ενίσχυσης της εκπαίδευσης και αναφέ
ρονται ειδικότερα στη δική τους αμοιβή, σε συνδυασμό με την ανα
βάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης: «... η εκπαίδευ
ση, για να βελτιωθεί, θα πρέπει να απορροφά περισσότερα κονδύλια για καλύτε
ρους μισθούς». 

Η εργασία και το μορφωτικό επίπεδο των γονέων φαίνεται ότι επη
ρεάζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το θέμα της αύξησης 
του μισθού τους. Πράγματι, διαπιστώνεται σημαντική διαφοροποίηση 
μεταξύ των απόψεων των γονέων που εργάζονται στο δημόσιο (42%) σε 
σχέση με αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες (25%). Επίσης, δια
φαίνεται ότι όσο ανώτερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων τόσο 
περισσότερο αναγνωρίζουν την ανάγκη για την αύξηση του μισθού των 
εκπαιδευτικών. Συνεπώς, αυτοί που συμφωνούν με την αύξηση της χρη
ματοδότησης στους μισθούς των εκπαιδευτικών είναι οι γονείς που εργά
ζονται στο Δημόσιο και έχουν Ανώτερη ή Ανώτατη Εκπαίδευση. 

Η τέταρτη ερώτηση αφορούσε στον βαθμό συμφωνίας των ερωτηθέ
ντων σχετικά με την υπόθεση: «Αν αυξηθεί η χρηματοδότηση στον τομέα 
της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολείων, θα αναβαθμιστεί η ποιότητα 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης;» 
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Πίνακας 3.4: Αύξηση της χρηματοδότησης στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδο
μής 

Ομάδα Στόχος Ι 

Βαθμός συμφωνίας 

ΒΑΣΗ 

Πολύ 

Αρκετά 

Λίγο 

Καθόλου 

ΔΞ/ΔΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 

Διευθυντές 

97 

73% 

25% 

0% 

0% 

2% 

100% 

Εκπαιδευτικοί 

971 

77% 

19% 

1% 

0% 

0 

100% 

Γονείς 

1172 

67% 

21% 

5% 

2% 

5% 

100% 

Από τον Πίνακα 3.4. προκύπτει ότι η πλειονότητα των 
Διευθυντών/τριών δηλώνει ότι η χρηματοδότηση στον τομέα που αφορά 
στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων πρέπει να αυξηθεί 
πολΰ ή αρκετά (73% και 25% αντίστοιχα). Παρομοίως σχεδόν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί δηλώνουν (77% και 19%) αντίστοιχα ότι θα πρέπει να δια
τεθούν περισσότεροι οικονομικοί στην υλικοτεχνική υποδομή. 

Σε ό,τι αφορά στις απόψεις των γονέων στο ίδιο ερώτημα, ένα σημα
ντικό ποσοστό 67% δηλώνει ότι η χρηματοδότηση για την υλικοτεχνική 
υποδομή των σχολικών μονάδων πρέπει να αυξηθεί πολΰ, ενώ ένα 
μικρότερο ποσοστό (21%) δηλώνει «αρκετά». 

Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η χρηματοδότηση για 
την υλικοτεχνική υποδομή θα πρέπει να αυξηθεί πολΰ είναι ηλικίας από 
29 έως 50 ετών (80%). Οι εκπαιδευτικοί από 51 ετών και πάνω υποστη
ρίζουν την ίδια άποψη σε ποσοστό 65%. Δεν παρατηρήθηκε διαφορο
ποίηση στις απόψεις των εκπαιδευτικών με βάση την υπηρεσιακή κατά
σταση, την προϋπηρεσία και την αστικότητα των σχολικών μονάδων. 

Σε ό,τι αφορά στην αΰξηση της χρηματοδότησης για την υλικοτεχνι
κή υποδομή ως απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της ποιό
τητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, από τις απαντήσεις των γονέων 
διαπιστώνεται διαφοροποίηση των απόψεων ως προς το φΰλο, την εργα
σία, το μορφωτικό επίπεδο, την εθνικότητα, τη συχνότητα, επίσκεψης 
των γονέων στο σχολείο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης των παιδιών τους και 
την αστικότητα. 

Από την αποδελτίωση των στοιχείων της ποιοτικής έρευνας, και σε 
συνδυασμό με το μέρος της έρευνας που αφοροΰσε ειδικά στην «Υλικο
τεχνική Υποδομή» των σχολικών μονάδων, οι συμμετέχοντες στην έρευ-
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να αποτυπώνουν στις απαντήσεις τους τις ελλείψεις που αφορούν σε κτι
ριακές υποδομές και εργαστηριακό εξοπλισμό, την ανάγκη για τον 
εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών και την έλλειψη πρόσβασης στο Διαδί-
κτυο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της υπεύθυνης σχολικής 
βιβλιοθήκης ενός σχολείου, η οποία αναφέρει ως σημαντικά προβλήμα
τα της παρεχόμενης εκπαίδευσης την έλλειψη χώρου καθώς και την 
έλλειψη χρηματοδότησης για την αγορά νέων βιβλίων στη σχολική 
μονάδα που εργάζεται. Εξίσου σημαντική είναι όμως και η ελλιπής χρη
ματοδότηση των σχολικών μονάδων για εργαστηριακό εξοπλισμό: 
«...απαιτείται να βελτιωθούν οι σχολικές υποδομές, άστε η διδασκαλία να γίνει λιγό
τερο θεωρητική και mo ευχάριστη». 

Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις, οι γονείς δηλώ
νουν ότι δεν είναι ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των 
οικονομικών πόρων του σχολείου σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής, 
ωστόσο έχουν την αίσθηση ότι γίνεται καλή διαχείριση των χρημάτων 
που διατίθενται στις σχολικές μονάδες. 

4. Ερμηνεία αποτελεσμάτων - Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ποσοτικής και της ποιοτι
κής έρευνας διαπιστώνεται ότι, σχετικά με την πρώτη θεματική, που 
αφορά στη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων για την κάλυψη λει
τουργικών αναγκών, η αντίληψη των περισσότερων διοικητικών στελε
χών και των Διευθυντών/τριών είναι ότι οι σχολικές μονάδες χρηματοδο
τούνται ικανοποιητικά. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τη χρηματοδότη
ση των Καινοτόμων Προγραμμάτων, για τα οποία μάλιστα η πλειονότη
τα των Διευθυντών/τριών των σχολικών μονάδων θεωρεί ότι η χρηματο
δότηση τους είναι ανεπαρκής. Επιπροσθέτως, όπως προκύπτει από τα 
στοιχεία της ποιοτικής έρευνας, τα ποσά που διατίθενται επαρκούν μόνο 
για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, και έτσι γίνεται λόγος για 
την ανάγκη αύξησης της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων, ώστε 
να αντιμετωπίζονται οι έκτακτες ανάγκες, όπως για παράδειγμα η 
συντήρηση του σχολείου ή η αγορά εξοπλισμού. Επιπλέον διαπιστώνε
ται ότι τα διοικητικά στελέχη έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς τον 
τρόπο διαχείρισης των οικονομικών πόρων. Ό π ω ς χαρακτηριστικά ανα
φέρει ένας Διευθυντής Εκπαίδευσης, η Περιφερειακή Διεύθυνση πρέπει 
να αναλάβει την κεντρική διαχείριση των οικονομικών πόρων, ενώ ένας 
Προϊστάμενος Γραφείου Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπο
στηρίζει την αυτονομία της σχολικής μονάδας σε θέματα διαχείρισης 
των οικονομικών πόρων και αναφέρει συγκεκριμένα ότι «...κάθε σχολείο 
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πρέπει να αυτοδιοικείται και να διαχειρίζεται τα οικονομικά (...), διότι κάθε σχολείο 
γνωρίζει τις ανάγκες του». 

Σε ό,τι αφορά στην κατανομή των οικονομικών πόρων ανά σχολική 
μονάδα, οι απόψεις των διοικητικών στελεχών της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης φαίνεται να συγκλίνουν στο γεγονός ότι ευνοούνται μάλλον 
τα πολυθεσία σχολεία σε σχέση με τα ολιγοθέσια, διότι, όπως χαρακτη
ριστικά αναφέρουν, είναι οικονομικά ασύμφορο να συντηρούνται τα 
ολιγοθέσια σχολεία. 

Αναφορικά με το θέμα της ύπαρξης εναλλακτικών πηγών εσόδων δια
φαίνεται ότι η οικονομική συνεισφορά τόσο από τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων όσο και από τις χορηγίες ή τις δωρεές δεν είναι ουσιαστική, 
ενώ η συμμετοχή των σχολικών μονάδων σε προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ 
αποδεικνύεται πολΰ μικρή. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τις 
συνεντεύξεις, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συγκεντρώνει μικρά 
χρηματικά ποσά κυρίως για κάλυψη των εξόδων των σχολικών εκδρο
μών καθώς και άλλων εκδηλώσεων που διοργανώνει το σχολείο. Επιπλέ
ον, η προσφορά οικονομικών πόρων από χορηγούς δεν βρίσκει σύμφω
νους όλους τους/τις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων. Για το θέμα 
της αναζήτησης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης ένας Προϊστά
μενος Γραφείου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης επισημαίνει: «Δεν υπάρχει 
κεντρική κατεύθυνση (...)· αν υπήρχε, ίσως τα σχολεία να μπορούσαν να βρουν 
χορηγούς». Η παραπάνω αναφορά δικαιολογεί τις αποσπασματικές ενέρ
γειες που γίνονται σε κάποιες σχολικές μονάδες, χωρίς βέβαια σημαντι
κά αποτελέσματα. 

Σε ό,τι αφορά στη σχέση μεταξύ χρηματοδότησης των σχολικών 
μονάδων και ποιότητας της εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι όλοι οι ερω
τηθέντες αναφέρουν τη θετική επίδραση της επαρκούς χρηματοδότησης 
στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, από 
τις απαντήσεις των διοικητικών στελεχών, των Διευθυντών/τριών, των 
εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών/τριών διαπιστώνεται ότι 
πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για τη διεξαγωγή εκπαιδευτι
κών ερευνών, την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, την υλικοτεχνική 
υποδομή και, τέλος, την αμοιβή των εκπαιδευτικών. 

Αναλυτικότερα, η αύξηση της χρηματοδότησης για την υλοποίηση 
ερευνών στην εκπαίδευση κρίνεται χρήσιμη από τους περισσότερους 
ερωτηθέντες, οι οποίοι προτείνουν τη συστηματική παρακολούθηση 
των σχολικών θεμάτων, τη διάχυση των αποτελεσμάτων των ερευνών 
στα σχολεία και την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Παρ' όλα 
αυτά διαπιστώνεται μια δυσπιστία σχετικά με τη σκοπιμότητα των 
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ερευνών, επειδή τα συμπεράσματα τους δεν βρίσκουν πρακτική εφαρ
μογή. Οι επιφυλάξεις αυτές οφείλονται, ενδεχομένως, στην έλλειψη 
ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας για τα αποτελέσματα των 
ερευνών καθώς και στη μη αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προ
κύπτουν. 

Αναφορικά με τη διάθεση περισσότερων οικονομικών πόρων στο 
θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, διαπιστώνεται ότι οι Διευ-
θυντές/τριες και οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν ότι η επιμόρφωση 
είναι απαραίτητο και δομικό στοιχείο της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης. Επιπροσθέτως, από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας 
προκύπτει ότι η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων προϋπο
θέτει την υπέρβαση ορισμένων δυσκολιών, όπως η διάθεση προσωπι
κού χρόνου. Ό π ω ς χαρακτηριστικά αναφέρει ένας Διευθυντής σχολεί
ου, «(...) για να μπορέσει να εηιμορψωθεί ένας εκπαιδευτικός, θα ηρέηει να δια
θέσει κάηοιο χρόνο, και για να γίνει ουσιαστική επιμόρφωση, θα ηρέηει να είναι 
μακράς διαρκείας, διότι δεν μηορεί ταυτόχρονα να κάνεις και εκηαιδευτικό έργο 
και εηιμόρφωση». 

Σε ό,τι αφορά στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών μονάδων, 
τόσο οι Διευθυντές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι πρέπει 
να διατεθούν περισσότεροι οικονομικοί πόροι καθώς οι ελλείψεις σε 
κτιριακές υποδομές δυσχεραίνουν την εύρυθμη λειτουργία των σχολι
κών μονάδων. Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουν και οι γονείς των 
μαθητών/τριών, οι οποίοι εντοπίζουν την ανάγκη της διάθεσης περισ
σότερων πόρων για τη βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των σχο
λικών μονάδων. Από τα στοιχεία της ποιοτικής έρευνας διαπιστώνεται, 
επίσης, ότι τα περισσότερα προβλήματα αφορούν στη συντήρηση των 
κτιρίων και του εργαστηριακού εξοπλισμού. Χαρακτηριστική είναι η 
περίπτωση μιας σχολικής μονάδας της Τ.Ε.Ε., όπου οι εκπαιδευτικοί 
επισημαίνουν: «(...) το ηρόβλημα είναι η έλλειψη συντήρησης των κτιρίων και 
των εργαστηρίων, με αηοτέλεσμα να εηαφίεται στην καλή θέληση κάηοιων ηρό-
θυμων εκηαιδευτικων να συντηρήσουν τα μηχανήματα και να εηιδιορθωσουν τις 
βλάβες...». 

Αναφορικά με την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών σημει
ώνεται μια διαφοροποίηση μεταξύ των απόψεων των Διευθυντών/τριών 
και εκπαιδευτικών σε σχέση με αυτές των γονέων. Πράγματι η εκπαι
δευτική κοινότητα στην πλειονότητα της δηλώνει ότι πρέπει να αυξηθεί 
πολΰ ο μισθός τους, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση της παρεχό
μενης εκπαίδευσης, ενώ οι απόψεις των γονέων των μαθητών/τριών ποι
κίλλουν. 
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Εν κατακλείδι, η παροχή περισσότερων οικονομικών πόρων στην 

Εκπαίδευση θα βοηθήσει στην αναβάθμιση της ποιότητας της δημόσιας 

εκπαίδευσης υπό ορισμένες, όμως, προϋποθέσεις: 

• Η αύξηση των ιδιωτικών πόρων στη δημόσια εκπαίδευση να υπο

στηρίζεται κεντρικά. 

• Η μεγαλύτερη χρηματοδότηση να συνδυάζεται με τη βελτιστοποί

ηση των διαδικασιών που αφορούν στη ροή και στην απορρόφη

ση των κονδυλίων. 

• Η διάθεση πρόσθετων οικονομικών πόρων να γίνεται κατά σειρά 

στις υποδομές, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στην 

εκπαιδευτική έρευνα. 

• Η αύξηση του μισθού των εκπαιδευτικών να συνδέεται με την 

αύξηση των ωρών διδασκαλίας και την αξιολόγηση του εκπαιδευ

τικού έργου. 
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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

Η έννοια της «αποδοχής»1 (ή της απόρριψης) του εκπαιδευτικού 
συστήματος, στον βαθμό που αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, προσλαμ
βάνεται διαφορετικά τόσο από το ίδιο το κοινωνικό σύνολο όσο και από 
τους προγραμματιστές της εκπαίδευσης και τις πολιτικές ηγεσίες. Επι
πλέον, η έννοια της «κοινωνικής αποδοχής», όσο κοινή και αυτονόητη 
και αν εμφανίζεται, εμπεριέχει διαφορετικές, ακόμα και αντιμαχόμενες 
πολλές φορές, θέσεις, θεωρίες, απόψεις, ιδεολογίες, αξίες, προοπτικές, 
προσδοκίες ή ακόμα και διαφορετικά ή και αμοιβαία συγκρουόμενα 
κοινωνικά συμφέροντα. Αυτό είναι απολύτως φυσικό, εφόσον απορρέει 
από το κοινωνικό σύνολο που εμπεριέχει δυναμικά όλα τα παραπάνω. 
Ακόμα και τα ίδια τα εκπαιδευόμενα άτομα, ως πρώτοι αποδέκτες του 
συστήματος, θα πρέπει να θεωρούνται όχι ως «υποκείμενα προσαρμο
γής» σε κάποιο σύστημα που υιοθετούν και επιδιώκουν, αλλά ως «φορείς 
αντιθέσεων, οι οποίες ήδη ενυπάρχουν στο σύστημα που, κατά μίαν 
ακραία εκδοχή, καλούνται να υπηρετήσουν»2. Τα παραπάνω αποτελούν 

1. Για αναλυτικότερη προσέγγιση βλ. Γκιζελή, Β. Δ., Μακρΐδης Γ. κ.ά., (2007). Κοινωνι
κή αποδοχή. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 13, 166-180. 

2. Αναφέρεται από τον Ασδραχά στο Ασδραχάς Σ. Ι., Κΐττας, Χρ., Λιγομενΐδης Π., Μπα
μπινιώτης Γ. & Τσουκαλάς Α., (2006). Αρχική Έκθεση Διαμορφωτικής Αξιολόγησης. Αθήνα 
(μη δημοσιευμένο). Πρόκειται για κριτική προσέγγιση της παρούσας έρευνας από τους 
παραπάνω επιστήμονες, που προβλέπεται από τη διαδικασία της έρευνας κατά τις διά
φορες φάσεις της. 
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και τη μεγάλη δυσκολία σε κάθε απόπειρα διερεύνησης της «κοινωνικής 
αποδοχής του εκπαιδευτικού συστήματος» και της «εν γένει εκπαιδευτικής πραγ
ματικότητας», αλλά και της προσδίδουν μεγάλη σημασία, καθόσον η κοι
νωνική αποδοχή είναι απαραίτητος παράγων επιτυχίας κάθε εκπαιδευ
τικού συστήματος. 

Τα δεδομένα στα οποία η κοινωνική αποδοχή αναφέρεται, δεδομένα 
πραγματικά ή στερεοτυπικά, καθολικής ή λιγότερο γενικευμένης εμβέ
λειας, αποτελούν και τους βασικούς κατευθυντήριους άξονες της έρευ
νας για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, αποτελούν δε στοι
χεία του πολλαπλού σκοπού του κάθε εκπαιδευτικού συστήματος: και του 
διοικητικού συστήματος υποστήριξης του, και της υπάρχουσας περιρρέ
ουσας εκπαιδευτικής πραγματικότητας, και του στόχου της παροχής της 
γνώσης, και του κοινωνικοποιητικοΰ ρόλου του σχολείου. Γι' αυτό, κΰρια 
βάση της έρευνας αποτέλεσαν οι έννοιες α. του ίδιου του εκπαιδευτικού 
συστήματος, β. των διοικητικών μέτρων που λαμβάνονται ως στήριξη 
του εκπαιδευτικού συστήματος και γ. της εκπαιδευτικής πραγματικότη
τας και καθημερινότητας. Από την ερευνητική ομάδα του συγκεκριμέ
νου τμήματος της έρευνας εκτιμάται ότι «ποιότητα στην εκπαίδευση» 
σημαίνει ποιότητα και στα τρία αυτά επίπεδα της εκπαίδευσης, σε αμοι
βαία εποικοδομητική υποστήριξη. Θα πρέπει πάντως να σημειώσουμε 
ότι οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα τρία αυτά επίπεδα της εκπαίδευ
σης συχνά δημιουργούν παρερμηνείες και βαθιά σύγχυση, καθώς το ένα 
επίπεδο παρεισφρέει αδιακρίτως μέσα στο άλλο, χωρίς αυτό να γίνεται 
άμεσα αντιληπτό. Πόσες φορές οι γονείς, αγανακτισμένοι λ.χ. με ένα 
πρόβλημα της υλικοτεχνικής υποδομής δεν μεταθέτουν άθελα τους το 
πρόβλημα στο εκπαιδευτικό σύστημα και τανάπαλιν; 

Υπάρχουν και παραλείψεις στην έρευνα μας: Το εΰρος της, σε συν
δυασμό με πλείστους άλλους περιορισμούς, χρονικούς και οικονομικούς 
κατά κΰριο λόγο, κατέστησε απαγορευτική τη διεύρυνση και επέκταση 
της προς πεδία απολύτως απαραίτητα για την πληρότητα και την αξιο
πιστία της. Αναφέρουμε ενδεικτικά: φαίνεται π.χ. να λείπει «η συμμετο
χή των γονέων στη διαμόρφωση του συνόλου του θεσμικού πλαισίου 
λειτουργίας σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο εφαρμογής της οργα
νωμένης εκπαίδευσης»3 -έστω και αν η έρευνα δεν παρέβλεψε τον παρά
γοντα «γονείς» στη συλλογή των στοιχείων. Ομοίως, δεν αντιμετωπίστη
καν οι επιδράσεις της «παρέας». Ακόμη, αναγκαστική απουσία από τα 

3. Επισημαίνεται από τον Λινομενΐδη, Αρχική Έκθεση, ό.τι. 

4. Επισημαίνεται από τον Μπαμπινιώτη, Αρχική Έκθεση, ό.τι. 
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διερευνώμενα πεδία είναι και το ζήτημα της παραπαιδείας 4, μάστιγα 
κάθε εκπαιδευτικού συστήματος και αναστολέας κάθε προσπάθειας ποι
ότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της εκπαιδευτικής πραγματι
κότητας, αλλά και η ξεχωριστή διερεύνηση στο πεδίο της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης, των αμιγώς ειδικών σχολείων και πολλά άλλα. 

Με αφετηρία τα παραπάνω, επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε την 
«κοινωνική αποδοχή» ή «απόρριψη» της παρεχόμενης εκπαίδευσης με 
την ξεχωριστή προσέγγιση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
γονέων, αφοΰ παράλληλα εντοπίσθηκαν και αποτυπώθηκαν τα κοινωνι
κά χαρκτηριστικά και οι ιδιότητες των ομάδων στις οποίες ανήκουν οι 
ερωτώμενοι κατά την τρέχουσα συγκυρία. Βασικός στόχος της έρευνας 
ήταν η διείσδυση στην ερευνόμενη κοινωνική πραγματικότητα με έμφα
ση στις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το σημερινό σχολείο, αλλά και 
στον τρόπο με τον οποίο συνδέεται το θεσμικό με το συμβολικό πλαίσιο. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα διεξήχθη με κΰριο σκοπό την εκτίμηση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού μας συστήματος με έμφαση στο σχολικό 
περιβάλλον και στη διαμόρφωση του από τη δυναμική σχέση αλληλεπί
δρασης του με τις νέες κοινωνικές πραγματικότητες (εφαρμογή Νέων 
Τεχνολογιών, παγκοσμιοποίηση, πολυπολιτισμικότητα, κ.ά.) διαμέσου 
των αντιλήψεων και των στάσεων των αποδεκτών: εκπαιδευτικών, μαθη
τών και γονέων. Οι απαντήσεις που πήραμε στοιχειοθετούν, πέρα από 
την ποσοτική τους διάσταση, και τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία 
αποδέχεται ή απορρίπτει τον κοινωνικό ρόλο του σχολείου, σηματοδο
τώντας τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να δρομολογηθούν για τη βελ
τίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και, κατ' επέκτασιν, για τον επα
ναπροσδιορισμό του ρόλου του σχολείου στη σημερινή κοινωνία. 

Το γεγονός ότι η κοινωνική αποδοχή ή απόρριψη διατρέχει όλα τα 
θεματικά πεδία παίρνει μία ξεχωριστή σημασία ως προς τον τρόπο αξιο
λόγησης, συνολικά, του εκπαιδευτικού συστήματος, χωρίς όμως να υπάρ
χουν πάντοτε τα ερευνητικά εργαλεία για μία εμβάθυνση του βαθμού 
εμπλοκής των κοινωνικών δραστών με το σχολείο και των ιδιαίτερων ανα
γκών ή προσδοκιών τους. Η προσέγγιση μεγαλυτέρου αριθμού ερωτώμε
νων και εκτός των ορίων της εκπαιδευτικής κοινότητας και η διερεύνηση 
της κουλτούρας τους θα μπορούσε να ερμηνεύσει καλύτερα την κατεύ
θυνση αλλά και την ένταση των απαντήσεων στα βασικά ερευνητικά ερω
τήματα που τέθηκαν. Όμως, λόγω του εύρους της ερευνητικής προσπά
θειας (εκτενές ερωτηματολόγιο με αρκετές θεματικές ενότητες), των χρο
νικών περιορισμών ως προς την υλοποίηση της έρευνας, των διοικητικών 
και οικονομικών δεσμεύσεων κ.τ.λ. οδηγηθήκαμε στον περιορισμό των 
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αποδεκτών και στην περικοπή αρκετών ερωτήσεων. Άλλωστε, ένα τέτοιο 
πεδίο θα μπορούσε να αποτελέσει ξεχωριστή έρευνα (λ.χ. η διαμόρφωση 
της κοινωνικής αποδοχής η απόρριψης του σχολείου στην ελληνική κοινωνία), μικρό
τερης εμβέλειας, αλλά με μεγαλύτερο βάθος. Στην προκειμένη περίπτω
ση η θεματική ενότητα της κοινωνικής αποδοχής μοιάζει περισσότερο με 
τελική και όχι διαμορφωτική έκθεση αξιολόγησης της παρεχομένης εκπαίδευ
σης. Παρά τις δυσκολίες (διαδικαστικές, μεθοδολογικές και άλλες), οι 
απαντήσεις που πήραμε στα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν στον τομέα 
της κοινωνικής αποδοχής (εξαρτημένες μεταβλητές) και η διασταύρωση 
τους με τα χαρακτηριστικά των αποδεκτών (ανεξάρτητες μεταβλητές) 
βοήθησαν αρκετά, αφενός στο να προσεγγίσουμε συγκριτικά την κατεύ
θυνση και την ένταση των τοποθετήσεων, και αφετέρου στο να ερμηνεύ
σουμε τις τοποθετήσεις αυτές με βάση τη διαφορετικότητα του κοινωνι
κού ρόλου αλλά και του βαθμού εμπλοκής των αποδεκτών στην εκπαι
δευτική διαδικασία. Οι απαντήσεις των γονέων ως προς την κοινωνική 
αποδοχή του σχολείου προστίθενται με τις αντίστοιχες (όπου ήταν εφι
κτό) των εκπαιδευτικών και των μαθητών διευρύνοντας περισσότερο το 
πεδίο «σχολείο», έτσι ώστε η αποτίμηση της ποιότητας να πραγματοποιη
θεί και εκτός των ορίων της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Ποιος είναι ο ρόλος του σημερινού σχολείου και πώς εκτιμάται από 
τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς; Πώς αξιολογείται η 
μαθησιακή και παιδαγωγική διαδικασία της εκπαίδευσης σε σχέση με 
τις σημερινές ανάγκες των αποδεκτών, όπως αυτές διαμορφώνονται σε 
μια κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογικής καινοτομίας; Κατά πόσο 
επηρεάζεται ο εκπαιδευτικός και κοινωνικοποιητικός ρόλος του σημερι
νού σχολείου από την παρουσία των αλλοδαπών μαθητών; Κατά πόσο 
επηρεάζεται το σχολείο, αλλά και οι λειτουργίες του, από την «οικονο
μία της αγοράς»; Κατά πόσο το ελληνικό σχολείο πετυχαίνει να ικανο
ποιήσει τις προσδοκίες εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων; Ποιοι 
παράγοντες επηρεάζουν κατά τη γνώμη τους την ποιότητα της εκπαί
δευσης και σε ποιους αποδίδουν ευθύνες για τα προβλήματα στο σχο
λείο; Πώς οραματίζονται το σχολείο του αΰριο και πόσο αισιόδοξοι νιώ
θουν για το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης; Αυτά είναι τα βασικότε
ρα από τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν για τη διερεύνηση των στάσε
ων των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των γονέων τους έναντι 
της σΰνολης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της εκ μέρους τους 
αποδοχής ή απόρριψης της. 

Τα ερωτηματολόγια και ο σχολιασμός τους διαρθρώνονται στους 
παρακάτω άξονες: 
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1. Το προφίλ των ερωτώμενων: εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. 
2. Εκτιμήσεις για τον εκπαιδευτικό ρόλο του σχολείου - Μαθησιακή 

διαδικασία. 
3. Εκτιμήσεις για τον παιδαγωγικό και κοινωνικοποιητικό ρόλο του 

σχολείου. 

4. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης -

Απόδοση ευθυνών για τα προβλήματα στο σχολείο. 
5. Αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής διαδικασίας - Σύνδεση με την 

αγορά εργασίας. 
6. Απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το σχολείο του 

αΰριο - Βαθμός αισιοδοξίας. 

1. Τ ο π ρ ο φ ί λ τ ω ν ε ρ ω τ ώ μ ε ν ω ν : ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν , μ α θ η τ ώ ν 
και γ ο ν έ ω ν 

1.1. Το προφίλ των εκπαιδευτικών 

Στην έρευνα συμμετείχαν 971 εκπαιδευτικοί από τέσσερις διαφορετι
κούς τύπους σχολικών μονάδων (48% από το Δημοτικό, 27% από το 
Γυμνάσιο, 18% από το Λύκειο και 7% από το Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.). Οι περισ
σότεροι, με βάση την υπηρεσιακή τους κατάσταση, είναι μόνιμοι (μόνο 
9% είναι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι), δυο στους τρεις είναι γυναίκες 
(66,17% έναντι 33,83% των ανδρών), ενώ οι περισσότεροι (45%) ανήκουν 
στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών. 

1.2. Το προφίλ των μαθητών 

Στην έρευνα συμμετείχαν 357 μαθητές (56% κορίτσια και 44% αγόρια) 
από δυο διαφορετικούς τύπους σχολικών μονάδων (56% από Γενικό Λύκειο 
και 44% από Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ.), όπου το 42% ήταν μέχρι και 16 ετών, το 35% 
17 ετών και το 23% από 18 ετών και πάνω. Το 32% του δείγματος φοιτού
σε στην Α' τάξη, το 44% στη Β' τάξη και το 24% στη Γ' τάξη. Με βάση τον 
γενικό Μ.Ο. της βαθμολογίας τους, το 20% είχε βαθμολογική επίδοση 
μέχρι 13, το 49% από 13 μέχρι και 17, και το 31% από 17 μέχρι και 20. 

1.3. Το προφίλ των γονέων 

Στην έρευνα συμμετείχαν 1.172 γονείς (67% γυναίκες και 33% 
άνδρες), από τους οποίους το 52% είχε παιδιά στο Δημοτικό, το 28% στο 
Γυμνάσιο, το 17% στο Λύκειο και το 3% στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. Το 49% των 
γονέων ήταν μέχρι 40 ετών, το 44% 41 μέχρι και 50 ετών και το 7% 
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51ετών και πάνω. Ως προς το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, το 27% των 
γονέων είχε γνώσεις έως και υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το 46% έως και 
Λύκειο - Επαγγελματική Σχολή και το 27% με γνώσεις Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Με 
βάση την απασχόληση τους, το 46% εργαζόταν στον ιδιωτικό τομέα, το 
22% στον δημόσιο τομέα, το 14% ήταν άνεργοι και το 18% δήλωσε 
οικιακά. Με βάση το καθεστώς της εργασίας τους, το 49% δήλωσε μόνι
μος μισθωτός, το 31% εργοδότης ή αυτοαπασχολούμενος και το 20% προσωρινά 
απασχολούμενος (συμβασιούχος, εποχικός, ωρομίσθιος). 

2. Εκτιμήσεις γ ι α τ ο ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό ρ ό λ ο του σ χ ο λ ε ί ο υ -
μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α 

2.1. Πόσο ενδιαφέρονται οι μαθητές για το Περιεχόμενο 
Σπουδών 

Συμφωνά με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών το σημερινό σχολείο δεν 
κεντρίζει το μαθητικό ενδιαφέρον για τα διδασκόμενα μαθήματα, αφοΰ στη 
συγκεκριμένη ερώτηση το 60,42% των εκπαιδευτικών απάντησε ότι οι 
μαθητές δείχνουν από λίγο έως καθόλου ενδιαφέρον γι' αυτά. Η εκτίμηση 
αυτή επιβεβαιώνεται από τους ίδιους τους μαθητές, αφοΰ το 52,29% 
δήλωσε ότι ενδιαφέρεται από λίγο έως καθόλου για τα μαθήματα του σχο
λείου του και το 61,25% ότι οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες ικανοποιού
νται από λίγο έως καθόλου. Επιβεβαιώνεται επίσης και από την τοποθέ-
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τηση των γονέων τους, που υποστηρίζουν ότι το σχολείο δεν ενισχύει το 
ενδιαφέρον των παιδιών τους για τα μαθήματα (λίγο-καθόλου 59,80%). 

Στους εκπαιδευτικούς εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφο
ροποιήσεις κατά ηλικία (ρ < 0,017) και κατά τΰπο τΰπο σχολικής μονά
δας στην οποία υπηρετούν (ρ <0,000). Έτσι, στους μεγαλύτερους ηλι
κιακά εκπαιδευτικούς (από 51 ετών και πάνω) συναντάμε και το συγκρι
τικά μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής κατά ηλικία εκτίμησης (69,8% λίγο-
καθόλου), ενώ στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. το ποσοστό απογειώνεται φτάνοντας 
στο 89,23% (λίγο-καθόλου). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 53,78% των εκπαι
δευτικών στο Δημοτικό υποστηρίζει ότι οι σημερινοί μαθητές ενδιαφέ
ρονται από αρκετά έως ηολύ για το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, 
ποσοστό που μειώνεται στο 30,52% στο Γυμνάσιο, ακόμα περισσότερο 
στο Λύκειο (25,75%), για να φθάσει στο 10,77% στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 

Στους μαθητές Λυκείου και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. το 39,1% δήλωσε ότι 
ενδιαφέρεται λίγο για το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων του, μάλιστα 
το 13,1% είπε ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου. Ό μ ω ς οι τοποθετήσεις των 
μαθητών μοιράζονται, αφοΰ το 37,7% δείχνει να ενδιαφέρεται αρκετά για 
τα μαθήματα του και το 10% ηολύ. Αν και δεν σημειώθηκε στατιστικά 
σημαντική διαφοροποίηση, οι μαθητές με την υψηλότερη βαθμολογία 
δήλωσαν, όπως αναμενόταν, ότι ενδιαφέρονται περισσότερο από τους 
συμμαθητές τους για το περιεχόμενο των μαθημάτων τους. Έτσι, το 
37,70% των μαθητών με γενικό Μ.Ο. βαθμολογίας μέχρι 13, που δήλω-
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σε ότι ενδιαφέρεται από αρκετά έως ηολύ, γίνεται 46,45% στους μαθητές 
με Μ.Ο. 13-17 και 54,17% στους μαθητές με Μ.Ο. 17-20. Αυτό συμβαί
νει, παρ' όλο που οι περισσότεροι μαθητές δηλώνουν ότι γνωρίζουν τον 
σκοπό των μαθημάτων που διδάσκονται. Συγκεκριμένα, το 47,7% των μαθητών 
Λυκείου και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. δήλωσε ότι γνωρίζει αρκετά και το 21,3% ηολύ 
τον σκοπό των μαθημάτων του. Αν και οι μαθητές με τη χαμηλότερη 
βαθμολογία (Μ.Ο. μέχρι 13) και οι μαθητές στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. σημείω
σαν υψηλά ποσοστά στις κατηγορίες λίγο και καθόλου, δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις. 

Αυτή η διάσταση μεταξύ της γνώσης των σκοπών των μαθημάτων και 
της συμπεριφοράς τους απέναντι στο μάθημα είναι πιθανόν να σημαίνει 
είτε ότι δεν γνωρίζουν στην πραγματικότητα τον σκοπό (έστω και αν 
ισχυρίζονται το αντίθετο) είτε ότι δεν θεωρούν τον σκοπό σημαντικό (δεν 
πείστηκαν) είτε ότι αυτός δεν ανταποκρίνεται στις επιθυμίες, τα ενδια
φέροντα η τις επιδιώξεις τους είτε τέλος γιατί το περιεχόμενο των μαθη
μάτων δεν ανταποκρίνεται στους σκοπούς. 

Στους γονείς το 47,1% εκτιμά ότι το ελληνικό σχολείο ενισχύει λίγο το 
ενδιαφέρον των μαθητών για το περιεχόμενο των μαθημάτων, ενώ το 
12,7% δήλωσε ότι δεν το ενισχύει καθόλου. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο 
(ρ <0,009), κατά ηλικία (ρ <0,002), κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ <0,000) 
και κατά τΰπο σχολείου (ρ<0,001). Έτσι, οι άνδρες γονείς εκτιμούν περισ-
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σότερο από τις γυναίκες ότι το σχολείο ενισχύει αρκετά έως ηολύ το ενδιαφέ
ρον των μαθητών του για το περιεχόμενο των μαθημάτων τους (45,2% ένα
ντι 37%), το ίδιο εκτιμούν και οι μικρότεροι σε ηλικία γονείς (έως 40 ετών 
44,9%, 41-50 ετών 35% και 51 ετών και πάνω 32,4%). Τις μεγαλύτερες δια
φοροποιήσεις εντοπίζουμε κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, όπου οι γονείς με 
γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά 
στην κατηγορία αρκετά-ηολύ (29,2%), έναντι των γονέων με γνώσεις Δευτερο
βάθμιας (40,8%) και Πρωτοβάθμιας (50,9%). Όμως η αρνητική εκτίμηση 
για το σημερινό σχολείο ως προς το ηόσο ενισχύει το μαθητικό ενδιαφέρον είναι 
σαφώς μεγαλύτερη στους γονείς μαθητών στο Γενικό Λύκειο, όπου το ποσο
στό αρνητικής εκτίμησης (λίγο^καθόλον) φθάνει το 71%, έναντι 60% στο 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., 59% στο Γυμνάσιο και 51% στο Δημοτικό. 

2.2. Πόσο ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
μαθητών στο σχολείο 

Το 43,6% των μαθητών δηλώνει ότι οι εκπαιδευτικές του ανάγκες στο 
σημερινό σχολείο ικανοποιούνται λίγο, και μάλιστα το 17,7% δήλωσε ότι 
δεν ικανοποιούνται καθόλου. Πάντως το 31,9% είπε ότι ικανοποιούνται 
αρκετά οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες και το 6,7% ηολύ. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά σχολική 
τάξη (ρ <0,000), όπου το 50% των μαθητών της Α' τάξης, που δήλωσε αρκε
τά έως ηολύ ικανοποιημένο, μειώνεται στο 41,1% στη Β' τάξη και στο 20% 
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(!) στη Γ' τάξη, και κατά ηλικία (ρ<0,020), όπου το 43,8% στους μαθητές 
μέχρι 16 ετών γίνεται 41% στους ΐ7χρονους και μόλις 25,3% στους μαθη
τές από 18 ετών και πάνω. Αξίζει να σημειωθεί, αν και δεν σημειώθηκε 
σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση (ρ < 0,617), ότι οι μαθητές με την 
καλύτερη βαθμολογία (Μ.Ο. από 17 και πάνω) σημειώνουν το μεγαλύτε
ρο ποσοστό (64,6%) στην κατηγορία λίγο-καθόλου, κάτι που δείχνει ότι το 
σημερινό σχολείο δεν ικανοποιεί τις εκπαιδευτικές ανάγκες οΰτε των 
«καλών» μαθητών, αφοΰ το πρόβλημα τους δεν εντοπίζεται στη δυσκολία 
παρακολούθησης μιας ποιοτικής εκπαίδευσης υψηλών προδιαγραφών, 
αλλά στην παροχή μιας στερεοτυπικά αναπαραγόμενης γνώσης που δεν 
αποτελεί γι' αυτούς προσωπική κατάκτηση και εφόδιο για το αΰριο. 

2.3. Πόσο ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα των μαθητών 
από το σχολείο τους 

Η πλειονότητα των μαθητών δήλωσε ότι δεν ικανοποιούνται τα ενδια
φέροντα τους στο σημερινό σχολείο. Έτσι, το 49,6% είπε ότι ικανοποΰ-
νται λίγο και το 25,6% ότι δεν ικανοποΰνται καθόλου, αντίθετα αρκετά ικα
νοποιημένο δήλωσε το 20,2%, και μόνο το 4,6% πολύ ικανοποιημένο. 

Οι μαθητές εκτιμούν σε ποσοστό 75,2% ότι το σχολείο ικανοποιεί 
«λίγο-καθόλου» τα ενδιαφέροντα τους. Τα συνολικά αυτά αποτελέσματα 
διαφοροποιούνται κατά τάξη ως εξής: οι μαθητές της Α' τάξης απαντούν 
«λίγο-καθόλου» σε ποσοστό 68,52%, της Β' τάξης σε ποσοστό 74,32% και 
της Γ' τάξης σε 87,21%. Τα αγόρια σε ποσοστό 69,59% και τα κορίτσια 
σε ποσοστό 80,10%. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο 
(ρ <0,025) και κατά σχολική τάξη (ρ <0,009). Έτσι τα κορίτσια δήλωσαν 
λιγότερο ευχαριστημένα από τα αγόρια (80,1% δήλωσε από «λίγο έως 
καθόλου» έναντι 69,6% των αγοριών) από τον τρόπο που ικανοποιούνται 
τα ενδιαφέροντα τους στο σημερινό σχολείο, αν και σημειώνουν καλύτε
ρες επιδόσεις από αυτά. Ό π ω ς συνέβη με τις εκπαιδευτικές τους ανά
γκες, έτσι και με τα ενδιαφέροντα τους οι μαθητές της Γ' τάξης δηλώ
νουν λιγότερο ικανοποιημένοι. Έτσι, μόνο το 12,8% (!) φαίνεται να ικα
νοποιείται από αρκετά έως πολύ από το σημερινό σχολείο ως προς τα 
ενδιαφέροντα του, ένα ποσοστό που είναι αρκετά μεγαλύτερο στις άλλες 
τάξεις του Λυκείου (Β' τάξη 25,7% και Α' τάξη 31,5%). Μικρά ποσοστά 
ικανοποίησης εντοπίζονται και πάλι στους «κάλους» μαθητές (16% στους 
μαθητές με Μ.0.17-20 έναντι 27,4% στους μαθητές με Μ.Ο. μέχρι 13 
και 27,3% στους μαθητές με Μ.Ο. 13-17) και στους μαθητές Γενικού 
Λυκείου (22,2% έναντι 28,1% στους μαθητές του ΤΈΈ.-ΕΠΑΛ.). 
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2.4. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για την προσαρμογή της 
μαθησιακής διαδικασίας στις ιδιαιτερότητες των μαθητών 

Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων παρουσιάζονται γενικά διχα
σμένοι ως προς το αν η εκπαιδευτική διαδικασία προσαρμόζεται στις ιδιαι
τερότητες των μαθητών τους. Οι μισοί σχεδόν πιστεύουν πως προσαρμόζε
ται αρκετά έως πολύ και οι άλλοι μισοί από λίγο έως καθόλου. Συγκεκριμένα, η 
μαθησιακή διαδικασία προσαρμόζεται αρκετά στις ιδιαιτερότητες των 
μαθητών, συμφωνά με την εκτίμηση του 46,3% των εκπαιδευτικών, και πολύ, 
συμφωνά την άποψη του 8,5% αυτών, αντίθετα το 37,8% των εκπαιδευτικών 
πιστεύει ότι προσαρμόζεται λίγο και το 7,4% ότι δεν προσαρμόζεται καθόλου. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο 
(ρ < 0,010), όπου οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν μεγαλύτερο 
ποσοστό αρνητικής εκτίμησης (47,95% έναντι 39,05% των ανδρών) και 
κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ <0,000), όπου μόνο στους εκπαιδευτι
κούς του Λυκείου η αρνητική εκτίμηση (60,24% λίγο-καθόλου) ξεπερνά τη 
θετική. Συγκεκριμένα στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. εντοπίζεται το μεγαλύτερο 
συγκριτικά ποσοστό των εκπαιδευτικών (64,06%) που εκτιμά ότι το σχο
λείο προσαρμόζεται στις ιδιαιτερότητες του μαθητή, και αυτό οφείλεται 
κυρίως στους τομείς και στις ειδικότητες που τον προετοιμάζουν συμ
φωνά με τις επιλογές του για την αγορά εργασίας. 
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Γράφημα 6. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 
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2.5. Η καλλιέργεια της ολόπλευρης προσωπικότητας των 
μαθητών στο σημερινό σχολείο 

Συμφωνά με την έρευνα, γονείς και εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι στο 
σημερινό σχολείο δεν καλλιεργείται η ολόπλευρη προσωπικότητα των μαθητών, 
άποψη που βρίσκει σύμφωνο το 61,57% των γονέων και το 67,48% των 
εκπαιδευτικών. 

Γράφημα 7. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
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Στους εκπαιδευτικούς το 67,48% συμφωνεί με το ότι δεν καλλιεργείται η 
ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή στο σημερινό σχολείο, εντοπίσθη
κε μάλιστα σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση μόνον κατά τΰπο σχο
λικής μονάδας (ρ<0,001). Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό αρνη
τικής εκτίμησης εντοπίζεται στο Λύκειο (77,25%) και το μικρότερο στο 
Δημοτικό (61,26%), κάτι όμως που δεν αλλάζει την γενική αντίληψη των 
εκπαιδευτικών. 

Γράφημα 8. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 

(Γονείς, κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, %) 

Μέχρι Απολ. Λυκείου ΑΕΙ-ΤΕΙ-Μετ/κά 
Υττοχρ.Εκτταίδ. 
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Στους γονείς το 61,57% διαφωνεί με την άποψη ότι το σχολείο καλλιερ
γεί την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή. Η μεγαλύτερη δια
φωνία εκφράζεται από τις γυναίκες με 64,3% (έναντι 56% των ανδρών, 
ρ < 0,004), από τους αποφοίτους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με 74,2% 
(έναντι 62,3% της Δευτεροβάθμιας και 46,4% της υποχρεωτικής εκπαί
δευσης, ρ<0,000) και από γονείς με παιδιά στο Λύκειο με 70% (έναντι 
64% στην Τ.Ε.Ε., 55% στο Γυμνάσιο και 56% στο Δημοτικό, ρ<0,001). 

2.6. Η καλλιέργεια της ανάπτυξης κριτικής σκέψης των 
μαθητών στο σημερινό σχολείο. 

Το σημείο στο οποίο οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών διαφορο
ποιούνται σημαντικά είναι το εάν το σημερινό σχολείο καλλιεργεί την 
κριτική σκέψη των μαθητών. Έτσι, ο ένας στους δυο γονείς (49,23%) 
συμφωνεί ότι αναπτύσσεται η κριτική σκέψη των μαθητών στο σημερινό σχολείο, 
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ενώ στους εκπαιδευτικούς υπερισχύει η αντίθετη άποψη (διαφωνεί το 
54,79%). 

Στους γονείς, το 49,2% δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη αυτή και 
το 44,6% ότι διαφωνεί, ενώ το 6,2% δεν ήξερε η δεν ήθελε να απαντήσει 
στο συγκεκριμένο ερώτημα. 

Εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις κατά εκπαι
δευτικό επίπεδο (ρ < 0,000) και κατά τΰπο σχολείου (ρ < 0,000) στο οποίο 
σπουδάζουν τα παιδιά τους. Έτσι, μόνο το 34,9% των γονέων με γνώσεις 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συμφωνεί ότι στο σημερινό σχολείο καλ
λιεργείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών, ενώ το αντί
στοιχο ποσοστό στους γονείς με γνώσεις Δευτεροβάθμιας είναι 51,2% 
και ο' εκείνους με γνώσεις μέχρι υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 61,2%. 
Ένα από τα σημαντικότερα δεδομένα της έρευνας είναι η διαφοροποί
ηση των γονέων με παιδιά στο Γενικό Λύκειο και στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. ως 
προς την εκτίμηση τους για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης. Έτσι, 
το ποσοστό των γονέων στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ., που συμφωνεί με την άποψη 
αυτή (62%), είναι το μεγαλύτερο απ' όλους τους άλλους τύπους σχολείου, 
στο Γενικό Λύκειο το μικρότερο (36%), ενώ τα ενδιάμεσα ποσοστά καλύ
πτουν το Δημοτικό (47%) και το Γυμνάσιο (49%). Αξίζει λοιπόν να διε
ρευνηθεί περισσότερο η σύγκριση Γενικού Λυκείου και ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ., 
και μάλιστα ανά τομέα κοινωνικής αποδοχής ή απόρριψης τους από 
τους γονείς. 

Γράφημα 9. ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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Στους εκπαιδευτικούς το 54,8% εκτιμά ότι στο σημερινό σχολείο δεν καλ
λιεργείται η κριτική σκέψη, άποψη στην οποία εντοπίσθηκε σημαντική στα
τιστικά διαφοροποίηση μόνο κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ <0,000). 
Έτσι, η εκτίμηση αυτή ανατρέπεται μόνο στους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου ο ένας στους δυο (49,55%) συμφωνεί 
ότι αναπτύσσεται η κριτική σκέψη των μαθητών, ενώ αντίθετα η εκτί
μηση αυτή δεν διατηρείται οΰτε στο Γυμνάσιο (33,73%) οΰτε στο Γενικό 
Λύκειο (31,74%) οΰτε στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (25%). 

ΠΔΞ/ΔΑ 

Γράφημα 10. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ 
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2.7. Η ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών 
στο σχολείο 

Η γενική εκτίμηση είναι αρνητική. Οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι δεν 
αναπτύσσονται οι προσωπικές δεξιότητες των μαθητών. Το φαινόμενο 
είναι εντονότερο στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Αυτό αποτελεί γενικότε
ρο πρόβλημα στα σχολεία και σχετίζεται πιθανόν με τα Προγράμματα 
Σπουδών, τη δομή και τις απαιτήσεις της ΰλης αλλά και τον γενικότερο 
σχεδιασμό των σχολείων. Ακόμα, διαφαίνεται μια διαφορετική αντιμε
τώπιση του θέματος ανάμεσα στους άνδρες και στις γυναίκες εκπαιδευ
τικούς. Πράγματι, ένα από τα ερευνητικά δεδομένα που αξίζει ιδιαίτε
ρα να σημειωθεί είναι ότι σε γενικές γραμμές οι μαθητές δεν αναπτύσ
σουν σημαντικά τις προσωπικές τους δεξιότητες, αν και, όπως θα δοΰμε, 
λειτουργούν σε ένα σχολείο στο οποίο προωθούνται η ελεύθερη έκφρα-
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ση, η ανάληψη πρωτοβουλιών αλλά και η ομαδική δράση. Έτσι, το 
48,4% των εκπαιδευτικών συμφωνεί λίγο και μάλιστα το 5,4% δεν συμ
φωνεί καθόλου στο ότι οι μαθητές αναπτύσσουν σημαντικά τις προσωπι
κές τους δεξιότητες. Αντίθετα το 36,7% των εκπαιδευτικών συμφωνεί 
αρκετά και το 9,6% ηολύ με την άποψη ότι αναπτύσσονται οι προσωπικές 
δεξιότητες των μαθητών τους. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο 
(ρ<0,001) αλλά και κατά τΰπο σχολικής μονάδας που υπηρετούν 
(ρ <0,000). Έτσι, οι γυναίκες εκπαιδευτικοί εκφράζουν τα μεγαλύτερα 
ποσοστά διαφωνίας με την τοποθέτηση ότι αναπτύσσονται στο σημερι
νό σχολείο οι προσωπικές δεξιότητες των μαθητών, αφοΰ το 57,6% 
αυτών δήλωσε από λίγο έως καθόλου, έναντι 45,7% των ανδρών συναδέλ
φων τους. Για μια ακόμη φορά οι εκπαιδευτικοί διαφοροποιούνται ως 
προς τον τΰπο της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν, αφοΰ το 
56,9% στο Δημοτικό συμφωνεί αρκετά-ηολύ με το ότι οι μαθητές ανα
πτύσσουν τις προσωπικές τους δεξιότητες για να ακολουθήσουν οι 
εκπαιδευτικοί στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. με 42,2%, στο Γυμνάσιο με 38,8% και 
στο Γενικό Λύκειο με 30,4%. Τα μεγαλύτερα ποσοστά θετικής εκτίμησης 
σχετικά με την προώθηση των προσωπικών δεξιοτήτων στο Τ Έ Έ . -
ΕΠΑ.Λ. από ό,τι στο Λύκειο ή στο Γυμνάσιο ήταν αναμενόμενα, αφοΰ, 
όπως προέκυψε και από την ποιοτική έρευνα, ένα σημαντικό ποσοστό 
των μαθητών στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. κάνει τις επιλογές του συμφωνά με τις 
ιδιαίτερες κλίσεις του αλλά και τις υπάρχουσες δομές. 

Γράφημα 11. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ 
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2.8. Η προώθηση των Νέων Τεχνολογιών στο σημερινό σχολείο 

Η γενική εκτίμηση είναι αρνητική, παρ' όλη την προσπάθεια που 
γίνεται και παρ' όλα τα κονδύλια που διατίθενται για την προώθηση των 
Νέων Τεχνολογιών στα σχολεία. Έτσι, το 62% των εκπαιδευτικών εκτι
μά ότι οι Νέες Τεχνολογίες προωθούνται από λίγο έως καθόλου στο σχο
λείο του, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους μαθητές ανεβαίνει στο 71,3%! 

Στους εκπαιδευτικούς εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφορο
ποίηση μόνο κατά τΰπο σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι 
εκπαιδευτικοί (ρ <0,002), όπου στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. σημειώνονται τα 
μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά θετικής αξιολόγησης ως προς την αξιο
ποίηση των Νέων Τεχνολογιών. Η θετική στάση τους ίσως εξηγείται από 
το γεγονός πως στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. υπάρχει εξειδίκευση και πιο οργανω
μένα εργαστήρια, καθώς και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά 
εργασίας. Συγκεκριμένα, το 60% των εκπαιδευτικών στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 
δηλώνει σύμφωνο με το ότι οι Νέες Τεχνολογίες βρίσκουν πρόσφορο 
έδαφος στο σχολείο τους, ποσοστό που μειώνεται στο 55,4% για το 
Γυμνάσιο, στο 47% για το Λύκειο και μόνο στο 42,5% για το Δημοτικό. 
Μεγάλη δυσαρέσκεια εκφράζεται από τους νεότερους ηλικιακά εκπαι
δευτικούς (το 62,6% στους εκπαιδευτικούς μέχρι 30 ετών δήλωσε από λίγο 
έως καθόλου), που είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολο
γίες αλλά και περισσότερο απαιτητικοί ως προς τη λειτουργικότητα της 
υλικοτεχνικής υποδομής (βλ.περισσότερα στη συγκεκριμένη ενότητα). 

Γράφημα 12. ΠΟΣΟ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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Στους μαθητές το 41,8% εκτιμά ότι αξιοποιούνται λίγο οι Νέες Τεχνο
λογίες στο σχολείο του, ενώ το 29,5% ότι δεν αξιοποιούνται καθόλου. 
Μόνο το 4,9% δήλωσε ότι ικανοποιείται ηολύ και το 23,8% ότι ικανοποι
είται αρκετά. 

Μάλιστα, πρέπει να επισημανθεί ότι δεν σημειώθηκε καμία σημαντική 
στατιστικά διαφοροποίηση και επιπλέον ότι οι μαθητές με τις καλύτερες 
σχολικές επιδόσεις συγκέντρωσαν τα μικρότερα ποσοστά ικανοποίησης 
«αρκετά-ηολύ» συγκριτικά με τους συμμαθητές τους, επιβεβαιώνοντας (αυτό 
που είδαμε παραπάνω) ότι ένα σημαντικό μέρος των εκπαιδευτικών τους 
αναγκών δεν ικανοποιείται στο σημερινό σχολείο, παρά τις δυνατότητες 
που έχουν και το αυξημένο τους ενδιαφέρον. Το 71,3% των μαθητών απα
ντά ότι οι Νέες Τεχνολογίες στο σχολείο του προωθούνται «λίγο-καθόλου» 
Με βάση τον γενικό Μ.Ο. της βαθμολογίας τους οι μαθητές με Μ.Ο. μέχρι 
13 απαντούν «λίγο-καθόλου» σε ποσοστό 66,67%, οι μαθητές με Μ.Ο. 13-17 
σε ποσοστό 70,51% και εκείνοι με Μ.Ο. 17-20 σε ποσοστό 79,17%. 

Συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές με υψηλότερες βαθμολογίες έχουν 
μεγαλύτερες απαιτήσεις από το σχολείο τους όσον αφορά στη χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών, πιθανόν γιατί γνωρίζουν την ωφέλεια που μπορούν 
να έχουν από τη χρήση στη μαθησιακή διαδικασία του πλέον συγχρόνου 
μέσου εργασίας, διδασκαλίας, επικοινωνίας, άντλησης γνώσεων πληρο
φοριών και ενημέρωσης. 

66,7 70,5 

Γράφημα 13. ΠΟΣΟ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 
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2.9. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των μαθητών και των γονέων 

Το σημερινό σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της πλειο
νότητας των μαθητών αλλά και των γονέων. Έτσι, ο ένας στους δυο 
μαθητές (50%) στο Λύκειο δήλωσε ότι το σχολείο ανταποκρίνεται λίγο 
στις προσδοκίες του και μάλιστα το 19% δήλωσε ότι δεν ανταποκρίνεται 
καθόλου! Αντίθετα, για το 29% των μαθητών το σχολείο ανταποκρίνεται 
αρκετά στις προσδοκίες του και μόνον για το 2% (!) ανταποκρίνεται ηολύ. 
Αντίστοιχα το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων δήλωσε ότι το ελληνικό 
σχολείο δεν καταφέρνει να ικανοποιήσει τους προσδοκίες τους. Έτσι, το 
43,6% δήλωσε ότι αυτό επιτυγχάνεται λίγο και το 19,4% ότι αυτό δεν επι
τυγχάνεται καθόλου. 

Στους μαθητές των μεγαλυτέρων τάξεων και των υψηλότερων βαθ
μολογιών παρατηρούμε ότι το σχολείο ανταποκρίνεται λιγότερο στις 
προσδοκίες τους. Συγκεκριμένα, εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά 
διαφοροποιήσεις κατά σχολική τάξη (ρ < 0,021) και κατά σχολική επί
δοση (ρ <0,042). Οι μαθητές Γ' τάξης συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο 
συγκριτικά ποσοστό αρνητικής εκτίμησης του σχολείου τους ως προς τις 
προσδοκίες τους (79,1% έναντι 67,3% στη Β' τάξη και 60,4% στην Α 
τάξη). Αντίστοιχα, οι μαθητές με τον μεγαλύτερο Μ.Ο. βαθμολογίας (17-
20) ξεπέρασαν την αρνητική εκτίμηση ακόμα και των μαθητών με τον 
μικρότερο Μ.Ο. βαθμολογίας (μέχρι 13), επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση 
ότι η βαθμολογία δεν αποτελεί αυτοσκοπό για αυτούς και, φυσικά, δεν 
τους επηρεάζει σημαντικά, ώστε να κρίνουν ευνοϊκά τη λειτουργία του 
σημερινού σχολείου. Συγκεκριμένα το 77,1% των μαθητών με Μ.Ο. 17-
20 δήλωσε ότι το σχολείο ανταποκρίνεται από λίγο έως καθόλου στις 
προσδοκίες του, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για τους συμμαθητές τους 
ήσαν μικρότερα (61,8% για τους μαθητές με Μ.Ο. 13-17 και 69,4% για 
τους μαθητές με Μ.Ο. μέχρι 13). 

Στα αξιοσημείωτα της έρευνας περιλαμβάνεται το ότι οι μαθητές των 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. σε σχέση με τους συμμαθητές τους στο Εενικό Λύκειο 
συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης του σχολείου τους 
ως προς τις προσδοκίες τους. Έτσι, ενώ στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. το 34,6% των 
μαθητών δήλωσε από αρκετά έως ηολύ ότι το σχολείο ανταποκρίνεται στις 
προσδοκίες του, στο Εενικό Λύκειο το αντίστοιχο ποσοστό δεν ξεπερνά 
το 28,9%. 
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Γράφημα 14. ΚΑΤΑ ΠΟΣΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 
ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ 

(Μαθητές, κατά σχολική τάξη, %) 

90 

67,3 

60,4 

L 
80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Α'ΤΑΞΗ Β'ΤΑΞΗ 

ΙΛΙΓΟ-ΚΑΘΟΛΟΥ Ο ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΛΥ 

79,1 

Γ ΤΑΞΗ 

Στους γονείς εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις 

κατά ηλικία (ρ <0,007), εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ <0,000), καθεστώς 

εργασίας (ρ <0,048) και τΰπο σχολείου (ρ <0,000). Συγκεκριμένα, η γενιά 

των 40ρηδων συγκεντρώνει και πάλι μεγάλο ποσοστό αρνητικής εκτίμη

σης («λίγο-καθόλου» 68,3%) σε σχέση με τους ηλικιακά μικρότερους (58,8% 

για τους μέχρι 40 ετών) και τους μεγαλύτερους (65,7% για τους 51ετών 

και πάνω). Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τους περισσότερο μορφωμένους 

γονείς, όπου οι γονείς-απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης συγκε

ντρώνουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό αρνητικής εκτίμησης 

(«λίγο-καθόλου» 74,8%), έναντι των γονέων-αποφοίτων της Δευτεροβάθ

μιας (62,8%) και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (52,9%). Τέλος, οι γονείς 

των μαθητών στο Γενικό Λύκειο εκτιμούν περισσότερο αρνητικά το σημε

ρινό σχολείο ως προς τις προσδοκίες τους («λίγο-καθόλου» 71%) από τους 

γονείς των μαθητών στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (67%), στο Γυμνάσιο (58%) και 

στο Δημοτικό (56%). Πάντως οι συμβασιούχοι και ωρομίσθιοι γονείς 

συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά θετικής ανταπόκρισης του σχολείου 

ως προς τις προσδοκίες τους («αρκετά-ηολύ» 44,1%) από τους μόνιμους-

μισθωτοΰς (32,5%) και τους αυτοαπασχολουμένους (35,8%). 
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2.10. Σε ποιον βαθμό χο σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών 

Πρόκειται εδώ για ένα ερώτημα που τέθηκε στους εκπαιδευτικούς 
κατά τομέα, ώστε να διασαφηνισθεί καλύτερα η σχέση της εκάστοτε 
σχολικής πραγματικότητας και των προσδοκιών που οι εκπαιδευτικοί 
έχουν ή είχαν από αυτήν. Έτσι, συμφωνά με τα ερευνητικά δεδομένα, 
παρ' όλο που το Περιεχόμενο Σπουδών και οι διδακτικές πρακτικές που 
ακολουθούνται ανταποκρίνονται σε γενικές γραμμές στις προσδοκίες 
των εκπαιδευτικών, οι στόχοι αλλά και ο σκοπός των σπουδών δεν αντα-
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ποκρίνοντοα στις προσδοκίες τους. Επίσης, αν και οι αξίες που προω
θούνται στο σχολείο, καθώς και η καθημερινή του λειτουργία, ανταπο
κρίνονται σε γενικές γραμμές στις προσδοκίες τους, η παρούσα υλικοτε
χνική υποδομή του σχολείου τους δεν ανταποκρίνεται σ' αυτές. Αν και οι 
ρόλοι των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή στις σχολικές μονάδες φαί
νεται ότι ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, δεν συμβαίνει το ίδιο 
με τον ρόλο των μαθητών και κυρίως του Σχολικού Συμβούλου, που 
σημειώνει μεγάλα ποσοστά αρνητικής εκτίμησης ως προς τις προσδο
κίες τους. Κι όλα αυτά, σε ένα ικανοποιητικό επικοινωνιακό πλαίσιο 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, αλλά 
και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, που φαίνεται ότι ανταποκρίνεται 
αρκετά στις προσδοκίες τους. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων 
κατά τομέα διαφωτίζει αρκετές από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με την ανταπόκριση των προσδοκιών τους. Δηλαδή, οι εκτιμή
σεις των εκπαιδευτικών ως προς την ανταπόκριση των προσδοκιών τους 
είναι αρνητικές, και μάλιστα έντονα, για θέματα υλικοτεχνικής υποδο
μής των σχολείων, του ρόλου των Σχολικών Συμβουλών, του ρόλου των 
μαθητών και των στόχων και του σκοπού του σχολείου. Αναλυτικότερα: 

2.10.α. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με το 
Περιεχόμενο Σπουδών (τι μαθαίνουν οι μαθητές) 

Το 54,8% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι το σημερινό σχολείο αντα
ποκρίνεται αρκετά στις προσδοκίες του σχετικά με το τι μαθαίνουν οι μαθη
τές, το 3,4% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται πολύ, το 39,1% ότι ανταποκρίνε
ται λίγο και το 2,7% ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου. 

Και εδώ είναι αξιοσημείωτη η διαφορά ανάμεσα στους νέους σε ηλι
κία εκπαιδευτικούς και στους μεγαλύτερους - όπως και ανάμεσα στους 
μόνιμους και στους ωρομίσθιους/αναπληρωτές. Η διαφορά αυτή πιθα
νόν να οφείλεται στην έλλειψη πείρας που υπάρχει λόγω ηλικίας. Δια
φορά υπάρχει επίσης ανάμεσα στις εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τους πρώτους 
να έχουν θετική εκτίμηση σε μεγάλο ποσοστό. Πιθανή εξήγηση είναι 
πως το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού δεν είναι τόσο «σφιχτό» και 
απαιτητικό όπως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία 
(ρ < 0,018), κατά υπηρεσιακή κατάσταση (ρ < 0,004) και κατά τΰπο σχο
λικής μονάδας (ρ < 0,000). Έτσι, το Περιεχόμενο Σπουδών ανταποκρί
νεται από αρκετά έως πολύ στις προσδοκίες των νεότερων ηλικιακά 
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εκπαιδευτικών (έως 30 ετών 70,30%, 31-50 ετών 57,4% και 51 ετών και 
πάνω 52,2%), των εκπαιδευτικών με τη μικρότερη προϋπηρεσία (έως 5 
έτη 66%, από 6-15έτη 58% και πάνω από 15 έτη 53%), των αναπληρω
τών και ωρομίσθιων (72,9% έναντι 56,6% των μόνιμων εκπαιδευτικών), 
των εκπαιδευτικών στα σχολεία ημιαστικών και αγροτικών περιοχών 
(69% στις αγροτικές, 63% στις ημιαστικές και 52% στις αστικές περιο
χές) και των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (69,5% 
έναντι 48,4% στο Γυμνάσιο, 44% στο Λύκειο και 49,2% στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ.). 

2.10.β. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 
στόχους και τον σκοπό των μαθημάτων 

Οι εκτιμήσεις είναι μοιρασμένες, με το ποσοστό των αρνητικών να 
είναι λίγο μεγαλύτερο. Το αρνητικό αυτό ποσοστό οφείλεται στις απα
ντήσεις των εκπαιδευτικών των Λυκείων και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι σε 
μεγάλο ποσοστό (περίπου 70%) πιστεύουν πως δεν υπάρχει ανταπόκρι
ση των προσδοκιών τους, πιθανόν λόγω του χαμηλού γνωστικού επιπέ
δου των μαθητών των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. ή του ενισχυμένου ρόλου της παρα
παιδείας, στην περίπτωση των μαθητών Λυκείου. Με άλλα λόγια, το σχο
λείο ανταποκρίνεται, αλλά λίγο (σε ποσοστό 49,3%) στις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών σχετικά με τους στόχους και τον σκοπό των μαθημάτων, αντα
ποκρίνεται αρκετά σε ποσοστό 43%, πολύ σε ποσοστό 2,9% και δεν αντα
ποκρίνεται καθόλου σε ποσοστό 4,9%. 

Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνον κατά 
τΰπο σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί 
(ρ<0,000). Έτσι, το 58,8% των εκπαιδευτικών στο Δημοτικό, που 
δηλώνει από αρκετά έως πολύ ότι οι στόχοι και ο σκοπός των σχολικών 
μαθημάτων ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του, μειώνεται στο 
37,1% στο Γυμνάσιο, 32,3% στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. και στο 28% στο 
Λύκειο! Είναι προφανές ότι η σκοποθεσία και η στοχοθεσία των διδα
σκόμενων μαθημάτων δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών στο Λύκειο κι αυτό όχι γιατί δεν συνδέονται με το 
περιεχόμενο των μαθημάτων βάσει των Αναλυτικών Προγραμμάτων, 
αλλά γιατί δεν υλοποιούνται λόγω του συγκεκριμένου προγράμματος 
και προσανατολισμού που ακολουθείται στον συγκεκριμένο τΰπο σχο
λείου (βλ. στείρα απομνημόνευση της διδαχθείσης ΰλης και προετοι
μασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις). 
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2.10.γ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 
διδακτικές πρακτικές 

Υπάρχει ένα μικρό προβάδισμα στις θετικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν κι 
εδώ οι διαφορές που έχουμε ξαναβρεί ανάμεσα στους νέους σε ηλικία 
εκπαιδευτικούς και στους μεγαλύτερους και μια αρκετά μεγάλη διαφο
ρά ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο
βάθμιας Εκπαίδευσης. Οι λόγοι για τις διαφορές αυτές πιθανόν να είναι 
οι ίδιοι με τις προηγούμενες περιπτώσεις. Το 49,9% των εκπαιδευτικών 
δήλωσε ότι οι διδακτικές πρακτικές που ακολουθούνται στο σχολείο του 
ανταποκρίνονται αρκετά στις προσδοκίες του, και μάλιστα για το 3% 
αυτών ανταποκρίνονται ηολύ. Αντίθετα, το 44,5% δήλωσε ότι ανταποκρί
νονται λίγο, ενώ το 2,6% ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία 
(ρ<0,032) και κατά τΰπο σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν 
(ρ <0,000). Έτσι, στους νεότερους εκπαιδευτικούς (μέχρι 30 ετών) εντοπίζε
ται το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό ανταπόκρισης των διδακτικών πρα
κτικών (αρκετά-ηολύ 57,1%), ενώ στους μεγαλύτερους στην ηλικία το μικρό
τερο ποσοστό (51ετών και πάνω 43,3%). Θετική ανταπόκριση (αρκετά-ηολύ) 
ως προς τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών έχουν οι διδακτικές πρακτικές 
που εφαρμόζονται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκεί εντο
πίζεται και το μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης {αρκετά-ηολύ 65%), που 
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απέχει αρκετά από τα ποσοστά που σημειώνονται στο Γυμνάσιο (42%), στο 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (43,1%) και κυρίως στο Γενικό Λύκειο (39,2%). Επίσης μεγά
λο ποσοστό θετικής ανταπόκρισης σημειώνεται στις αγροτικές περιοχές 
(65%) σε σχέση με τις ημιαστικές (50%) και τις αστικές (48%). 

2.10.6. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 
αξίες που προωθεί 

Σε μια κοινωνία όπου οι κοινωνικές αξίες αλλάζουν ως προς την 
ιεράρχηση τους αλλά και τη σημαντικότητα τους, η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών δηλώνει ότι οι αξίες που προωθεί το σημερινό σχολείο 
ανταποκρίνονται στις προσδοκίες της. Συγκεκριμένα το 51,3% των 
εκπαιδευτικών δήλωσε αρκετά και το 8,1% ηολύ σχετικά με τις αξίες που 
προωθούνται, ενώ το 36,1% φάνηκε περισσότερο επιφυλακτικό δηλώνο
ντας λίγο και το 4,6% φάνηκε αρνητικό, αφοΰ δήλωσε ότι δεν ανταπο
κρίνονται καθόλου στις προσδοκίες του. 

Σημαντικές διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία (ρ < 0,007), 
όπου οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (μέχρι 30 ετών) συγκεντρώνουν 64,8% 
στην απάντηση από αρκετά έως ηολύ (έναντι 61,3% στους ηλικίας 31-50 
ετών και 48,4% στους 51ετών και πάνω), κατά τΰπο σχολικής μονάδας 
(ρ < 0,001), όπου οι εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια συγκεντρώνουν 
65,3% από αρκετά έως ηολύ ως προς τον βαθμό ανταπόκρισης (έναντι 
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57,3% στο Γυμνάσιο, 53,3% στο Λύκειο και 42,9% στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.), 
και κατά βαθμό αστικότητας του σχολείου, όπου οι εκπαιδευτικοί στα 
σχολεία αγροτικών περιοχών δήλωσαν μεγάλα ποσοστά ανταπόκρισης 
(67% αρκετά-ηολύ) έναντι των εκπαιδευτικών σε ημιαστικές (59%) και 
αστικές περιοχές (55%). Πάντως είναι φανερό ότι η κοινωνική απαξίω
ση του Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. ως τΰπου σχολικής μονάδας επηρεάζει σημαντι
κά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, έτσι ώστε μόνο σε αυτούς να 
επικρατεί τόσο έντονα η άποψη ότι δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες 
τους η προώθηση των αξιών από το σχολείο τους (λίγο-καθόλου 57,14%). 

2.10.ε. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
καθημερινή λειτουργία του. 

Ένας σημαντικός δείκτης για τον έλεγχο της εργασιακής αλλοτρίω
σης των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να αποτελέσει η καθημερινότητα 
του σχολείου. Έτσι, στα θετικά των ερευνητικών δεδομένων συγκαταλέ
γεται το ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (57,5% αρκετά και 8% ηολύ) 
δηλώνουν ευχαριστημένοι από την καθημερινή λειτουργία του σχολείου τους, 
αφοΰ αυτή ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. 

Όμως σημειώθηκαν αρκετές σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις. 
Έτσι, περισσότερο ικανοποιημένοι ως προς την καθημερινή λειτουργία 
του σχολείου δηλώνουν οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (74,7% στους μέχρι 30 
ετών, 66,4% στους 31-50 ετών και 56,3% στους 51 ετών και πάνω, 
ρ <0,007), οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι (76,5% έναντι 64,4% των 
μονίμων, ρ<0,026) και αυτοί που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαί
δευση (71,5% έναντι 62,4% στο Γυμνάσιο, 57,1% στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. και 
56,6% στο Λύκειο, ρ < 0,001). Επίσης μεγάλα ποσοστά θετικής ανταπόκρι
σης είχαμε από τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία αγροτικών 
περιοχών (73% έναντι 60% στις ημιαστικές και 61% στις αστικές περιοχές). 

2.10.στ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τις 
διοικητικές υπηρεσίες 

Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι διχάζονται ως προς τη λειτουργία των 
διοικητικών υπηρεσιών αλλά και ως προς το κατά πόσο αυτή ανταποκρί
νεται στις προσδοκίες τους. Έτσι, το 46,8% δήλωσε ότι οι διοικητικές υπη
ρεσίες ανταποκρίνονται αρκετά και το 6,5% ηολύ. Αντίθετα, το 41,3% δήλω
σε ότι ανταποκρίνονται λίγο και το 5,5% ότι δεν ανταποκρίνονται καθόλου. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνον κατά τΰπο 
σχολικής μονάδας (ρ<0,003), όπου οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό θετικής ανταπόκρι
σης (αρκετά-ηολύ) σε σχέση με τους συναδέλφους τους (58,7% έναντι 
57,4% στο Δημοτικό, 51,6% στο Γυμνάσιο και 41% στο Λύκειο)· το στοι
χείο αυτό μάλιστα επιβεβαιώνεται με το υψηλό ποσοστό θετικής αντα
πόκρισης που σημειώνεται στους εκπαιδευτικούς τεχνολογικής κατεύ
θυνσης (62%, έναντι 44% θετικής και 48% θεωρητικής κατεύθυνσης). 
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Γράφημα 18. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 
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2.10.ζ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
υλικοτεχνική υποδομή 

Η υλικοτεχνική υποδομή είναι ένα θέμα απέναντι στο οποίο οι εκπαι
δευτικοί όλων των τΰπων σχολείων και όλων των ηλικιών στέκονται 
αρνητικά. Την πιο αρνητική στάση την έχουν οι νεότεροι σε ηλικία 
εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές που υπηρετούν σε Λύκεια. 
Πιθανή εξήγηση είναι πως οι νεότεροι εκπαιδευτικοί έχουν αυξημένες 
προσδοκίες από τα σχολεία ως προς την υλικοτεχνική υποδομή και οι 
δάσκαλοι το ίδιο, αφοΰ το Δημοτικό Σχολείο έχει αυξημένες ανάγκες για 
εποπτικά μέσα. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δήλω
σε ότι το σημερινό σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της σχε
τικά με την υλικοτεχνική υποδομή, κάτι αναμενόμενο βέβαια μετά και 
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Γράφημα 19. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
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την προηγηθείσα ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων στη συγκεκριμέ
νη ενότητα. Έτσι το 58,2% των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι η παρούσα 
υλικοτεχνική υποδομή ανταποκρίνεται λίγο στις προσδοκίες του, ενώ το 
10,4% ότι δεν ανταποκρίνεται καθόλου. 

Από την ανάλυση προέκυψαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις 
μόνο κατά ηλικία (ρ < 0,040) και σχολική μονάδα (ρ < 0,007). Συγκεκριμέ
να οι νεότεροι εκπαιδευτικοί (μέχρι 30 ετών) σημειώνουν και το συγκριτι
κά μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής εκτίμησης της υλικοτεχνικής υποδομής 
των σχολείων ως προς τις προσδοκίες τους (74,4%, έναντι 70,2% στους 31-
50 ετών και 60,9% στους 51 ετών και πάνω), αφοΰ οι ανάγκες για αξιοποί
ηση των Νέων Τεχνολογιών και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του μαθητή δεν 
ικανοποιούνται από τη λειτουργικότητα της υλικοτεχνικής υποδομής, ανά
γκη που φαίνεται ιδιαίτερα στα μεγάλα ποσοστά του Δημοτικού (72,2%) 
αλλά και του Γενικού Λυκείου (73,5%) και που εκφράζεται από τους εκπαι
δευτικούς σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και προσανατολισμούς. 

2.10.η. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
ρόλο του μαθητή. 

Η διάψευση των προσδοκιών εκπαιδευτικών και γονέων σχετικά με 
τον μαθητή και τον ρόλο του στο σχολείο γίνεται σταδιακά και με τέτοιο 
τρόπο που νομίζεις ότι ακολουθεί εξελικτική κλίμακα, δηλαδή από βαθ-



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 495 

μίδα σε βαθμίδα και από τον έναν τΰπο σχολικής μονάδας στον άλλον. 
Μοιάζει με πορεία χωρίς επιστροφή και μάλλον χωρίς σημαντικούς 
σταθμούς. Έτσι σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε 
μόνον κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ <0,000), όπου η πλειονότητα των 
εκπαιδευτικών που εκφράζει την ανταπόκριση των προσδοκιών τους ως 
προς τον ρόλο του μαθητή στο Δημοτικό (60,3%) γίνεται μειονότητα στο 
Γυμνάσιο (41%), στο Λύκειο (31,1%) και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (20,6%). Τη 
μεγαλύτερη ποσοστιαία ανταπόκριση προσδοκιών, εκτός από τους 
εκπαιδευτικούς στο Δημοτικό, εκφράζουν οι γυναίκες, οι νεότεροι ηλι
κιακά, οι αναπληρωτές-ωρομίσθιοι, οι εκπαιδευτικοί με ειδικότητα θεω
ρητικής κατεύθυνσης και οι εργαζόμενοι σε αγροτικές περιοχές. 

2.10.Θ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι ο ρόλος τους στο σημε
ρινό σχολείο ανταποκρίνεται από αρκετά (52,7%) έως και ηολύ (9,3%) στις 
προσδοκίες τους. Αντίθετα το 38% δεν φαίνεται ικανοποιημένο από τον 
ρόλο του εκπαιδευτικού, αφοΰ δηλώνει ότι αυτός ανταποκρίνεται είτε 
λίγο (35%) είτε δεν ανταποκρίνεται καθόλου (3%). 

Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά τΰπο σχολικής 
μονάδας (ρ <0,000), όπου το 71% των εκπαιδευτικών που δηλώνουν ότι το 
σημερινό σχολείο, ως προς τον ρόλο του εκπαιδευτικού, ανταποκρίνεται 
αρκετά-ηολύ στις προσδοκίες τους μειώνεται στο 59,3% στους εκπαιδευτι
κούς στο Γυμνάσιο και ακόμα περισσότερο στους εκπαιδευτικούς στο Γενι
κό Λύκειο (48,2%) και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. (47,6%). Η απαξίωση του εκπαι
δευτικού επαγγέλματος και η υποβάθμιση του παιδαγωγικού ρόλου των 
εκπαιδευτικών, έτσι όπως προκύπτουν από το συγκεκριμένο πλαίσιο λει
τουργίας του Λυκείου, φαίνεται ότι είναι ένα γεγονός. Μεγάλα ποσοστά 
αρνητικής ανταπόκρισης συγκεντρώνουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία 
εκπαιδευτικοί, με πάνω από 15 χρόνια υπηρεσίας, και οι μόνιμοι εκπαι
δευτικοί που εργάζονται σε σχολικές μονάδες των αστικών κέντρων. 

2.10.1. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
ρόλο του Διευθυντή 

Από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία της εκπαιδευτικής έρευ
νας αλλά και από την καθημερινότητα του σχολείου γνωρίζουμε καλά ότι ο 
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ρόλος του Διευθυντή μιας σχολικής μονάδας επηρεάζει σημαντικά (με 
άμεσο ή έμμεσο τρόπο), εκτός από την ομαλή λειτουργία της, την ποιό
τητα της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας. Έτσι, στα θετι
κά ευρήματα της έρευνας συγκαταλέγονται τα μεγάλα ποσοστά ανταπό
κρισης που έχει ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στις προσδο
κίες των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα το 58,8% των εκπαιδευτικών 
δήλωσε ότι ο ρόλος του Διευθυντή ανταποκρίνεται αρκετά στις προσδο
κίες τους, και μάλιστα το 11,2% ότι ανταποκρίνεται ηολύ. 

Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνον κατά τΰπο 
σχολικής μονάδας (ρ<0,000), όπου το 78,18% (!) των εκπαιδευτικών στο 
Δημοτικό που δηλώνει ότι ο ρόλος του Διευθυντή ανταποκρίνεται από 
αρκετά έως ηολύ στις προσδοκίες του, μειώνεται στο 66,25% στο Γυμνά
σιο, ακόμα περισσότερο στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (61,90%), για να καταλήξει 
στο 57,23% στο Γενικό Λύκειο συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των 
ποσοστών: αντιστρόφως ανάλογη με την εκπαιδευτική βαθμίδα ως προς 
την ανταπόκριση των προσδοκιών σχετικά με τους ρόλους των μαθητών, 
των Διευθυντών, των Σχολικών Συμβουλών αλλά και των ιδίων. 

2.10.ια. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με τον 
ρόλο του Σχολικού Συμβούλου 

Οι εκπαιδευτικοί, στη συντριπτική πλειονότητα τους, έχουν αρνητική 
εικόνα για τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου στο σύγχρονο σχολείο. 
Πιστεύουν πως οι Σχολικοί Σύμβουλοι δεν ανταποκρίνονται στις προσ
δοκίες τους. Το ποσοστό είναι πολΰ μεγάλο στους εκπαιδευτικούς που 
υπηρετούν σε Λύκεια, ποσοστό το οποίο μειώνεται σημαντικά στους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας. Επομένως, διαπιστώθηκε ερευνητι
κά ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής ανταπόκρισης ως προς τις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών συγκέντρωσε, αμέσως μετά την υλικοτε
χνική υποδομή, ο ρόλος του/της Σχολικού Συμβούλου στο σημερινό σχο
λείο, ρόλος που θα πρέπει να επαναπροσδιορισθεί σε σχέση με τις ανά
γκες που υπάρχουν ανά βαθμίδα και ανά τΰπο σχολικής μονάδας αλλά 
και αναφορικά με τη χρησιμότητα του. Άλλωστε το πρόβλημα της παρου
σίας, αλλά και της απουσίας των Σχολικών Συμβουλών, κυρίως στη Δευ
τεροβάθμια Εκπαίδευση, εντοπίσθηκε και στην ποιοτική έρευνα που 
ακολούθησε. Έτσι ήταν αναμενόμενο ερευνητικά να εντοπισθούν μεγάλα 
ποσοστά μικρής (λίγο 44,3%) ή καμίας ανταπόκρισης (καθόλου 18,1%) του 
ρόλου των Σχολικών Συμβουλών στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. 

Η κατάσταση είναι περισσότερο ανησυχητική στα αστικά κέντρα και 
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στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπου εντοπίσθηκε σημαντική στατιστι
κά διαφοροποίηση κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ <0,000). Έτσι το 
47,84% των εκπαιδευτικών που δήλωσε από λίγο-καθόλου στο συγκεκρι
μένο ερώτημα γίνεται 73,77% στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., 74,37% στο Γυμνάσιο, 
για να φθάσει στο 81,82% (!) στο Λύκειο. 

Γράφημα 20. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΡΟΛΟ 
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2.10.ιβ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
επικοινωνία τους με τους μαθητές 

Γενικά οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να είναι ικανοποιημένοι από την 
επικοινωνία τους με τους μαθητές. Σε μεγαλύτερο ποσοστό οι εκπαιδευ
τικοί της Πρωτοβάθμιας (86,82%) αλλά και οι εκπαιδευτικοί της επόμε
νης βαθμίδας, αν και με μικρότερα ποσοστά, δείχνουν να είναι αρκετά 
ικανοποιημένοι. Έτσι, στα θετικά του εκπαιδευτικού μας συστήματος θα 
πρέπει να συμπεριληφθεί το ικανοποιητικό επικοινωνιακό πλαίσιο μετα
ξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, αλλά και 
μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων που, όπως φαίνεται από την έρευνα, 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα 
σημαντικό εύρημα της έρευνας, που ενισχύεται από τη θετική αξιολόγη
ση του σχολικού περιβάλλοντος ως προς την ασφάλεια που νιώθουν τα 
μέλη της σχολικής κοινότητας αλλά και ως προς την κοινωνικοποίηση 
και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Έτσι, το 62,7% των εκπαιδευτικών 
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δήλωσε ότι ανταποκρίνεται αρκετά στις προσδοκίες του η επικοινωνία 
τους με τους μαθητές και το 18,7% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται ηολύ. 

2.10.ιγ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
επικοινωνία με τους συναδέλφους τους 

Στο θέμα της επικοινωνίας μεταξύ συναδέλφων οι εκπαιδευτικοί δεί
χνουν να είναι ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό σε όλους τους τύπους 
σχολείων, δεδομένου ότι το ίδιο καλό κλίμα που διαπιστώθηκε στην επι
κοινωνία μαθητών-εκπαιδευτικών φαίνεται ότι επικρατεί και στην επι
κοινωνία των εκπαιδευτικών με τους συναδέλφους τους. Έτσι, το 60,2% 
των εκπαιδευτικών δήλωσε ότι το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
αρκετά στις προσδοκίες τους ως προς τη μεταξύ τους επικοινωνία και 
μάλιστα το 20,2% δήλωσε ότι ανταποκρίνεται ηολύ. 

2.10.ιδ. Σε ποιον βαθμό το σημερινό σχολείο ανταποκρίνεται 
στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών σχετικά με την 
επικοινωνία με τους γονείς 

Γενικά, η επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων αποδεικνύεται 
αρκετά σημαντική στην προσπάθεια υποστήριξης του μαθητή όχι μόνο 
στην εκπαιδευτική του πρόοδο αλλά και στη διαμόρφωση της ψυχοκοι-

Γράφημα 21. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 
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νωνικής του προσωπικότητας, ιδιαίτερα στη φάση της εφηβείας και 
μάλιστα σε ένα συχνά ανταγωνιστικό και ψυχοφθόρο εκπαιδευτικό πλαί
σιο. Έτσι, αν και φαίνεται ότι σε γενικές γραμμές η επικοινωνία αυτή 
ανταποκρίνεται από αρκετά (52,6%) έως ηολύ (13%) στις προσδοκίες των 
εκπαιδευτικών, θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στις διαφοροποιήσεις 
κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ<0,000). Συγκεκριμένα η θετική αντα
πόκριση των προσδοκιών τους ως προς την επικοινωνία τους με τους 
γονείς που εντοπίζεται στο Δημοτικό (αρκετά-ηολύ 77,83%) μειώνεται στο 
Γυμνάσιο (αρκετά-ηολύ 62,70%), για να γίνει αρνητική στο Λύκειο (λίγο-
καθόλου 50,91%) και πολΰ αρνητική στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (λίγο-καθόλου 
66,67%), αποκτώντας κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Άλλωστε, η μη σχέση-
εηικοινωνία ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας είναι πιθανόν περισσότερο 
αρνητική από την οποιαδήποτε τυπική ή ακόμα και εχθρική σχέση. 

3. Εκτιμήσεις γ ι α τ ο ν π α ι δ α γ ω γ ι κ ό και κοινωνικοποιητικά 
ρ ό λ ο του σχολείου 

3.1. Η εκτίμηση για το εάν οι μαθητές εκφράζουν ελεύθερα 
τις ιδέες τους και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο 
σχολείο τους 

Η στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη θέση αυτή είναι γενικά 
θετική. Έτσι, το ποσοστό που γενικά διαφωνεί είναι πολΰ μικρότερο 
από το ποσοστό που γενικά συμφωνεί. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να 
αναφέρουμε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών εκτιμά ότι οι μαθητές 
εκφράζουν ελεύθερα τις ιδέες τους και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες στο σχολείο τους. 
Συγκεκριμένα το 53,7% δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά με την εκτίμηση 
αυτή, το 22,4% ηολύ, το 22,6% λίγο και μόνο το 1,4% δεν συμφωνεί καθό
λου. Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνον κατά 
τΰπο σχολικής μονάδας (ρ< 0,000): έτσι, το ποσοστό των εκπαιδευτικών 
που εκτιμά από αρκετά έως ηολύ ότι στο σημερινό σχολείο οι μαθητές 
εκφράζονται ελευθέρα και παίρνουν αρκετές πρωτοβουλίες είναι στο 
Δημοτικό 82,6%, μειώνεται σταδιακά στους άλλους τΰπους σχολικών 
μονάδων (στο Γυμνάσιο γίνεται 73,81% και στο Λΰκειο 67,48%), για να 
φθάσει στο 60% των εκπαιδευτικών στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. Αυτή η διαφο
ροποίηση των ποσοστών ίσως να έχει την ερμηνεία της στο γεγονός πως 
στα Δημοτικά σχολεία το Πρόγραμμα Σπουδών είναι γενικά πιο «ελεύ
θερο» σε σχέση με αυτό των Γυμνασίων και των Λυκείων. Αυτό που αξί
ζει επιπλέον να διερευνηθεί σε σχέση με την ελεύθερη έκφραση των 
μαθητών είναι το κατά πόσο αυτή ενισχύεται από την παιδαγωγική αντί-
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λήψη και φιλοσοφία του εκπαιδευτικού μας συστήματος ή προκύπτει ως 
αποτέλεσμα οργανωτικών αδυναμιών του. Οι θετικές εκτιμήσεις των 
μαθητών αλλά και των γονέων τους για τον τρόπο διαπαιδαγώγησης στο 
σημερινό σχολείο μάλλον επιβεβαιώνουν την πρώτη εκδοχή. 

Γράφημα 22. ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΚΑΙ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά τύττο σχολείου, %) 

Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειο TEE 

ΙΛΙΓΟ-ΚΑΘΟΛΟΥ ΙΑΡΚΕΤΑ-ΠΟΛΥ 

3.2. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το εάν το σχολείο 
προωθεί τη σημασία της ομαδικής δράσης 

Οι εκπαιδευτικοί κρίνουν θετικά τη συμβολή του σχολείου στην προ
ώθηση της ομαδικής δράσης των μαθητών. Εντελώς αρνητική άποψη 
έχει ένα μικρό ποσοστό (5,2%), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (35,2%) 
πιστεύει πως το σχολείο συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση αλλά σε 
μικρό βαθμό. Άξιο παρατήρησης είναι το γεγονός πως τα ποσοστό των 
εκπαιδευτικών που πιστεύουν στη θετική συμβολή του σχολείου ως προς 
την προώθηση της ομαδικής δράσης είναι νεότεροι σε ηλικία εκπαιδευ
τικοί καθώς και αναπληρωτές/ωρομίσθιοι. Βέβαια, αυτές οι δυο ομάδες 
στις περισσότερες των περιπτώσεων ταυτίζονται. Η ίδια διαφοροποίηση 
υπάρχει και κατά τΰπο σχολείου. Βλέπουμε, δηλαδή, ένα αυξημένο 
ποσοστό θετικών απαντήσεων από εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Αυτή η διαφοροποίηση ίσως να οφείλεται στο γεγονός 
πως στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο αυξάνει η εξειδίκευση καθώς και ο 
αριθμός των καθηγητών που μπαίνουν στην τάξη κάθε μέρα. 

Σχετικά λοιπόν με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση σημειώθηκαν στατι-
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στικά σημαντικές διαφοροποιήσεις κατά φΰλο (ρ< 0,050), όπου οι γυναί
κες συγκεντρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας (αρκετά-ηολύ) από 
τους άνδρες (61,9% έναντι 55,3%), κατά ηλικία (ρ<0,001), όπου στις 
μικρότερες ηλικίες των εκπαιδευτικών συναντάμε και τα μεγαλύτερα 
ποσοστά συμφωνίας (72,2% στους μέχρι 30 ετών, 60,3% στους 31-50 
ετών και 49,4% στους 51 ετών και πάνω), κατά υπηρεσιακή κατάσταση 
(ρ < 0,042), όπου οι αναπληρωτές και οι ωρομίσθιοι συμφωνούν περισ
σότερο από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς (70,2% έναντι 58,8%) και 
κατά τΰπο σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετούν (ρ < 0,000), όπου το 
μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας εντοπίζεται στους εκπαιδευτικούς του 
Δημοτικού (73,4%) και το συγκριτικά μικρότερο στους εκπαιδευτικούς 
του Γενικού Λυκείου (42,8%). 

Γράφημα 23. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΩΘΕΙ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά ηλικία, %) 
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3.3. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το κατά πόσο η 
βιωματική γνώση των μαθητών για το «διαφορετικό» 
εμπλουτίζεται α π ό την ε π α φ ή με τους αλλοδαπούς 
συμμαθητές τους 

Η γενική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι σ' αυτήν τη θέση είναι 
θετική σε ποσοστό που πλησιάζει το 60%. Το καλό κλίμα που επικρατεί 
στο ελληνικό σχολείο και αφορά κυρίως στις σχέσεις και στην επικοι
νωνία των μαθητών δεν φαίνεται να κλονίζεται με την παρουσία των 
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αλλοδαπών μαθητών, αντιθέτως, και συμφωνά με τα μεγάλα ποσοστά 
συμφωνίας των εκπαιδευτικών, εμπλουτίζεται από αυτήν η βιωματική 
γνώση των μαθητών για το «διαφορετικό». Έτσι, το 46,3% των εκπαι
δευτικών δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά με την τοποθέτηση αυτή και το 
12,7% ηολύ. Αντίθετα, το 36% δήλωσε ότι συμφωνεί λίγο με τον εμπλου
τισμό της βιωματικής γνώσης των μαθητών από την παρουσία των 
αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία και το 5% ότι δεν συμφωνεί καθόλου 
με την άποψη αυτή. 

Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε στους εκπαιδευ
τικούς κατά τύηο σχολικής μονάδας (ρ<0,000), όπου οι εκπαιδευτικοί στο 
Δημοτικό σημείωσαν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό συμφωνίας 
(αρκετά-ηολύ) με την άποψη ότι η βιωματική γνώση των μαθητών για το «δια
φορετικό» εμπλουτίζεται από τψ εηαψη τους με αλλοδαπούς συμμαθητές τους. 
Αυτή η θετική εκτίμηση ίσως οφείλεται στο γεγονός πως οι μαθητές του 
Δημοτικού, λόγω ηλικίας, είναι πιο δεκτικοί και προσιτοί, δεν έχουν 
διαμορφώσει ακόμα στερεότυπα, οπότε αναπτύσσουν ευκολότερα σχέ
σεις με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους, κάτι που γίνεται δυσκολό
τερα στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το ποσο
στό των εκπαιδευτικών που συμφωνεί αρκετά έως ηολύ στο Δημοτικό 
είναι 67,5%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Γυμνάσιο είναι 51%, στο 
Λύκειο 50% και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 51,6%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί που σημειώθηκε το μεγαλύτερο 
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συγκριτικά ποσοστό συμφωνίας, υπάρχει και το μεγαλύτερο ποσοστό 
αλλοδαπών μαθητών. 

3.4. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών και των γονέων για το 
εάν οι αλλοδαποί μαθητές επηρεάζουν αρνητικά τον 
ελληνικό μας πολιτισμό 

Σε γενικές γραμμές εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν στο ότι οι 
αλλοδαποί μαθητές δεν επηρεάζουν αρνητικά τον ελληνικό πολιτισμό (συμφωνεί 
το 70,22% των γονέων και το 84,91% των εκπαιδευτικών). 

Στους εκπαιδευτικούς μόνο το 9,6% συμφωνεί με την άποψη ότι η 
παρουσία των αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία επηρεάζει αρνητικά τον ελληνικό 
πολιτισμό. Σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά τΰπο 
σχολικής μονάδας (ρ<0,009), όπου στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. το ποσοστό συμ
φωνίας φθάνει στο 17,2% και στα Γυμνάσια το 13,3%, αντίθετα στα Γενι
κά Λύκεια και στα Δημοτικά τα ποσοστά είναι πολΰ χαμηλά (6% και 
7,8% αντίστοιχα). Μεγάλα ποσοστά συγκέντρωσαν οι γυναίκες εκπαι
δευτικοί (10,6% έναντι 7,8% των ανδρών), οι ηλικιακά μεγαλύτεροι 
(στους 51 ετών και πάνω 12%) και ως προς την ειδικότητα κυρίως οι 
εκπαιδευτικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης (23%). 

Στους γονείς εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση 
κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ < 0,002), όπου οι απόφοιτοι Τριτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό 
συμφωνίας (77,9%), παρουσιαζόμενοι με λιγότερα αρνητικά στερεότυ
πα και προκαταλήψεις σε σχέση με τους αποφοίτους Δευτεροβάθμιας 
(67,8%) και τους γονείς με γνώσεις έως και υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(64,6%). Εντυπωσιακή διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά τΰπο σχολεί
ου (ρ<0,001), όπου οι γονείς των μαθητών Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώ
νουν υπερδιπλάσιο ποσοστό διαφωνίας (43%) με την παραπάνω 
άποψη έναντι των γονέων στο Γενικό Λύκειο (19%), στο Δημοτικό 
(20%) και, σχεδόν διπλάσιο, στο Γυμνάσιο (23%). Είναι προφανές ότι 
τα συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά που εντοπίζονται στα Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. σχετικά με προβλήματα διαπαιδαγώγησης και κοινωνικοποίη
σης των μαθητών ή σχετικά με την ανασφάλεια ως προς την ενδοσχο-
λική ή εξωσχολική βία σχετίζονται και με την παρουσία των αλλοδα
πών μαθητών, η οποία δεν γνωρίζουμε αν είναι γενεσιουργός αιτία ή 
αποτέλεσμα των παραπάνω. 
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3.5. Η εκτίμηση για το εάν η έντονη παρουσία των αλλοδαπών 
στα σχολεία συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των 
οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών 

Με τη θέση αυτή συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών. 
Κυρίως βέβαια συμφωνούν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία, πράγμα αναμενό
μενο, μιας και οι κάτω των 30 ετών εκπαιδευτικοί απασχολούνται κυρίως 
ως αναπληρωτές/ωρομίσθιοι και δεν έχουν οργανικές θέσεις σε σχολεία. 

Στους εκπαιδευτικούς το 74% πιστεύει ότι η έντονη παρουσία των αλλο
δαπών στα σχολεία συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των οργανικών θέσεων των 
εκπαιδευτικών, που λόγω της υπογεννητικότητας στη χώρα μας κινδυνεύ
ουν να μειωθούν σημαντικά. Μόνον το 10,6% δεν συμφωνεί με την 
άποψη αυτή, ενώ το 15,4% δεν ήξερε η δεν ήθελε να απαντήσει. Μόνον 
κατά ηλικία εντοπίσθηκε σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση 
(ρ <0,032), όπου οι μεγαλύτεροι ηλικιακά συμφωνούν περισσότερο με 
τη συμβολή των αλλοδαπών στην οργανικότητα των εκπαιδευτικών 
θέσεων (51 ετών και πάνω 75%, έναντι 73% 31-50 ετών και 59% μέχρι 30 
ετών). Μεγάλο ποσοστό συμφωνίας εντοπίσθηκε στα σχολεία αγροτικών 
περιοχών (75% έναντι 71% αστικές περιοχές) και σε εκπαιδευτικούς των 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (84% έναντι 68% σε Γυμνάσια-Λΰκεια και 74% στα Δημο
τικά). 

Στους γονείς το 57,3% συμφωνεί με την άποψη ότι οι αλλοδαποί μαθη
τές συμβάλλουν στη διατήρηση των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών σε αρκετά 
σχολεία της χωράς, το 17,9% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη, ενώ σχε
δόν ο ένας στους τέσσερις (24,8%) δεν ήξερε να απαντήσει. Σημαντικές 
στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά φΰλο (ρ < 0,002) και 
κατά τΰπο σχολείου (ρ<0,001). Οι άνδρες (63,8%) έναντι των γυναικών 
(54,4%) και οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (66,7%) έναντι 
αυτών της Δευτεροβάθμιας (56%) και της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
(51,9%) συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά συμφωνίας. 
Πάντως, τη μεγαλύτερη άγνοια έδειξαν οι γονείς των μαθητών Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. (Δεν Ξέρω 33%), έναντι των άλλων γονέων στο Γενικό Λύκειο 
(25%), στο Γυμνάσιο (21%) και στο Δημοτικό (24%). 

Τα ποσοστά συμφωνίας των γονέων είναι μικρότερα από τα αντί
στοιχα των εκπαιδευτικών και στα δυο ερωτήματα που τέθηκαν είτε 
λόγω της διαφορετικής τους κουλτούρας (κυρίως στο πρώτο ζήτημα βλ. 
3.4.) είτε λόγω της άγνοιας τους (κυρίως στο δεύτερο ζήτημα βλ. 3.5.). 
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3.6. Η εκτίμηση των γονέων για το εάν το ελληνικό σχολείο 
πετυχαίνει με αρκετή επιτυχία να εντάσσει ομαλά τους 
αλλοδαπούς μαθητές 

Η ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο σχολικό περιβάλλον 
αποτελεί σημαντική επιτυχία του ελληνικού σχολείου συμφωνά και με 
την εκτίμηση των γονέων. Έτσι, το 45,4% αυτών υποστηρίζει ότι το ελλη
νικό σχολείο πετυχαίνει να εντάξει στους αλλοδαπούς μαθητές με αρκετή επιτυχία, 
και μάλιστα το 12,4% δήλωσε πολύ ως προς τον βαθμό επιτυχίας του σχο
λείου στον τομέα αυτό. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά εκπαι
δευτικό επίπεδο (ρ <0,007) και κατά τΰπο σχολείου (ρ <0,002). Έτσι, οι 
γονείς με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο συγκεντρώνουν και τα μεγαλύτε
ρα ποσοστά αρνητικής εκτίμησης (λίγο-καθόλου) ως προς το κατά πόσο 
το σχολείο καταφέρνει να εντάσσει με επιτυχία στους αλλοδαπούς μαθη
τές (49,7% έναντι 41,5% των γονέων με γνώσεις Δευτεροβάθμιας και 
36,6% των γονέων με γνώσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης). Μεγάλο 
ποσοστό αρνητικής εκτίμησης (λίγο-καθόλου) εντοπίζεται και στους 
γονείς των μαθητών στα ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. (55%), για ν' ακολουθήσουν οι 
γονείς των μαθητών στα Γενικά Λύκεια (48%), στα Γυμνάσια (38%) και 
στα Δημοτικά (35%). Η θετική εκτίμηση για ομαλή ένταξη των αλλοδα
πών μαθητών ανατρέπεται μόνο στο ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ., φαινόμενο που 
πρέπει να συνδέεται και με τα προβλήματα διαπαιδαγώγησης που εντο
πίσθηκαν στον συγκεκριμένο τΰπο σχολείου. 

3.7. Η εκτίμηση για το εάν το σχολείο εξακολουθεί να ανα
παράγει τις κοινωνικές ανισότητες 

Εκπαιδευτικοί και γονείς πιστεύουν, γενικά, πως το σχολείο αναπα
ράγει τις κοινωνικές ανισότητες. Σε μεγαλύτερο ποσοστό αυτή η πεποί
θηση ισχύει για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Γυμνάσια και 
λιγότερο ο' αυτούς των ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ. Όμως σε όλους τους τύπους σχο
λείων, εκτός των ΤΈΈ.-ΕΠΑ.Λ., τα ποσοστά είναι πάνω από το 50%, 
πράγμα που σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα. 

Στους εκπαιδευτικούς, με την αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισο
τήτων στο σχολείο συμφωνεί το 53,3%, και μάλιστα χωρίς να σημειωθεί 
στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση. Την τοποθέτηση αυτή εκφρά
ζουν περισσότερο οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (55,3% έναντι 47,9% των 
ανδρών), οι ηλικίες 30-40 ετών (57%) και οι δάσκαλοι (55,8%). Αντίθετα, 
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στους ηλικιακά μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς (51 ετών και πάνω) ανα
τρέπεται η σχέση, αφοΰ το 51% διαφωνεί με την άποψη αυτή. 

Γράφημα 25. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 

(Εκπαιδευτικοί, κατά ηλικία, %) 

53,4 5^2 52,8 

ΕΩΣ 30 ΕΤΩΝ 31-50 ΕΤΩΝ 51 ΚΑΙ ΠΑΝΩ 

D Δ=/ΔΑ D Συμφωνώ D Διαφωνώ 

Στους γονείς το 52,35% πιστεύει ότι αναπαράγονται στο σημερινό σχολείο 
οι κοινωνικές ανισότητες, το 38% διαφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ το 9,7% 
δεν απάντησε. 

Αν και δεν εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις, οι 
γονείς με υψηλό μορφωτικό επίπεδο (54,3%), οι 40ρηδες (54,7%), οι 
γυναίκες (54,4%) και οι γονείς μαθητών Λυκείου (56%) συγκέντρωσαν τα 
μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά συμφωνίας. 

3.8. Η εκτίμηση των γονέων για το εάν το σχολείο διαπαιδα
γωγεί τους μαθητές 

Η πλειονότητα των γονέων εκτιμά ότι το σημερινό σχολείο διαπαιδαγωγεί 
τους μαθητές του. Έτσι, το 44,5% πιστεύει ότι αυτό γίνεται αρκετά και το 
12% πολύ, το 35,3% δήλωσε ότι τα καταφέρνει λίγο και το 8,2% ότι δεν τα 
καταφέρνει καθόλου. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλι
κία (ρ < 0,007), όπου οι μικρότεροι στην ηλικία γονείς (στην πλειονό
τητα τους με παιδιά στο Δημοτικό) συγκέντρωσαν το συγκριτικά μεγα
λύτερο ποσοστό θετικής εκτίμησης (γονείς μέχρι 40 ετών 61%), κατά 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ < 0,002), όπου και πάλι οι γονείς με γνώσεις 
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Γράφημα 26. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΕΙ 
(Γονείς, κατά εκπαιδευτικό επίπεδο, %) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

64.4 

J 55,9 50,2 49,8 

Μέχρι 
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• ΛΙΓΟ-ΚΑΘΟΛΟΥ ΒΑΡΚΕΤΑ-ΠΟΛΥ 

ΑποΑ. Λυκείου ΑΕΙ-ΤΕΙ-Μετ/κά 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (καθότι περισσότερο απαιτητικοί από το 
σχολείο) συγκέντρωσαν το συγκριτικά μκρότερο ποσοστό θετικής 
εκτίμησης (49,8%, έναντι 55,9% της Δευτεροβάθμιας και 64,4% της 
Πρωτοβάθμιας), και κατά τΰπο σχολείου (ρ <0,000), όπου οι γονείς με 
παιδιά στο Δημοτικό είχαν και το μεγαλύτερο ποσοστό θετικής εκτί
μησης (58% έναντι 57% στο Γυμνάσιο, 44% στο Λύκειο και 31% στο 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.)· Στα αξιοσημείωτα της έρευνας εντάσσεται η διαφο
ρετική εκτίμηση των γονέων με παιδιά στο Γενικό Λύκειο και με παι
διά στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. ως προς τον ρόλο του σχολείου. Έτσι, ενώ το 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. καταφέρνει περισσότερο από το Γενικό Λύκειο να κερ
δίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για το περιεχόμενο των μαθημάτων 
τους, δεν τα καταφέρνει το ίδιο με τη διαπαιδαγώγηση τους. Τσως 
γιατί οι εκπαιδευτικοί του δεν είναι σε θέση να προσεγγίσουν κατάλ
ληλα την ιδιαίτερη κουλτούρα των μαθητών τους (κάτι που διαπιστώ
θηκε και στα συναισθήματα που εκφράζουν αλλά και στον βαθμό ανα
σφάλειας που νιώθουν όταν βρίσκονται στο σχολείο τους). 

3.9. Τι νιώθουν οι μαθητές όταν βρίσκονται στο σχολείο τους 

Τι νιώθουν οι μαθητές και οι μαθήτριες όταν βρίσκονται στο σχολείο 
τους; Ποια συναισθήματα κυριαρχούν ως προς την κατεύθυνση αλλά και 
την ένταση τους; Είναι ερωτήματα που τέθηκαν στους μαθητές Λυκείου, 
με σκοπό να προσδιορίσουν την ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και να 
προσεγγίσουν τις συνέπειες της σχέσης τους με το σημερινό σχολείο ως 



508 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

προς τη διαμόρφωση της ψυχοκοινωνικής τους προσωπικότητας. Οι 
περισσότεροι μαθητές δήλωσαν ότι τους δημιουργούνται αρνητικά κυρίως 
συναισθήματα όταν βρίσκονται στο σχολείο τους. Έτσι το 67,8% των 
μαθητών Γενικού Λυκείου και Τ.Ε.Ε-ΕΠΑ.Λ. είπε ότι νιώθει κούραση, το 
58% πίεση, το 52,4% άγχος και το 52,7% ηλήξη(\) Ακολουθούν με μικρότερα 
ποσοστά η απογοήτευση (31,7%), η ευχαρίστηση (27,2%), η απαισιοδοξία 
(26,6%) και η οργή (23%). Είναι γεγονός ότι τα περισσότερα θετικά συναι
σθήματα συγκεντρώνουν και τα μικρότερα ποσοστά, περιγράφοντας μια 
αρκετά ανησυχητική κατάσταση ως προς τη σημερινή λειτουργία του σχο
λείου, ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας την κρίσιμη ηλικιακή φάση των 
μαθητών. Συγκεκριμένα, ΐ\χαρά συγκεντρώνει 22,4%, η αισιοδοξία 21,8%, η 

Γράφημα 27. ΤΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Πολλ.απαντ., η=357) 
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αίσθηση της δημιουργικότητας 18,5%, της σνλλογικότητας 16,20% και της 
ασφάλειας 17,4%. Το ότι η μοναξιά συγκεντρώνει μόνο το 14,6%, δείχνει ότι 
οι μαθητές βιώνουν μια γενική κατάσταση που δεν τους αφορά ατομικά ή 
προσωπικά και επομένως δεν τους απομονώνει από τους υπολοίπους. 

Αναλυτικότερα, σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθη
καν κατά φΰλο, κατά σχολική μονάδα και κατά βαθμολογική επίδοση. 

Κατά φύλο: 
Οι μαθήτριες συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών συναι

σθημάτων σε σχέση με τους μαθητές και, πιο συγκεκριμένα, παρουσιά
ζονται περισσότερο κουρασμένες (73% έναντι 62%), πιεσμένες (64% έναντι 
50%), αγχωμένες (60% έναντι 43%) και με μεγαλύτερο ποσοστό πλήξης 
(61% έναντι 43%). Τα αγόρια συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά 
αρνητικών συναισθημάτων στην απογοήτευση (33% έναντι 30% των κορι
τσιών), στην απαισιοδοξία (29% έναντι 24%), στην οργή (25% έναντι 22%) 
και στη μοναξιά (17% έναντι 13%). 

Ας σημειωθεί ότι οι παραπάνω διαφορές μπορούν να ερμηνευθούν με 
τη χρήση του πίνακα «πόσο ικανοποιούνται τα ενδιαφέροντα τους» κατά 
φΰλο. Το σχολείο δεν ικανοποιεί τα ενδιαφέροντα των κοριτσιών σε 
ποσοστό 80,10%. Στα άλλα συναισθήματα οι διαφορές τους είναι μικρές, 
εκτός από τα θετικά συναισθήματα της «χαράς», με 28% στα κορίτσια 
και 18% περίπου στα αγόρια, και τέλος της «ηρεμίας», με 10% στα κορί
τσια και 20% στα αγόρια. 
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Κατά σχολική μονάδα: 
Με βάση τη σχολική μονάδα διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές στο Γενικό 

Λύκειο αισθάνονται μεγαλύτερη κούραση από τους συμμαθητές τους στο 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (70% έναντι 62%), μεγαλύτερη πίεση (60% έναντι 53%), 
μεγαλύτερο άγχος (55% έναντι 45%) και μεγαλύτερη πλήξη (55% έναντι 
45%). Αντίθετα, στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα 
συγκριτικά ποσοστά απογοήτευσης (33% έναντι 31%), απαισιοδοξίας (31% 
έναντι 25%), οργής (36% έναντι 18%) και μοναξιάς (23% έναντι 12%). Η 
φΰση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δυο διαφορετικοί τΰποι 
σχολικών μονάδων φαίνεται ότι διαφοροποιεί και τα ποσοστά των αρνη
τικών συναισθημάτων των μαθητών τους στον χώρο του σχολείου. Βλέ
πουμε, δηλαδή, ότι τα ποσοστά αντιστρέφονται στην «οργή», με τους 
μαθητές Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. με ποσοστό 36% έναντι 20% των μαθητών Λυκεί
ου, και στη «μοναξιά», οι μαθητές Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑΛ. με ποσοστό 23% έναντι 
12% των μαθητών Λυκείου. Πιθανόν αυτά τα ποσοστά να οφείλονται στο 
γεγονός της προσγείωσης των μαθητών των Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. στην πραγμα
τικότητα του σχολείου τους, η οποία διαψεύδει τις προσδοκίες που είχαν 
από αυτό όταν το επέλεξαν. Στο θετικό συναίσθημα της ηρεμίας οι μαθη
τές Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. εμφανίζουν ποσοστό 21% έναντι των μαθητών Λυκείου 
που εμφανίζουν 13%. Στα άλλα συναισθήματα οι διαφορές είναι μικρότε
ρες, ενώ σε μερικά μηδενίζονται, όπως στην «απογοήτευση», στην «ευχα
ρίστηση», στην «αισιοδοξία», στην «ασφάλεια» και στη «συλλογικότητα». 
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Κατά βαθμολογική επίδοση: 
Οι μαθητές με την καλύτερη βαθμολογία νιώθουν μεγαλύτερη πίεση, 

κούραση, άγχος, αλλά και ηληξη όταν βρίσκονται στο σχολείο τους. Αυτό 
ίσως να σημαίνει είτε ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τη γνώση σαν 
καθήκον η σαν αναγκαίο κακό που πρέπει να υπομείνουν και γι' αυτό 
αγχώνονται, κουράζονται, πιέζονται, πλήττουν, είτε, το πιθανότερο, ότι 
το εκπαιδευτικό σύστημα με τις διαδικασίες του έχει ως συνέπεια τα 
ανωτέρω αρνητικά συναισθήματα των μαθητών και δεν τους αφήνει τα 
περιθώρια να αισθανθούν τα θετικά συναισθήματα που μπορεί να προ
σφέρει η απόκτηση της γνώσης και η συμμετοχή στη συλλογική διαδι
κασία που είναι το σχολείο. 

Το υψηλότερο ποσοστό «άγχους» (63%) εμφανίζουν οι μαθητές με Μ.Ο. 
από 17,7 και άνω, ακολουθούν με 60% οι μαθητές με Μ.Ο. από 15,8-17,6, 
έπονται με 49% οι μαθητές με Μ.Ο. από 13,8-15,7, τέλος με 40% οι μαθη
τές με Μ.Ο. έως 13,7. Δηλαδή, με πρώτη ματιά, οι υψηλότερες επιδόσεις 
συνοδεύονται με μεγαλύτερο άγχος. Αντίστοιχα συμβαίνει με την «κούρα
ση»: έτσι, το 77% που δήλωσε «κουρασμένο» ήταν μαθητές με Μ.Ο. 17,7 
και άνω, το 74% με Μ.Ο. 15,8-17,6, το 61% με Μ.Ο. από 13,8-15,7 και το 
59% με Μ.Ο. έως 13,7. Το υψηλότερο ποσοστό «πίεσης», 71%, εμφανίζουν 
οι μαθητές με Μ.Ο. από 15,8-17,6, έπονται σε ποσοστό 57% οι μαθητές με 
Μ.Ο. από 17,7 και άνω, 56% οι μαθητές με Μ.Ο. από 13,8-15,7 και, τέλος, 
σε ποσοστό 54% οι μαθητές με Μ.Ο. έως 13,7. Τέλος, το μεγαλύτερο ποσο
στό «πλήξης» (65%) εμφανίζουν οι μαθητές με Μ.Ο. από 17,7 και άνω, 57% 
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οι μαθητές με Μ.Ο. από 15,8-17,6, 49% οι μαθητές με Μ.Ο. από 13,8-15,7 
και 37% οι μαθητές με Μ.Ο. έως 13,7. 

4. Α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ό τ η τ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς . 
Σ ύ ν δ ε σ η με τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς 

4.1. Η εκτίμηση εκπαιδευτικών και γονέων για την ά π ο ψ η 
ότι η επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. 
και τα Τ.Ε.Ϊ. οφείλεται κυρίως στη φροντιστηριακή 
προετοιμασία 

Γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η επιτυχία των μαθητών στις 
εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. οφείλεται κυρίως στη φροντιστη
ριακή τους προετοιμασία και μάλιστα (όπως αναμενόταν) το ποσοστό των 
γονέων (76,71%) είναι πολΰ υψηλότερο από το αντίστοιχο των εκπαιδευ
τικών (59,60%). 

Στους εκπαιδευτικούς το 59,60% συμφωνεί ότι η επιτυχία των μαθητών 
τους στα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οφείλεται κυρίως στη φροντιστηριακή τους προετοιμασία, 
μόνο το 34,9% των εκπαιδευτικών διαφωνεί με την άποψη αυτή, ενώ το 
5,5% δεν απάντησε. 

Ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σημαντικές στατι
στικά διαφοροποιήσεις που εντοπίσθηκαν κατά φΰλο (ρ < 0,000), κατά 
ηλικία (ρ<0,009) και κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ<0,000). Έτσι, τη 
διαφωνία τους με την άποψη αυτή εκφράζουν περισσότερο οι άνδρες 
εκπαιδευτικοί (44,2% έναντι 30,7% των γυναικών), οι μεγαλύτεροι στην 
ηλικία (46,5% στους 51 ετών και πάνω, έναντι 34% στους 34-50 ετών και 
25,8% στους μέχρι 30 ετών), οι έχοντες ειδικότητα θετικής κατεύθυνσης 
(49% έναντι 44% θεωρητικής και 38% τεχνολογικής) και κυρίως οι εκπαι
δευτικοί του Γενικού Λυκείου (64,7% έναντι 47,7% της Τ.Ε.Ε., 34,5% του 
Γυμνασίου και 22,5% του Δημοτικού). Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών 
στο Λύκειο (εκεί δηλαδή όπου ανθίζει η παραπαιδεία και είναι μεγάλα τα 
ποσοστά των μαθητών με φροντιστηριακή προετοιμασία) να υποστηρί
ξουν τον εκπαιδευτικό-επαγγελματικό τους ρόλο, αλλά και την αξιοπρέ
πεια τους σε σχέση με την κυρίαρχη αντίληψη ότι το φροντιστήριο καρ
πώνεται την επιτυχία του μαθητή (και το σχολείο την αποτυχία του) 
εκφράζει παράλληλα τη διάθεση αλλά και το μεράκι που έχουν ακόμα για 
την εργασία τους, κάτι που μάλιστα εκφράσθηκε με μεγάλο ποσοστό. Από 
τα πλέον ανησυχητικά ερευνητικά δεδομένα είναι ίσως ότι η κυρίαρχη 
στερεοτυπική αντίληψη διατυπώνεται κυρίως από τους νεότερους ηλικία-
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κά και με τη μικρότερη προϋπηρεσία εκπαιδευτικούς, και αυτό προστίθε
ται στα δεδομένα που συνθέτουν μια αρνητική κατάσταση στο Λύκειο. 

ΠΔΞ/ΔΑ 

Γράφημα 31. Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΑΕΙΠΈΙ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΤΗ 
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Στους γονείς το 76,7% (!) συμφωνεί με την άποψη ότι η επιτυχία των 
μαθητών στις εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. οφείλεται κυρίως 
στη φροντιστηριακή τους προετοιμασία, ενώ μόνον το 18,2% δήλωσε ότι δια
φωνεί και το 5,1% δεν απάντησε. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά εκπαι
δευτικό επίπεδο (ρ < 0,014), όπου οι γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας 
(79,3%), και κατά τΰπο σχολείου (ρ < 0,004), όπου οι γονείς των μαθητών 
στα Τ.Ε.Ε. συγκέντρωσαν το μικρότερο ποσοστό συμφωνίας (57%) 
συγκριτικά με τους άλλους γονείς, αλλά και σε όλες τις διασταυρώσεις με 
τις ανεξάρτητες μεταβλητές! 

4.2. Η εκτίμηση για τη συμβολή του σημερινού σχολείου 
στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών 

Η πλειονότητα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών συμφωνεί ότι το 
σημερινό σχολείο δεν συμβάλλει με επιτυχία στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 
μαθητών του. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των εκπαιδευτικών που δήλωσε 
ότι το σχολείο συμβάλλει από λίγο έως καθόλου φθάνει το 59,4%, ενώ τα 
αντίστοιχα ποσοστά για μαθητές και γονείς είναι 52,6% και 53,2%. 
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Στους μαθητές, πιο αναλυτικά, το 31,6% πιστεύει ότι το σχολείο συμ
βάλλει λίγο στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και το 21% ότι δεν 
συμβάλλει καθόλου. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά σχολική 
τάξη (ρ<0,000), κατά ηλικία (ρ<0,001) και κατά γενικό Μ.Ο. βαθμολο
γίας (ρ <0,013). Έτσι, οι μεγαλύτεροι ηλικιακά μαθητές (18 ετών και 
πάνω) και οι μαθητές της Γ' τάξης είναι αυτοί που νιώθουν τη μεγαλύτε
ρη ανασφάλεια σε σχέση με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, 
αφοΰ βρίσκονται πιο κοντά στην αγορά εργασίας από τους συμμαθητές 
τους. Αυτό ήταν αναμενόμενο γιατί, οι νέοι, ερχόμενοι πλησιέστερα στην 
αγορά εργασίας, αντιλαμβάνονται ότι δεν τους έχουν παρασχεθεί τα 
εφόδια από το σχολείο ώστε να τα αξιοποιήσουν στην αναζήτηση εργα
σίας. Συγκεκριμένα, το 65,4% των Ιδχρονων πιστεύουν ότι το σχολείο 
συμβάλλει λίγο ή δεν συμβάλλει καθόλου στην επαγγελματική τους στα
διοδρομία (57,4% στους ΐ7χρονους και 41,7% στους 16χρονους), ποσο
στό που φθάνει στο 68,6% στη Γ' Λυκείου (52% στη Β' Λυκείου και 40,4% 
στην Α' Λυκείου). Στα αξιοσημείωτα της έρευνας είναι ότι η αντίληψη 
αυτή δεν ανατρέπεται στους «κάλους» μαθητές, αποδεικνύοντας ότι η 
καλύτερη βαθμολογία και η επιτυχία στα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. δεν εξασφαλίζει 
πλέον την επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών. Έτσι οι μαθητές 
με βαθμολογική επίδοση 17-20 συγκεντρώνουν αντίστοιχα ποσοστά 
αρνητικής εκτίμησης με τους μαθητές με βαθμολογική επίδοση μέχρι 13 
(61,5% και 62,3%)! 
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Στους γονείς το 40,1% δήλωσε ότι το σημερινό σχολείο συμβάλλει 
λίγο στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών του και το 13,1% 
ότι δεν συμβάλλει καθόλου. 

Η γενιά των 40άρηδων, οι περισσότερο μορφωμένοι και οι γονείς των 
μαθητών Γενικού Λυκείου συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητι
κής εκτίμησης του σχολείου ως προς τη συμβολή του στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία των μαθητών του. Έτσι, το 58,7% των γονέων ηλικίας 41-50 
ετών δήλωσε ότι το σχολείο τα καταφέρνει από λίγο έως καθόλου, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό στους γονείς μέχρι 40 ετών ήταν 49,4% και στους 
γονείς 51 ετών και πάνω 42,5%, το 70% (!) των γονέων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης δήλωσε από λίγο έως καθόλου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 
στους γονείς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν 50,1% και Πρωτοβάθμιας 
40,2%. Τέλος, η αρνητική εκτίμηση για τη συμβολή του σχολείου στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία των παιδιών τους ανατρέπεται μόνο στους 
γονείς των μαθητών Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., όπου το 52% δήλωσε ότι το σχολείο τα 
καταφέρνει από αρκετά έως ηολύ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στο Γενικό 
Λύκειο ήταν 41%, στο Γυμνάσιο 49% και στο Δημοτικό 43% (ρ <0,002). 

Γράφημα 33. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
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Στους εκπαιδευτικούς το 43,2% υποστηρίζει ότι το σχολείο συμβάλ
λει λίγο, και μάλιστα το 16,2% ότι δεν συμβάλλει καθόλου. Αντίθετα, το 
33,5% δήλωσε ότι συμφωνεί αρκετά με την τοποθέτηση αυτή και μόνο το 
7,1% δήλωσε ότι συμφωνεί ηολύ. 
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Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία 
(ρ < 0,000), κατά υπηρεσιακή κατάσταση (ρ < 0,000) και κατά τΰπο σχο
λικής μονάδας (ρ< 0,015). Έτσι, οι μικρότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί 
(μέχρι 30 ετών) συμφωνούν αρκετά-ηολύ σε ποσοστό 62,2% ότι το σχολείο 
συμβάλλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών, έναντι 
40,3% στους ηλικίας 31-50 ετών και 28,4% στους 51 ετών και πάνω. 
Μεγάλα ποσοστά θετικής αξιολόγησης του σχολείου ως προς τον συγκε
κριμένο ρόλο εντοπίζονται στους ωρομίσθιους και αναπληρωτές εκπαι
δευτικούς (αρκετά-ηολύ 62,7%) έναντι των μονίμων (αρκετά-ηολύ 28,2%). Ο 
ένας στους δυο εκπαιδευτικούς που εργάζεται στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συμ
φωνεί (αρκετά-ηολύ) με το ότι το σχολείο συμβάλλει στην επαγγελματική 
σταδιοδρομία των μαθητών του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
ποσοστό, αν ληφθεί υπόψη ότι μιλάμε για επαγγελματική εκπαίδευση 
και όχι κατάρτιση και βέβαια αν συγκριθεί με τα αντίστοιχα ποσοστά 
των άλλων τΰπων σχολικών μονάδων (Δημοτικό 44,3%, Γυμνάσιο 34,7% 
και Γενικό Λύκειο 35,3%). 

4.3. Η εκτίμηση των εκπαιδευτικών για το πόσο επηρεάζε
ται το σχολείο από την «οικονομία της αγοράς» και τις 
συνέπειες της 

Συμφωνά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, το σημερινό σχο
λείο εηηρεάζεται σημαντικά αηό την «οικονομία της αγοράς», αφοΰ το 71,32% 
από αυτούς δήλωσε ότι συμφωνεί από αρκετά έως ηολύ με τη συγκε
κριμένη τοποθέτηση. Πιο αναλυτικά, το 49,7% δήλωσε ότι συμφωνεί 
αρκετά και το 21,6% ότι συμφωνεί ηολύ. Αντίθετα, το 24,6% απάντησε 
ότι συμφωνεί λίγο και μόνο το 4,1% ότι δεν συμφωνεί καθόλου. 

Οι απαντήσεις αυτές των εκπαιδευτικών αποκτούν ιδιαίτερο ερευ
νητικό ενδιαφέρον, κι αυτό γιατί η κατεύθυνση τους δεν ταιριάζει με 
την τοποθέτηση σχετικά με τη συμβολή του σχολείου στην επαγγελ
ματική σταδιοδρομία των μαθητών: πώς είναι δυνατόν να επηρεάζε
ται το σχολείο από την «οικονομία της αγοράς» και να μην προωθεί 
τους μαθητές του στην αγορά εργασίας; Το ζήτημα παίρνει ιδεολογι
κές διαστάσεις σχετικά με τον ρόλο του σχολείου σε συνθήκες ελεύθε
ρης οικονομίας και αφορά στην πολιτική κουλτούρα των εκπαιδευτικών, 
έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται στο συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομι
κό πλαίσιο. Αυτό που παρατηρούμε ερευνητικά είναι ότι κατά τΰπο 
σχολικής μονάδας (σημαντική στατιστικά διαφοροποίηση, βλ. 
ρ<0,012) η μεγαλύτερη συμφωνία εκφράζεται στους εκπαιδευτικούς 
στο Δημοτικό (αρκετά-ηολύ 76,1%) και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (αρκετά-ηολύ 
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71,2%), δηλαδή σε δυο διαφορετικούς τύπους σχολικών μονάδων που, 
όπως φάνηκε, στις περισσότερες εξαρτημένες μεταβλητές, διαφορο
ποιούνται αρκετά ως προς τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών τους. Η 
συμβολή του Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. ως σχολικής μονάδας με διαφορετικό 
προσανατολισμό ως προς τους άλλους τύπους (βλ. επαγγελματική 
εκπαίδευση) και η προώθηση των προσωπικών δεξιοτήτων των μαθη
τών με την παράλληλη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και τη συμ
βολή τους στην επαγγελματική σταδιοδρομία των μαθητών του, χρω
ματίζει την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών με βάση τη σύνδεση του 
σχολείου με την αγορά εργασίας και τις συγκεκριμένες απαιτήσεις 
της. Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού, όπου, όπως 
φάνηκε από άλλες τοποθετήσεις, οΰτε αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνο
λογίες οΰτε διατίθεται η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή για κάτι 
τέτοιο, επικρατεί η αντίληψη ότι το σχολείο δεν συμβάλλει στην επαγ
γελματική σταδιοδρομία των μαθητών, γιατί επηρεάζεται άμεσα από 
τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια της οικονομίας και τις διακρίσεις 
που αυτή επιφέρει. Επομένως πρόκειται για το ίδιο ποσοστιαίο απο
τέλεσμα ως προς την κατεύθυνση, με διαφορετική ερμηνεία από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών ανάλογα με τον τΰπο της σχολικής μονά
δας που υπηρετούν. 

Γράφημα 34. ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
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5. Π α ρ ά γ ο ν τ ε ς π ο υ ε π η ρ ε ά ζ ο υ ν τ η ν π ο ι ό τ η τ α τ η ς 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς . Α π ό δ ο σ η ε υ θ υ ν ώ ν γ ι α τ α π ρ ο β λ ή μ α τ α 

5.1. Παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της 
εκπαίδευσης σύμφωνα με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η δομή και η οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος, η υλικοτεχνική υποδομή καθώς και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επη
ρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο σε πολΰ μεγάλο 
βαθμό, με ποσοστά 79%, 74% και 77% αντίστοιχα. Δυο ακόμη παράγο
ντες που θεωρούνται από τους εκπαιδευτικούς πολΰ σημαντικοί είναι τα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών με ποσοστό 65% και οι μαθητές με ποσο
στό 61%. Δεν θεωρούν τόσο σημαντικό παράγοντα τον Διευθυντή της σχο
λικής μονάδας (42%), τη σχολική μονάδα (36%), τους γονείς (32%). Έχει 
ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πως δεν βρίσκουν καθόλου σημαντικό 
τον Σχολικό Σύμβουλο ως παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της 

Γράφημα 35. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
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εκπαίδευσης. Αυτό το εύρημα έρχεται σε συμφωνία με την άποψη τους 
πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τις προσδοκίες τους, τις σχετικές με 
την επικοινωνία με τους Σχολικούς συμβούλους. 

Όπως είδαμε, η υλικοτεχνική υποδομή και ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου 
συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικής ανταπόκρισης ως προς 
τις προσδοκίες τους στην σχολική πραγματικότητα. Όμως διαφοροποιού
νται αρκετά ως παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα της εκπαίδευ
σης, με βάση την εκτίμηση των εκπαιδευτικών. Έτσι, ενώ στην υλικοτεχνική 
υποδομή δίνεται μεγάλη βαρύτητα (74%) για την προώθηση της ποιότητας 
στην εκπαίδευση, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου 
(21%) που όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους, αλλά απα
ξιώνεται και ως παράγοντας που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μεγάλο ποσοστό που συγκεντρώνει ο 
ρόλος του εκπαιδευτικού ως παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας δείχνει το υψηλό ποσοστό αυτοεκτίμησης των 
εκπαιδευτικών ως προς τη σημασία που έχει ή θα μπορούσε να αποκτήσει 
ο ρόλος τους με απαραίτητη προϋπόθεση τη βελτίωση της δομής και της 
οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος, που καθορίζει τις μεταξύ τους σχέσεις 
αλλά και τη χρησιμότητα όλων των παραγόντων που σημειώθηκαν. 

Περισσότερο αναλυτικά, η διασταύρωση της δομής και οργάνωσης του 
εκπαιδευτικού συστήματος με όλες τις ανεξάρτητες μεταβλητές έδωσε ποσο
στά από 75% έως 85% χωρίς να σημειωθούν στατιστικά σημαντικές δια
φοροποιήσεις. Πάντως, τα μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά σημείωσαν 
οι γυναίκες εκπαιδευτικοί (81% έναντι 75% των ανδρών), οι μεγαλύτεροι 
στην ηλικία (85% στους 51ετών και πάνω) και οι εκπαιδευτικοί στα 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (84%). 

Μεγάλη διάσταση στον ρόλο του εκπαιδευτικού ως παράγοντα που επη
ρεάζει την ποιότητα στο σχολείο δίνουν οι μικρότεροι ηλικιακά εκπαιδευ
τικοί (84% στους μέχρι 30 ετών), με μικρή προϋπηρεσία (82% στους έως 5 
χρόνια), με ειδικότητα τεχνολογικής κατεύθυνσης (85%) και με απασχό
ληση στα Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (81%). Σχετικά με την επιλογή της υλικοτεχνικής 
υποδομής ως παράγοντα που επηρεάζει την ποιότητα της εκπαίδευσης, 
σημειώθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις κατά ηλικία και 
κατά τϋπο σχολικής μονάδας. Έτσι οι εκπαιδευτικοί μέχρι 30 ετών και 
αυτοί που εργάζονται στην Πρωτοβάθμια συγκέντρωσαν τα μεγαλύτερα 
συγκριτικά ποσοστά (79% και 81% αντίστοιχα). Μεγάλη διάσταση στον 
ρόλο των Αναλυτικών Προγραμμάτων δίνουν οι μεγαλύτεροι στην ηλικία 
εκπαιδευτικοί (71% στους 51 ετών και πάνω), οι μόνιμοι σε σχέση με τους 
αναπληρωτές και ωρομίσθιους (66% έναντι 48%), οι έχοντες μεγάλη προ-
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υπηρεσία (71% στους πάνω από 15 χρόνια, 62% στους έχοντες 6-15 χρό
νια και 52% στους έχοντες μέχρι 5 χρόνια), και οι εργαζόμενοι στα Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ. (67%) και σε σχολεία αστικών περιοχών (68%). Τέλος, μεγάλα 
ποσοστά στον ρόλο του μαθητή δίνουν οι μεγάλοι ηλικιακά εκπαιδευτικοί 
(72% στους 51 ετών και πάνω) και οι τεχνολογικής κατεύθυνσης (74%). 

5.2. Απόδοση ευθυνών α π ό μαθητές και γονείς για τα 
προβλήματα στα σχολεία 

Σε ποιους αποδίδουν ευθύνες για τα προβλήματα που παρατηρούνται 
στα σχολεία; Ποιοι επηρεάζουν και διαμορφώνουν, κατά περίπτωση, τη 
σημερινή κατάσταση των σχολείων συμφωνά με τη γνώμη των μαθητών 
αλλά και των γονέων; 

Σε ερώτηση πολλαπλών επιλογών γονείς και μαθητές, με ποσοστά 
83% και 86% αντίστοιχα, θεωρούν το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα ως 
υπεύθυνο για τα προβλήματα που εντοπίζονται στα σχολεία. Ως δεύτερο 
σημαντικό παράγοντα οι γονείς θεωρούν το νομοθετικό πλαίσιο και το εξε
ταστικό σύστημα με 58%, για να ακολουθήσουν με διαφορά οι εκπαιδευτικοί 
με 38%, αντίθετα δηλαδή με τους μαθητές που αποδίδουν περισσότερες 
ευθύνες στους εκπαιδευτικούς (54,1%) απ' ό, τι στο νομοθετικό πλαίσιο και 
στο σύστημα των εξετάσεων (52%). Από στις υπόλοιπους παράγοντες, που 
ακολουθούν με σημαντική ποσοστιαία διαφορά, οι γονείς δίνουν μεγά
λη σημασία στις ιδιαιτερότητες στις σχολικής μονάδας (27% έναντι 21,3% των 
μαθητών), ενώ οι μαθητές στον τύπο του σχολείου (22,4% έναντι 16,5% των 
γονέων). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η απόδοση ευθυνών στον 
Διευθυντή του σχολείου αλλά και στους μαθητές καταγράφεται με διπλάσια 
ποσοστά στους μαθητές απ' ό,τι στους γονείς (25,85% για τον Διευθυντή 
έναντι 11,4% και 24,9% για τους μαθητές έναντι 13,6%). Άλλωστε οι μαθη
τές βιώνουν άμεσα τα προβλήματα στο σχολείο και είναι φυσικό να απο
δίδουν ευθύνες στα πρόσωπα με τα οποία έχουν καθημερινή επικοινω
νία, άλλοτε συμβατική ή συναινετική και άλλοτε συγκρουσιακή, ανάλο
γα με το πώς ασκούνται οι κοινωνικοί ρόλοι στις εκάστοτε συνθήκες. 

Στους γονείς παρουσιάζουν σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον οι 
διαφοροποιήσεις των ποσοστών με βάση τα δημογραφικά και κοινωνι
κά χαρακτηριστικά τους. Έτσι, κατά φύλο, οι γυναίκες συγκεντρώνουν 
μεγαλύτερα ποσοστά απόδοσης ευθυνών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
(85% έναντι 79% των ανδρών), στο νομοθετικό πλαίσιο (60% έναντι 55% 
των ανδρών) και στις ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας (29% έναντι 
25% των ανδρών). Οι άνδρες γονείς συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσό-
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στά απόδοσης ευθυνών στον τΰπο του σχολείου (18% έναντι 16% των 
γυναικών), στους εκπαιδευτικούς (43% έναντι 36% των γυναικών) και 
στους μαθητές (18% έναντι 12% των γυναικών). 

Κατά ηλικία, η γενιά των 40άρηδων συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα 
συγκριτικά ποσοστά απόδοσης ευθυνών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
(86%) και στο νομοθετικό πλαίσιο (62%), ενώ οι γονείς 50 ετών και 
πάνω στους εκπαιδευτικούς (50%) αλλά και στους μαθητές (17%). Κατά 
εκπαιδευτικό επίπεδο, οι γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης συγκεντρώνουν τα συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά απόδοσης 
ευθυνών στο εκπαιδευτικό σύστημα (89%, ενώ στους γονείς Πρωτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης 76%) και στο νομοθετικό πλαίσιο (67%, ενώ στους 
γονείς Δευτεροβάθμιας 56% και στους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
49%). Κατά εργασιακή απασχόληση, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο 
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό στην κατηγορία 
«νομοθετικό πλαίσιο» (65% έναντι 57% των ελευθέρων επαγγελματιών, 
59% των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και 54% των ανέργων). Με 
βάση τη συχνότητα που επισκέπτονται το σχολείο, οι γονείς με τις 
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περισσότερες επισκέψεις (3 και πάνω) συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 
συγκριτικά ποσοστά απόδοσης ευθυνών στο εκπαιδευτικό σύστημα 
(85% έναντι 79% αυτών με καμία επίσκεψη), στο νομοθετικό πλαίσιο 
(63% έναντι 44% αυτών με καμία επίσκεψη) και στις ιδιαιτερότητες της 
σχολικής μονάδας (31% έναντι 25% αυτών με καμία επίσκεψη). Αντίθε
τα, οι γονείς με τις λιγότερες επισκέψεις (έως καθόλου) συγκεντρώνουν 
τα μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά απόδοσης ευθυνών στον τΰπο του 
σχολείου (25% έναντι 16% αυτών με τις περισσότερες επισκέψεις), 
στους εκπαιδευτικούς (44% έναντι 37% αυτών με τις περισσότερες επι
σκέψεις), στους μαθητές (21% έναντι 11% αυτών με τις περισσότερες 
επισκέψεις) και στον Διευθυντή του σχολείου (16% έναντι 10% αυτών με 
τις περισσότερες επισκέψεις). Επομένως, όσοι γονείς παρακολουθούν 
από κοντά (όσο μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο) τα σχολικά δρώμενα 
αποδίδουν ευθύνες περισσότερο στο εκπαιδευτικό θεσμικό πλαίσιο και 
λιγότερο στα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη σχολική κοινότητα, 
ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τους γονείς που δεν έχουν καμία επικοι
νωνία με το σχολείο, οι οποίοι με ευκολία επιρρίπτουν ευθύνες στους 
εκπαιδευτικούς, τον Διευθυντή αλλά και στους μαθητές. Τέλος, κατά 
τύπο σχολείου, οι γονείς των μαθητών Γενικού Λυκείου συγκεντρώνουν 
τα συγκριτικά μεγαλύτερα ποσοστά απόδοσης ευθυνών στο εκπαιδευτι
κό σύστημα (92% έναντι 83% των γονέων με μαθητές στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ.) και στο νομοθετικό πλαίσιο-εξετάσεις (65% έναντι 52% των 
γονέων με μαθητές στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.). Αντίθετα, οι γονείς μαθητών 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά απόδοσης ευθυνών 
στον τΰπο σχολείου (24% έναντι 19% των γονέων με μαθητές Γενικού 
Λυκείου), στον Διευθυντή (21% έναντι 12% των γονέων με μαθητές Γενι
κού Λυκείου) και στους μαθητές (24% έναντι 10% των γονέων με μαθη
τές Γενικού Λυκείου). Συμφωνά με τις απόψεις των γονέων επιβεβαιώ
νεται το ότι η καλή λειτουργία στο Γενικό Λύκειο δεν εξαρτάται τόσο 
από την προσπάθεια των μελών της σχολικής κοινότητας (Διευθυντής, 
εκπαιδευτικοί, μαθητές) όσο από τις νομοθετικές ρυθμίσεις και τον εξε-
ταστικοκεντρικό χαρακτήρα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, ενώ 
στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. ένα μεγάλο ποσοστό της επιτυχούς ή ανεπιτυχούς 
λειτουργίας του αποδίδεται στον τρόπο που λειτουργούν τα πρόσωπα 
που το απαρτίζουν (βλ. απόδοση ευθυνών σε εκπαιδευτικούς, Διευθυ
ντή, μαθητές - κουλτούρα, προσπάθεια, μεράκι κ.ά.) αλλά και στην 
ουσιαστική κάλυψη του συγκεκριμένου τΰπου σχολείου και της εκπαι-
δευτικής-παιδαγωγικής του αντίληψης από την Πολιτεία (βλ. απόδοση 
ευθυνών στο τΰπο του σχολείου). 
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Στους μαθητές παρουσιάζουν σημαντικό ερευνητικό ενδιαφέρον 
οι διαφοροποιήσεις που εντοπίζονται κατά τύπο σχολικής μονάδας 
αλλά και κατά βαθμολογική επίδοση. Έτσι, ενώ το 92% (!) των μαθη
τών Γενικού Λυκείου θεωρεί ότι το εκπαιδευτικό σύστημα ευθύνεται για 
τα προβλήματα του σχολείου, το αντίστοιχο ποσοστό για τους μαθη
τές στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. δεν ξεπερνά το 69%, κι ενώ οι μαθητές στο 
Ενιαίο Λύκειο συγκεντρώνουν 54% στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι 
μαθητές στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. φθάνουν στο 46%. Αντίθετα, οι μαθητές 
στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. συγκεντρώνουν πολΰ μεγαλύτερα ποσοστά από 
τους συμμαθητές τους στον τύπο του σχολείου (44% έναντι 15%), στις 
ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας (36% έναντι 16%), στον Διευθυντή του 
σχολείου (42% έναντι 20%), αλλά και στους ίδιους τους μαθητές (32% 
έναντι 23%). Από τις διαφοροποιήσεις αυτές καταλαβαίνουμε ότι 
πρόκειται για δυο διαφορετικούς τύπους σχολείου, με διαφορετικό 
προσανατολισμό που έχει επηρεάσει σημαντικά την αντίληψη των 
μαθητών του για τον τρόπο που λειτουργούν αλλά και για την κατεύ
θυνση και την ένταση των απαντήσεων τους ως προς την απόδοση 
ευθυνών. Δίνεται η εντύπωση ότι στο Γενικό Λύκειο οι σχέσεις μετα
ξύ των μελών της σχολικής κοινότητας είναι περισσότερο απρόσωπες 
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και τυπικές, αφοΰ τα πάντα εξαρτώνται από το εκπαιδευτικό σύστημα 
αλλά και από το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο εξέτα
σης των μαθητών για την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. Αντίθετα, 
στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ., αν και δίνεται επίσης μεγάλη βαρύτητα στο 
εκπαιδευτικό σύστημα, οι μαθητές περιμένουν πολλά (και γι' αυτό 
τους αποδίδουν και μεγάλες ευθύνες) από τη στήριξη του συγκεκρι
μένου τΰπου σχολείου (ως Τ.Ε.Ε.) και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής 
τους μονάδας (κατάσταση εργαστηρίων, κ.λπ.), από τη δραστηριότη
τα του Διευθυντή, το μεράκι των εκπαιδευτικών αλλά και την προ
σπάθεια των ίδιων των μαθητών. 

Ό π ω ς συνέβη και σε προηγούμενες έρευνες, οι μαθητές με τη χαμη
λότερη βαθμολογία (Μ.Ο.μέχρι 13) αποδίδουν μεγαλύτερες ευθύνες 
(συγκριτικά με τους συμμαθητές τους) για τα προβλήματα στο σχολείο 
στους εκπαιδευτικούς (59%), στον Διευθυντή του σχολείου τους (26%), στον 
τύπο του σχολείου που σπουδάζουν (32%) αλλά και στους συμμαθητές τους 
(29%). Η μετάθεση ευθυνών σε πρόσωπα που ασκούν συγκρουσιακοΰς 
ρόλους ως προς τον δικό τους γίνεται ευκολότερα από τους μαθητές με 
τις χαμηλότερες σχολικές επιδόσεις, σε αντίθεση με τους «κάλους» μαθη
τές που όντως, εδραιωμένοι στο υπάρχον πεδίο της εκπαιδευτικής διαδι
κασίας, αναζητούν τους υπευθύνους και πέρα από τον μικρόκοσμο τους. 

6. Προοπτικές 

6.1. Οι απόψεις των γονέων και των εκπαιδευτικών για το 
σχολείο του αύριο 

Πώς οραματίζονται οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί το σχολείο του μέλ
λοντος; Μάλλον πρόκειται για ένα σχολείο διαφορετικό από το σημερινό, 
ένα σχολείο όπου η αυστηρότητα εφαρμογής των κανόνων του θα ισορ
ροπεί με την ελευθερία κινήσεων των μαθητών του και τη δημιουργικό
τητα τους, ένα σχολείο στο οποίο το οικονομικό δεν θα αποτελεί το 
σημαντικότερο κίνητρο για την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών του, 
ένα σχολείο που θα συνδέεται με την αγορά εργασίας μειώνοντας σημα
ντικά την ανεργία των νέων. Ένα σχολείο που δεν διαφοροποιείται ως 
προς την κατεύθυνση από εκείνο που οραματίζονται, ίσως λίγο ως προς 
την ποσοστιαία ένταση των απόψεων τους. 

Συγκεκριμένα, το 69,85% των γονέων εκτιμά ότι η αυστηρή] τήρηση των 
κανόνων στο σχολείο συμβάλλει στην πρόοδο των μαθητών, ενώ το αντίστοιχο 
ποσοστό των εκπαιδευτικών φθάνει στο 61%. Παράλληλα, γονείς και 
εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ελευθερία των μαθητών στον χώρο του σχολείου 
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ενισχύει τη δημιουργικότητα τους, μάλιστα το ποσοστό των εκπαιδευτικών 
(78,13%) είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό των γονέων 
(69,90%). Με ανάλογα ποσοστά θεωρούν ότι η σύνδεση του σχολείου με τις 
ανάγκες της αγοράς εργασίας θα μειώσει την ανεργία των νέων, όπως υποστηρί
ζει το 57,32% των γονέων και το 60,13% των εκπαιδευτικών. Ό π ω ς ανα
μενόταν, οι εκπαιδευτικοί επικροτούν περισσότερο την άποψη ότι το 
οικονομικό αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την αποτελεσματικότητα της εργασίας 
τους, αφοΰ το 50,1% αυτών συμφωνεί με αυτήν, ενώ το αντίστοιχο ποσο
στό των γονέων είναι 42,42%. 

Στους εκπαιδευτικούς, η πλειονότητα συμφωνεί με την άποψη ότι η 
ελευθερία κινήσεων των μαθητών στο σχολείο βοηθά την ανάπτυξη της δημιουργι
κότητας τους. Εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις 
κατά τΰπο σχολικής μονάδας (ρ<0,001), κατά φΰλο (ρ<0,048) και κατά 
ειδικότητα (ρ<0,001). Έτσι, το 82,74% των εκπαιδευτικών στο Δημοτι
κό, που επικροτεί την παραπάνω άποψη, μειώνεται σταδιακά στο 
Γυμνάσιο (79,68%), στο Λύκειο (70,48%) και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 
(63,08%). Οι γυναίκες εκπαιδευτικοί συγκεντρώνουν υψηλότερα ποσο
στά από τους άνδρες (79,8% έναντι 74,9%), όπως και οι εκπαιδευτικοί 
θεωρητικής κατεύθυνσης ως προς την ειδικότητα (78% έναντι 65% των 
εκπαιδευτικών θετικής και 60% τεχνολογικής κατεύθυνσης). 
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Γράφημα 38. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 

78,1% 
69,9% 60,1% 

Η αυστηρή τήρηση Η σύνδεση του Η ελευθερία του 
των κανόνων του σχολείου με την μαθητή βοηθά την 

σχολείου συμβάλλει αγορά μειώνει την ανάπτυξη της μαθητ. 
στη μαθ.πρόοδο ανεργία Δήμιουργικότ. 

Οι οικονομικές 
παροχές 

σημαντικότερο 
κίνητρο για την 
σποτελεσμ.των 
εκπαιδευτικών 

Ι ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Ι ΓΟΝΕΙΣ 
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Όμως το 61% συμφωνεί με το ότι η αυστηρή τήρηση των κανόνων τον σχο
λείου συμβάλλει στη μαθητική πρόοδο, τοποθέτηση που διαφοροποιείται 
σημαντικά κατά ηλικία (ρ <0,001), όπου οι μεγαλύτεροι ηλικιακά σημει
ώνουν και το μεγαλύτερο συγκριτικά ποσοστό (51 ετών και πάνω 72%, 
έναντι 58% στους 41-50 ετών, 52% στους 30-40 ετών και 43% στους μέχρι 
29 ετών), κατά υπηρεσιακή κατάσταση (ρ<0,001), όπου οι μόνιμοι επιθυ
μούν ένα αυστηρότερο σχολείο (59% έναντι 41% των αναπληρωτών/ωρομι
σθίων), κατά έτη υπηρεσίας (ρ < 0,000), όπου οι έχοντες μεγάλη προϋπη
ρεσία επιθυμούν περισσότερο από τους άλλους την αυστηρή εφαρμογή 
των κανόνων (οι πάνω από 15 έτη 64%, έναντι 54% στους 6-15 έτη και 41% 
στους μέχρι 5 έτη υπηρεσίας), και κατά αστικότητα (ρ < 0,001), όπου στα 
σχολεία των αστικών περιοχών συγκεντρώνονται τα μεγαλύτερα συγκριτι
κά ποσοστά (61% έναντι 59% στα ημιαστικά και 44% στα αγροτικά). 

Γράφημα 39. Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΒΟΗΘΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
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Το 60,1% δήλωσε ότι συμφωνεί με τη σύνδεση του σχολείου με τις ανάγκες 
της αγοράς με στόχο τη μείωση της ανεργίας, το 31,9% διαφώνησε με την 
άποψη αυτή, ενώ το 8% δεν απάντησε. Η μοναδική στατιστικά σημαντι
κή διαφοροποίηση εντοπίσθηκε κατά φΰλο (ρ <0,004), όπου οι άνδρες 
(συμφωνεί το 53,9% αυτών) παρουσιάζονται περισσότερο επιφυλακτικοί 
από τις γυναίκες (συμφωνεί το 62,9% αυτών) στη σύνδεση του σχολείου 
με την αγορά εργασίας. 



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 

Ο ένας στους δυο εκπαιδευτικούς (50,1%) πιστεύει ότι οι οικονομικές 
παροχές είναι το σημαντικότερο κίνητρο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των εκπαιδευτικών, το 44,1% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη και το 
5,9% δεν απάντησε. Αν και δεν σημειώθηκε καμία σημαντική στατιστι
κά διαφοροποίηση, περισσότερο σύμφωνοι παρουσιάζονται οι μεγαλύ
τεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί, οι μόνιμοι και οι έχοντες μεγάλη προϋ
πηρεσία, κάτι βέβαια που αναμενόταν. 

Γράφημα 40. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
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Στους γονείς το 69,8% συμφωνεί με το ότι η αυστηρή τήρηση των κανό
νων του σχολείου συμβάλλει σημαντικά στη μαθητική πρόοδο, το 25,8% διαφω
νεί με την παραπάνω άποψη και το 4,4% δεν απάντησε στο σχετικό ερώ
τημα. Στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση εντοπίσθηκε μόνο κατά 
εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ < 0,002), όπου τα μεγαλύτερα ποσοστά συμφω
νίας σημειώνονται στους γονείς με γνώσεις μέχρι και Γυμνασίου (73,7%) 
καθώς και Λυκείου (72,4%), ενώ το μικρότερο συγκριτικά ποσοστό στους 
γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (62%). Πάντως, μεγάλα 
ποσοστά σημειώνουν οι άνδρες (73,6% έναντι 67,9% των γυναικών) και 
οι γονείς μαθητών Γυμνασίου (70%) και Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. (69%) έναντι των 
γονέων με μαθητές στο Γενικό Λύκειο (62%). 

Το 69,9% συμφωνεί ότι η ελευθερία κινήσεων του μαθητή στο σχολείο βοηθά 
την ανάπτυξη της μαθητικής δημιουργικότητας, το 24,3% διαφωνεί με την παρα
πάνω άποψη, ενώ το 5,8% δεν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα. 
Εντοπίσθηκαν σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις κατά εκπαιδευτι
κό επίπεδο (ρ<0,027), όπου το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας (74%) 
συγκεντρώνουν οι γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έναντι 
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Γράφημα 41. ΤΟ ΑΥΣΤΗΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ 
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των άλλων (70,7% οι γονείς με γνώσεις Δευτεροβάθμιας και 63,8% οι μέχρι 
Γ' Γυμνασίου), και με βάση την απασχόληση των γονέων (ρ <0,013), όπου 
το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας συγκεντρώνουν οι εργαζόμενοι στον 
δημόσιο τομέα (75,30%) έναντι των άλλων (70,99% στον ιδιωτικό τομέα, 
68,72% οι απασχολούμενοι με τα οικιακά και 58,33% οι άνεργοι). 

Οι γονείς διχάζονται σχετικά με την άποψη ότι οι οικονομικές παροχές 
είναι το σημαντικότερο κίνητρο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 
εκπαιδευτικών, αφοΰ το 50,8% δήλωσε ότι διαφωνεί και το 42,4% ότι συμ
φωνεί με την παραπάνω άποψη. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά εκπαι
δευτικό επίπεδο (ρ < 0,000) και με βάση το καθεστώς εργασίας των 
γονέων (ρ <0,002). Έτσι, στους γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαί
δευσης υπερτερούν αυτοί που διαφωνούν (60,9% έναντι 36,1%), ενώ 
στους γονείς με γνώσεις μέχρι Γ' Γυμνασίου υπερτερούν αυτοί που συμ
φωνούν (49,8% έναντι 37,9%). Στους συμβασιούχους και ωρομίσθιους 
υπερτερούν αυτοί που συμφωνούν (45,2% έναντι 43,8%, ενώ το 11% δεν 
απάντησε), ενώ στους μισθωτούς (56,5% έναντι 40,7%) και στους εργο-
δότες-αυτοαπασχολοΰμενους-ελεΰθερους επαγγελματίες (52,8% έναντι 
40,2%) υπερτερούν όσοι διαφωνούν. 

Το 57,3% των γονέων δήλωσε ότι συμφωνεί με την άποψη ότι η σύν
δεση του σχολείου με τις ανάγκες της αγοράς είναι βασική προϋπόθεση για τη μεί
ωση της ανεργίας, το 30,3% διαφωνεί με την παραπάνω άποψη, ενώ το 
12,4% δεν απάντησε στο συγκεκριμένο ερώτημα. 

Μόνο κατά εκπαιδευτικό επίπεδο σημειώθηκε σημαντική στατιστικά 
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διαφοροποίηση (ρ < 0,001), όπου οι γονείς με γνώσεις Τριτοβάθμιας 
συγκέντρωσαν το συγκριτικά μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας, 61,7%, 
έναντι 59,4% των γονέων με γνώσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
50,9% των γονέων με γνώσεις μέχρι Γ' Γυμνασίου, που είχαν και το μεγα
λύτερο ποσοστό ΔΞ/ΔΑ (16,7%). 

Γράφημα 42. Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
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6.2. Πόσο αισιόδοξοι νιώθουν οι γονείς για το μέλλον της 
ελληνικής εκπαίδευσης 

Η πλειονότητα των γονέων νιώθει απαισιοδοξία για το μέλλον της 
ελληνικής εκπαίδευσης, αφοΰ το 40% δήλωσε ότι νιώθει λίγο αισιόδοξο, 
και μάλιστα το 17,5% ότι δεν νιώθει καθόλου αισιόδοξο. Αντίθετα, το 36,2% 
δήλωσε ότι νιώθει αρκετά αισιόδοξο και το 6,3% ότι νιώθει πολύ αισιόδοξο. 

Σημαντικές στατιστικά διαφοροποιήσεις εντοπίσθηκαν κατά ηλικία 
(ρ <0,003), κατά εκπαιδευτικό επίπεδο (ρ < 0,046) και κατά τΰπο σχολείου 
(ρ<0,000). Όπως αναμενόταν, οι ηλικιακά νεότεροι γονείς παρουσιάζο
νται περισσότερο αισιόδοξοι από τους άλλους, ενώ οι πιο απαισιόδοξοι για 
το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης φαίνεται ότι είναι οι 40ρηδες. Πιο 
συγκεκριμένα, το ποσοστό των γονέων ηλικίας μέχρι 40 ετών που δηλώνει 
από αρκετά έως πολύ αισιόδοξο είναι 47,1%, ενώ το αντίστοιχο των 41-50 
ετών είναι 36,5% και των 51 ετών και πάνω 40,5%. Προφανώς οι περισσό
τερο αισιόδοξοι είναι οι γονείς μαθητών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο 
όπου το 45% και το 42% από αυτούς δηλώνει από αρκετά έως πολύ αισιόδο
ξο, σε αντίθεση με τους γονείς μαθητών στο Γενικό Λύκειο ή στο Τ.Ε.Ε.-
ΕΠΑ.Λ., όπου τα αντίστοιχα ποσοστά περιορίζονται στο 27% και 26% 
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Γράφημα 43. ΠΟΣΟ ΑΙΣΙΟΔΟΞΟΙ ΝΙΩΟΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (η=1.172) 

(στους γονείς μαθητών Γενικού Λυκείου το ποσοστό από λίγο έως καθόλου 
αισιόδοξοι φθάνει το 70% και στο Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ. 71%!). Οι περισσότερο 
απαιτητικοί γονείς (όπως παρουσιάσθηκαν στην έρευνα) είναι εκείνοι με 
γνώσεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συγκεντρώνουν συγκριτικά το 
μικρότερο ποσοστό αισιοδοξίας, αφοΰ το 36,4% δήλωσε από λίγο έως καθό
λου αισιόδοξο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους γονείς με γνώσεις Δευτε
ροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 42,4% και στους γονείς με γνώσεις έως και 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι 46,4%. Επίσης περισσότερο αισιόδοξοι 
(αρκετά-ηολύ) από τους άλλους παρουσιάζονται και οι γονείς με τις περισ
σότερες επισκέψεις στο σχολείο (με πάνω από τρεις επισκέψεις 43%, ένα
ντι αυτών με τις λιγότερες ή καθόλου επισκέψεις 35%) καθώς και οι γονείς 
που τα σχολεία των παιδιών τους βρίσκονται σε αγροτικές περιοχές (48% 
έναντι 45% στις ημιαστικές περιοχές και 37% στις αστικές). 

7. Συμπεράσματα 

Η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, των μαθητών αλλά και των γονέων 
για τη διεξαγωγή της έρευνας νομίζουμε ότι πηγάζει από την εκτίμηση 
τους πως η ελληνική εκπαίδευση μπορεί να βελτιωθεί, και από την πεποί
θηση τους ότι οι ίδιοι μπορούν να συμβάλουν σημαντικά προς την κατεύ
θυνση αυτή. Άλλωστε, αυτό αποτελούσε και έναν από τους βασικούς στό
χους της έρευνας, δηλαδή η διείσδυση στην ερευνώμενη κοινωνική πραγ
ματικότητα με έμφαση στις διαδικασίες που χαρακτηρίζουν το σημερινό 
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σχολείο. Επιπλέον, οι απαντήσεις των γονέων ως προς την κοινωνική απο
δοχή του σχολείου, προστιθέμενες με τις αντίστοιχες των εκπαιδευτικών 
και των μαθητών, διεύρυναν αρκετά το ηεδίο «σχολείο», ώστε η αποτίμηση 
της ποιότητας να επεκταθεί και εκτός των ορίων της εκπαιδευτικής κοι
νότητας. Οι διαφοροποιήσεις που εντοπίσθηκαν στις εκτιμήσεις των απο
δεκτών αποδίδονται στις διαφορετικές προσδοκίες που έχουν για την 
εκπαίδευση και που διαμορφώνονται στον εκάστοτε χώρο και χρόνο με 
βάση τις ιδιότητες και τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υιοθετήσουμε μια εξατομικευμένη 
αντίληψη για τα προβλήματα στην εκπαίδευση και να καταστήσουμε το 
άτομο αποκλειστικό υπεύθυνο για την πρόσληψη γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Άλλωστε αρκετές μελέτες5 δείχνουν ότι η απόκτηση τους βρίσκεται σε από
λυτη αντιστοιχία με το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Επομένως, 
η οποιαδήποτε ερμηνεία της κοινωνικής αποδοχής ή απόρριψης της παρε
χόμενης εκπαίδευσης έχει να κάνει με τον κεντρικό προσανατολισμό της. 
Αν οι προτεραιότητες τίθενται πλέον από την πλευρά της οικονομίας και το 
εκπαιδευτικό σύστημα στοιχίζεται με την αγορά, τότε η γνώση αποκτά 
χρηστικό χαρακτήρα, απομακρυνόμενη όλο και περισσότερο από τις ανά
γκες του υποκειμένου για μόρφωση και αυτοπραγμάτωση. Στα πλαίσια της 
οικονομικής αναδιάρθρωσης η εκπαίδευση θα πρέπει να αυξήσει την ευε
λιξία και την προσαρμοστικότητα του ατόμου, εφοδιάζοντας το με τις 
απαραίτητες ικανότητες και με τις δεξιότητες-κλειδιά. Επομένως, η εκπαί
δευση που τεκμηριώνεται με πιστοποιητικά αποτελεί για τους νέους το δια
βατήριο για μια πετυχημένη καριέρα και όχι το έναυσμα για τη δημιουρ
γία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Οι νέες ηθικές αξίες και τα 
ισχύοντα καταναλωτικά πρότυπα επιβάλλουν, ή καλύτερα υποβάλλουν, την 
αξιολόγηση τους με βάση το τυπικό αποτέλεσμα. Αυτό που μετράει περισ
σότερο δεν είναι ο δρόμος, η προσπάθεια ή το ταξίδι -η διαμόρφωση της προ
σωπικότητας και η εκπαιδευτική διαδικασία- αλλά ο τερματισμός, ο προορι
σμός, το αποτέλεσμα. Κι όμως οι αλλαγές αυτές ελάχιστα συμβάλλουν στην 
αύξηση της απασχόλησης, καθώς προσκρούουν στο ασύμπτωτο της σχέσης 
μεταξύ εκπαίδευσης και οικονομίας, η οποία διαμορφώθηκε ιστορικά με 
τον διαχωρισμό της γνώσης από τον χώρο της παραγωγής6. Εάν μιλάμε για 
ένα δημόσιο σχολείο όπου η παροχή της γνώσης -καθαρά εργαλειακης-

5. Μελέτες στον χώρο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης, όπως Bourdieu, Ρ. & 
Passeron, J.-CL, (1993). Οι Κληρονόμοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, Αθήνα, και στην Ελλά
δα Κατσίκας, Χ. & Καββαδίας Γ., (1994). Η ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση. Αθήνα. 

6. Βλέπε, για παράδειγμα, Αλεξίου Θ., (2002), Εργασία, Εκπαίδευση και Κοινωνικές Τάξεις. 
Το ιστορικό-θεωρητικό πλαίσιο. Αθήνα. 
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γίνεται με έμφαση στις γνωστικές και επαγγελματικές ικανότητες των 
μαθητών και στην προετοιμασία τους μέσω της εκπαίδευσης για προσαρ
μογή στην κοινωνία του ρίσκου'', τότε θα λέγαμε ότι η παρούσα κατάσταση δεν 
είναι και τόσο ενθαρρυντική. Το άγχος και η ανασφάλεια των μαθητών για 
το αΰριο επιτείνονται και επεκτείνονται, αφοΰ οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε 
μια μόνο περιοχή του πλανήτη, αλλά επεκτείνονται σχεδόν παντού8. 

Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν ερευνητικά: 
Από τις αρνητικές εκτιμήσεις για τον εκπαιδευτικό ρόλο του σημε

ρινού σχολείου και την εκπαιδευτική διαδικασία: 
• Το σχολείο δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον ούτε των αριστούχων 

μαθητών για τα διδασκόμενα μαθήματα. 
• Δεν ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα 

των μαθητών. 

• Εντοπίζονται δυσκολίες προσαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικα
σίας στις ιδιαιτερότητες των μαθητών στο Γενικό Λύκειο. 

• Δεν καλλιεργείται η ολόπλευρη προσωπικότητα των μαθητών. 
• Δεν καλλιεργείται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. 

• Δεν αναπτύσσονται οι προσωπικές δεξιότητες των μαθητών 
(κυρίως στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση). 

• Δεν προωθούνται όσο θα έπρεπε οι Νέες Τεχνολογίες στο σχολείο 
(κυρίως στο Λύκειο και στο Δημοτικό). 

• Το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητών (τα 
μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στους τελειόφοιτους και στους 
αριστούχους). 

• Το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των γονέων (τα 
μεγαλύτερα ποσοστά εντοπίζονται στους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευ
σης και με παιδιά στο Λύκειο). 

• Το σχολείο δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτι
κών κυρίως ως προς την υλικοτεχνική υποδομή, τον ρόλο του Σχολικού 
Συμβούλου και τους στόχους & σκοπό των σπουδών. 

Από τις αρνητικές εκτιμήσεις ως προς την αποτελεσματικότητα του 
σχολείου και τη σύνδεση του με την αγορά εργασίας: 

• Η επιτυχία των μαθητών σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. οφείλεται στη φροντιστη
ριακή προετοιμασία (συμφωνούν γονείς και εκπαιδευτικοί - διαφο
ροποιείται σημαντικά η εκτίμηση των εκπαιδευτικών στο Λύκειο). 

• Το σχολείο δεν συμβάλλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία των 

7. Αναφέρεται από τον Ulrich Beck στο Beck, U., (1999), Τι είναι Παγκοσμιοποίηση. Αθήνα. 

8. Ό π ω ς γράφει ο Antony Giddens στο Giddens, Α., (2001), Ο κόσμος των ραγδαίων αλλα
γών. Πώς επιδρά η παγκοσμιοποίηση στη ζωή μας. Αθήνα. 
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μαθητών του (συμφωνούν μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς - δια
φοροποιείται σημαντικά η εκτίμηση των εκπαιδευτικών στο 
Τ.Ε.Ε.-ΕΠΑ.Λ.). 

Από τα αρνητικά συναισθήματα των μαθητών: 
• Άγχος, πίεση, κούραση και ανία, που εκφράζονται κυρίως από 

τους πολύ καλούς μαθητές, τα κορίτσια και τους τελειόφοιτους 
Γενικού Λυκείου. 

Από την απόδοση ευθυνών για τα προβλήματα στα σχολεία: 
• Αποδίδονται από μαθητές και γονείς, στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο 

ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στους εκπαιδευτικούς. 

Κι όμως, το δημόσιο σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό 
φορέα κοινωνικοποίησης, που δίνει την ευκαιρία στον μαθητή να 
εκφράζεται ελεύθερα, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να συμμετέχει σε 
πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα, να συνεργάζεται, να αξιοποιεί τη 
διαφορετικότητα, να δημιουργεί, να επικοινωνεί με τους συμμαθητές του 
και τους δασκάλους του. Μια επικοινωνία που αναδεικνύει το μήνυμα και 
όχι το μέσο, μια ανθρώπινη επικοινωνία που η ποιοτική της διάσταση δεν 
είναι πάντα μετρήσιμη και ίσως αυτό αποτελεί και τη δυναμική της. 

Τα παραπάνω διαπιστώθηκαν, επίσης, ερευνητικά: 
Από τις θετικές εκτιμήσεις για τον παιδαγωγικό και κοινωνικοποι-

ητικό ρόλο του σχολείου: 

• Οι μαθητές εκφράζονται ελεύθερα και αναλαμβάνουν πρωτοβου
λίες (σύμφωνα με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών). 

• Το σχολείο προωθεί τη σημασία της ομαδικής δράσης (σύμφωνα 
με την εκτίμηση των εκπαιδευτικών). 

• Το σχολείο εμπλουτίζει τη βιωματική γνώση των μαθητών με την 
αξιοποίηση της παρουσίας των αλλοδαπών μαθητών (σύμφωνα με 
την εκτίμηση των εκπαιδευτικών). 

• Το σχολείο διαπαιδαγωγεί τους μαθητές του (σύμφωνα με την 
εκτίμηση των γονέων). 

• Το σχολείο εντάσσει ομαλά τους αλλοδαπούς μαθητές (σύμφωνα 
με την εκτίμηση των γονέων). 

• Η παρουσία των αλλοδαπών μαθητών δεν επηρεάζει αρνητικά τον 
ελληνικό πολιτισμό, αντίθετα συμβάλλει στη διατήρηση των οργα
νικών θέσεων των εκπαιδευτικών (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γονέ
ων και εκπαιδευτικών). 

• Το σχολείο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών ως 
προς την καθημερινή του λειτουργία αλλά και στην επικοινωνία τους με 
μαθητές, συναδέλφους και γονείς. 

Επισημαίνουμε ότι από τα σημαντικότερα ερευνητικά δεδομένα αποτε-
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λεί η ιεράρχηση, εκ μέρους των εκπαιδευτικών, των παραγόντων που επη
ρεάζουν σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Έτσι, τα 
μεγαλύτερα ποσοστά συγκέντρωσαν κατά σειρά: η δομή και η οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, η υλικοτεχνική υποδομή και οι εκπαιδευτικοί. 

Τέλος, αποκτά ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον το πώς οραματίζο
νται εκπαιδευτικοί και γονείς το σχολείο του μέλλοντος: ως ένα σχολείο που 
συνδυάζει την αυστψή τήρηση των κανόνων του με την ελευθερία κινήσεων των 
μαθητών του και την πετυχημένη σύνδεση του με την αγορά εργασίας με τις ικα
νοποιητικές απολαβές των εκπαιδευτικών, χωρίς όμως ν' αποτελούν αυτές το 
σημαντικότερο κίνητρο για την αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 
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Ποιότητα και εκπαίδευση: Σύνοψη της μελέτης, 
συμπεράσματα και προτάσεις 

Δημήτριος Βλάχος, Ιωάννης Δαγκλής, 

Σταύρος Γιαγκάζογλου, Αγάπη Βαβουράκη 

1. Εισαγωγή 

Η ποιότητα ως αίτημα αλλά και προτεραιότητα του ελληνικού εκπαι
δευτικού συστήματος εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια να συνοδεύει 
κάθε δημόσιο λόγο περί παιδείας. Συνήθως αποτελεί αιτούμενο και 
προσδοκώμενο κάθε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Ωστόσο, οι πολλές μεταρρυθμιστικές απόπειρες και οι 
πάμπολλες νομοθετικές ρυθμίσεις και κανονιστικές πράξεις στο ελληνι
κό εκπαιδευτικό σύστημα, από τη μεταπολίτευση έως σήμερα, εμφανί
ζονται αρκετά αποσπασματικές και αλληλοαναιρούμενες. Συχνά περι
στρέφονται γΰρω από το εξεταστικό σύστημα και τον τρόπο πρόσβασης 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, άλλοτε αφορούν αυτόνομα και εκ των 
άνω το Λύκειο και άλλοτε επικεντρώνονται σε παιδαγωγικές παρεμβά
σεις στην εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, δίχως συνέχεια, πληρότη
τα και αποτελεσματικότητα. Οι αλλεπάλληλες και συχνές αυτές αλλαγές 
μαρτυρούν ότι οι προτεινόμενες λύσεις στα συσσωρευμένα προβλήματα 
στον χώρο της εκπαίδευσης δεν προκύπτουν από μια επιστημονικά και 
παιδαγωγικά στοχευμένη διερεύνηση των καίριων προβλημάτων και των 
χρόνιων αγκυλώσεων της εκπαίδευσης. Επιδιώκοντας την αναβάθμιση 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης, τα αποσπασματικά και αμφισβητούμενα 
μέτρα τα οποία λαμβάνονταν κάθε φορά δεν ήσαν ποτέ τεκμηριωμένα 
και δεν βασίζονταν σε εμπεριστατωμένες μελέτες και συγκεκριμένες 
έρευνες πεδίου. Οι κατά καιρούς εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί στερούνταν 
από έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα ανάπτυξης και κυρίως από όρους 
και προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτι
κού συστήματος. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι μια σαφής και 
οριοθετημένη στόχευση της ποιότητας στην εκπαίδευση απουσιάζει 
ξεκάθαρα, ακόμη και σήμερα, από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η 
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μοναδική αναφορά της ποιότητας ως διαδικασίας αποτίμησης ή ανα
βάθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης γίνεται παρεμπιπτόντως σε 
σχέση και αναφορά με το ζήτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού 
έργου (Νόμος 2525/1997, Νόμος 2986/2002), η οποία, σημειωτέον, 
ουδέποτε εφαρμόσθηκε στην πράξη. Μολονότι η έννοια της ποιότητας 
συνδέεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, είναι χαρακτη
ριστικό ότι δεν υπάρχει ακόμη μια θεσμική διατύπωση και ένας σαφής 
προσδιορισμός της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τοΰτο 
έχει ως αποτέλεσμα η έννοια της ποιότητας να ταυτίζεται σχεδόν απο
κλειστικά με το αίτημα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου ή να 
θεωρείται ως το προϊόν της. Συνεπώς, η έλλειψη ενός συστήματος παρα
κολούθησης και ελέγχου της ποιότητας και της ανατροφοδότησης του 
εκπαιδευτικού συστήματος στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση αναδεικνύεται βασική και κρίσιμη ανεπάρκεια κάθε εκπαι
δευτικής αλλαγής ή μεταρρυθμιστικής παρέμβασης. 

Παράλληλα, οι ραγδαίες κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
αλλαγές που συντελούνται στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές περιβάλλον, η 
έκρηξη στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης θέτουν όλα τα 
εκπαιδευτικά συστήματα ενώπιον νέων ανταγωνιστικών απαιτήσεων και 
αλλαγών. Η ανανέωση και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών δομών, 
η σύγκλιση των εκπαιδευτικών συστημάτων και η διασφάλιση της ποιό
τητας της εκπαίδευσης αποτελούν κοινά σημεία αιχμής και βασικά 
ζητούμενα της ευρωπαϊκής πολιτικής. Με άξονα την ποιότητα ζωής, η 
ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πολιτική εδράζεται στην ανάπτυξη, στην αντα
γωνιστικότητα, στην εκπαίδευση και στην απασχόληση. Ο ρόλος της 
εκπαίδευσης αποβαίνει καθοριστικός σε εθνικό επίπεδο για την υλοποί
ηση της αναπτυξιακής αυτής πολιτικής. Έτσι, οι εθνικές προτεραιότη
τες της ελληνικής πολιτικής, όπως η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο 
μέσα από την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, η ενίσχυση της ευε
λιξίας και της συνοχής του εκπαιδευτικού συστήματος, η ανάδειξη της 
ποιότητας, η πολυεπίπεδη εφαρμογή της αξιολόγησης και η αξιοποίηση 
των Νέων Τεχνολογιών, αποτελούν τη βάση για μια προσπάθεια επανε
κτίμησης και επανεκκίνησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Η 
προσπάθεια αυτή, που γίνεται μέσω του αναπτυξιακού προγράμματος 
της χώρας και ειδικότερα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευ
ση και δια βίου μάθηση» για την περίοδο 2007-13 (ΕΣΠΑ), δίνει ιδιαί
τερη έμφαση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος Πρωτοβάθ
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
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2. Η αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
εκπαίδευσης 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ως γνωμοδοτικό όργανο του ΥΠ.Ε.Π.Θ., 
έχοντας ως κΰρια αποστολή την επιστημονική έρευνα, μελέτη, αξιολό
γηση και βελτίωση των θεμάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ
μιας Εκπαίδευσης, επιχείρησε με την παρούσα έρευνα να προσεγγίσει 
και να αποτυπώσει την πολύπλοκη και δυσανάγνωστη έννοια της ποιό
τητας. Το έργο αυτό πραγματοποιήθηκε μέσα από τη μελέτη και διε
ρεύνηση ορισμένων βασικών παραγόντων ποιότητας του εκπαιδευτικού 
συστήματος, οι οποίοι, στο μέτρο της αλληλεπίδρασης και συνοχής τους, 
καθορίζουν και επιδρούν καταλυτικά στη σχολική εκπαίδευση. Για τον 
σκοπό αυτό η επιλογή της συστημικής διερεύνησης και αποτύπωσης της 
ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν ανα
φέρεται αφηρημένα στο απέραντο και πολυπρόσωπο εκπαιδευτικό 
σύστημα αλλά επικεντρώνεται στη σχολική μονάδα ως βασικό πυρήνα 
μιας συμμετοχικής διαδικασίας και, συνάμα, ένα δυναμικό γεγονός 
αλληλεπίδρασης με την εν γένει εκπαιδευτική κοινότητα. Οι απόψεις 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων, των Διευθυντών κάθε επι
λεγμένης σχολικής μονάδας συμπληρώνονται από τις θέσεις των Διευθυ
ντών και Προϊσταμένων Γραφείων, των Σχολικών Συμβουλών και των 
Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, δηλαδή, από τα μέλη της ευρύ
τερης εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία παρεμβαίνουν και διαμεσο
λαβούν διοικητικά και παιδαγωγικά προς κάθε σχολική μονάδα. 

Συμφωνά με τη βασική θεωρητική παραδοχή και το σκεπτικό της έρευ
νας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, οι εθνικοί στόχοι για την παιδεία, το 
όραμα και η υλοποίηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, συν-
διαμορφώνονται στο πλαίσιο μιας ανοικτής και δυναμικής αλληλεπίδρα
σης πολλών παραγόντων και συντελεστών. Το κοινωνικό, πολιτιστικό και 
οικονομικό περιβάλλον, το σύστημα αξιών και η πολιτική έκφραση του 
αλλά και οι σύγχρονες ευρωπαϊκές και διεθνείς τάσεις επηρεάζουν και 
καθορίζουν τους λεγόμενους εθνικούς στόχους για την παιδεία. Η ποιότη
τα του συστήματος διαμορφώνεται από μια σειρά ιδιαίτερων παραμέ
τρων, οι οποίες προσδιορίζουν στο μέτρο της οργανικής και λειτουργικής 
αμοιβαιότητας τους όχι απλώς τη διαχείριση και διεκπεραίωση του εκπαι
δευτικού συστήματος, αλλά την επίτευξη -στον μεγαλύτερο δυνατό 
βαθμό- των εθνικών στόχων για την παιδεία και την εκπαίδευση. 

Οι συγκεκριμένες παράμετροι ποιότητας του ελληνικού συστήματος 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι το διοικητικό 
πλαίσιο, το παιδαγωγικό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή αλλά και οι 
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διάφοροι μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης του όλου 
συστήματος. Το διοικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τους 
μηχανισμούς εφαρμογής εκπαιδευτικών πολιτικών, το ανθρώπινο δυνα
μικό των εκπαιδευτικών (τα κριτήρια ένταξης και εξέλιξης τους στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία) τα Στελέχη της Εκπαίδευσης, τη συνεργα
σία των εκπαιδευτικών υπηρεσιών καθώς και το όλο νομικό και κανονι
στικό καθεστώς που συγκροτεί την οργάνωση και λειτουργία της Πρωτο
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το παιδαγωγικό πλαίσιο 
αναφέρεται στο περιεχόμενο των σπουδών, δηλαδή, στα Αναλυτικά Προ
γράμματα Σπουδών, στο κατάλληλο διδακτικό υλικό και στις οδηγίες 
διδασκαλίας (διδακτικές μέθοδοι, παιδαγωγικές προσεγγίσεις), στα Ωρο
λόγια Προγράμματα, στα Καινοτόμα Προγράμματα καθώς και στους 
τρόπους αξιολόγησης του μαθητή. Η υλικοτεχνική υποδομή σχετίζεται 
με τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, τους Η/Υ, το εν γένει επο
πτικό υλικό και τις βιβλιοθήκες. Οι μηχανισμοί υποστήριξης, μετεξέλιξης 
και ανατροφοδότησης περιλαμβάνουν κυρίως τις δυνατότητες επιμόρ
φωσης των εκπαιδευτικών και των Στελεχών της Εκπαίδευσης, την αξιο
λόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς και την εκπαιδευτική έρευνα. 

Οι παράμετροι αυτές εξαρτώνται, επηρεάζονται, αλλά και ελέγχονται 
από δυο καίριους συντελεστές. Πρόκειται, αφενός, για τους οικονομι
κούς πόρους που κατανέμονται και υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό 
σύστημα και, αφετέρου, για τον βαθμό πρόσληψης και αποδοχής της 
ποιότητας της εκπαίδευσης από το ίδιο το κοινωνικό σώμα. 

Σημαντικό στοιχείο της διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
της εκπαίδευσης αποτελεί η έμφαση στη συνεκτική σχέση και αλληλεπί
δραση των παραμέτρων αυτών και η αποτίμηση της ποιότητας μέσα από 
ολόκληρο το πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ανάδειξη του 
τρόπου συνοχής, αλληλεπίδρασης και συντονισμού των παραμέτρων, 
τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με εξωτερικούς παράγοντες και 
συγκυρίες, μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία ενός μόνιμου και σταθε
ρού μηχανισμού παρακολούθησης και διαμόρφωσης της ποιότητας, με 
μακροπρόθεσμο στόχο τη διαρκή πρόοδο και βελτίωση της, με βάση τις 
προτεραιότητες και τις ανάγκες που θέτουν οι εθνικοί στόχοι, το όραμα 
και οι προσδοκίες όλου του κοινωνικού σώματος από την παιδεία. Έτσι, 
η υιοθέτηση συγκεκριμένων και ενιαίων δεικτών και η συγκρότηση μεθο
δολογίας για τη συστηματική παρακολούθηση της προόδου και βελτίω
σης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι ανάγκη να 
οδηγήσουν στη δημιουργία και οργάνωση ενός διαρκούς παρατηρητηρί
ου για την αξιόπιστη αποτύπωση της κατάστασης του εκπαιδευτικού 
συστήματος με στόχο τη διαρκή ανανέωση και βελτίωση του. 
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Στο κείμενο που ακολουθεί παρουσιάζονται, συνοπτικά, τα ευρήματα 
της έρευνας αρχείου και της έρευνας πεδίου για κάθε παράμετρο ποιό
τητας που εξετάσθηκε στο πλαίσιο της μελέτης. Τα συμπεράσματα, που 
προκύπτουν από την κριτική ανάλυση των ευρημάτων, μπορεί να θεω
ρηθεί ότι αποτυπώνουν τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες του εκπαι
δευτικού μας συστήματος, ενώ οι προτάσεις διατυπώνονται με στόχο 
αφενός τη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαί
δευσης και αφετέρου την ενίσχυση της έρευνας που συντελεί στη δομη
μένη και συστηματική αξιολόγηση της ποιότητας της εκπαίδευσης που 
παρέχεται από το εκπαιδευτικό μας σύστημα 

3. Ο ι π α ρ ά μ ε τ ρ ο ι ποιότητας στην Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α και 
Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α Εκπαίδευση 

3.1. Το διοικητικό πλαίσιο 

Είναι κοινός τόπος ότι η διοίκηση της εκπαίδευσης στη χώρα μας 
ασκείται κατά τρόπο συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό μέσω μιας 
ιεραρχικής πυραμίδας. Έτσι, οι λαμβανόμενες αποφάσεις της ηγεσίας 
του ΥΠ.Ε.Π.Θ., μέσω των διευθύνσεων του διαχέονται ιεραρχικά προς 
όλα τα όργανα διοίκησης της εκπαίδευσης σε περιφερειακό, νομαρχια
κό και τοπικό επίπεδο. Αντίστοιχα, η απόδοση λόγου και ευθυνών γίνε
ται και πάλι ιεραρχικά εκ των κάτω προς τα άνω. Ο Διευθυντής της σχο
λικής μονάδας λογοδοτεί στον Προϊστάμενο Γραφείου ή στον Διευθυντή 
Εκπαίδευσης, με τη σειρά του ο Διευθυντής Εκπαίδευσης αποδίδει λόγο 
στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και ο τελευταίος στην ηγε
σία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 

Παρά τον δαιδαλώδη αυτό χαρακτήρα της κεντρικής διοίκησης, σε 
επίπεδο σχολικής μονάδας οι διακριτοί ρόλοι του Σχολικού Συμβούλου, 
του Διευθυντή, του Υποδιευθυντή και του Συλλόγου των Διδασκόντων απο
τελούν τους κυρίους μοχλούς διοίκησης και παιδαγωγικής λειτουργίας. 

Συμφωνά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1340/2002) το έργο των 
Σχολικών Συμβουλών επικεντρώνεται στην επιστημονική και παιδαγωγι
κή καθοδήγηση και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, στην υποστήρι
ξη των διδακτικών αναγκών, στην εφαρμογή των καινοτομιών, στην ανά
ληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών, με σκοπό τη βελτίωση της διδακτι
κής πράξης μέσα στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών των μαθη
μάτων κάθε ειδικότητας. Ενθαρρύνοντας, καθοδηγώντας και υποστηρί
ζοντας επιστημονικά και παιδαγωγικά το συντελούμενο εκπαιδευτικό 
έργο στα σχολεία ευθύνης του, ο Σχολικός Σύμβουλος αποτυπώνει την 
εκπαιδευτική πραγματικότητα, επισημαίνει τα προβλήματα και προτεί-
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νει λύσεις. Συμφωνά με τη νομοθεσία, συμμετέχει στην αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η εφαρμογή της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου εκκρεμεί μέχρι σήμερα, και ο 
λόγος είναι η έντονη καχυποψία των εκπαιδευτικών προς τη διοίκηση, 
αλλά και η έλλειψη μιας γενικότερης εκπαιδευτικής, κοινωνικής και 
πολιτικής συναίνεσης. Παρά τον νευραλγικό ρόλο των Σχολικών Συμβου
λών, κυρίως στον τομέα των ενδοσχολικών και τοπικών επιμορφώσεων, 
το έργο τους συχνά συναντά ανυπέρβλητα εμπόδια λόγω του υπέρμετρου 
αριθμού σχολικών μονάδων τις οποίες έχουν υπό την ευθύνη τους. 
Ακόμη, το συμβουλευτικό και επιμορφωτικό έργο τους δυσχεραίνεται 
από την έλλειψη οικονομικών πόρων και υλικοτεχνικών υποδομών αλλά 
και από την αδιαφορία και έλλειψη ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών, 
καθόσον ο Σχολικός Σύμβουλος δεν ασκεί άμεσα καμία εξουσία. 

Ο κεντρικός ρόλος του Διευθυντή της σχολικής μονάδας κατά το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ΦΕΚ 1340/2002) είναι καταλυτικός και πλήρως 
αναβαθμισμένος και αφορά τόσο στη διοικητική όσο και στην παιδαγω
γική διάσταση του έργου του. Έχοντας την ευθύνη της διαμόρφωσης του 
οράματος της σχολικής μονάδας, ο Διευθυντής καθοδηγεί παιδαγωγικά 
κυρίως τους νέους εκπαιδευτικούς, προΐσταται, συνεργάζεται ισότιμα και 
στηρίζει τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, διασφαλίζει τη συνοχή και 
συνεργασία του Συλλόγου των Διδασκόντων, οργανώνει υπεύθυνα και 
δημιουργικά τη σχολική ζωή και αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες 
όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Συνεργάζεται ακόμη με τους γονείς και 
τους κηδεμόνες, τις μαθητικές κοινότητες, αναλαμβάνει ποικίλες πρωτο
βουλίες και συντονίζει τον προγραμματισμό του σχολείου, διαμορφώνει 
το κλίμα και την ατμόσφαιρα της σχολικής ζωής, νοιάζεται για την ποιό
τητα της διδασκαλίας και της μάθησης και συσκέπτεται σε τοπικό επίπε
δο με τα ανώτερα Στελέχη της Εκπαίδευσης για τον συντονισμό και την 
καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ο Υποδιευθυντής 
συνεπικουρεί και αναπληρώνει τον Διευθυντή στο έργο του, αναλαμβά
νοντας να διεκπεραιώσει ένα τμήμα γραφειοκρατικών κυρίως εργασιών. 

Ο Σύλλογος των Διδασκόντων αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς 
οι οποίοι υπηρετούν στο συγκεκριμένο σχολείο. Ως κΰριο έργο του έχει 
τη διδασκαλία, την εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών. 
Το υψηλής κοινωνικής ευθύνης αυτό έργο ασκείται ψυχοπαιδαγωγικά 
και γνωστικά με δυνατότητα δυναμικών παρεμβάσεων και πρωτοβου
λιών για τη σχολική ζωή και καθημερινότητα, αλλά και για την ενδο-
σχολική επιμόρφωση και συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων. 

Ωστόσο, το έργο της διοίκησης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ
μια Εκπαίδευση δυσχεραίνεται συχνά από τον συγκεντρωτικό και γρα-
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φειοκρατικό χαρακτήρα της. Η ανελαστική δομή της διοίκησης από το 
ένα μέρος υποδηλώνει έλλειψη εμπιστοσύνης προς τους υφισταμένους 
της ιεραρχικής πυραμίδας και από την άλλη, παραδόξως, δεν επιζητεί 
την απόδοση λόγου. Η χρόνια αυτή κατάσταση ευθύνεται ενδεχομένως 
για την καλλιέργεια ενός κλίματος εσωστρέφειας και απάθειας στους 
εκπαιδευτικούς. Ο ρόλος του Διευθυντή ασφυκτιά μέσα στη γραφειοκρα
τική διεκπεραίωση και στην τυπική ορθότητα. Το σύστημα δεν ευνοεί 
την αμφίδρομη και αποκεντρωμένη λειτουργία ή την ανατροφοδότηση 
του εκ των κάτω προς τα άνω της πυραμιδοειδούς ιεραρχίας. Εφόσον οι 
εντολές στέλνονται πάντοτε ιεραρχικά, οι περιπτώσεις ανάληψης πρωτο
βουλιών και αποφάσεων από τη βάση της σχολικής μονάδας είναι μάλ
λον μηδαμινές. Ακόμη, ο τρόπος επιλογής των στελεχών της διοίκησης 
είναι ανάγκη να είναι σταθερός, να μην αποτελεί αντικείμενο πολιτικής 
διαπραγμάτευσης και να προϋποθέτει εξειδικευμένες γνώσεις. 

Η έρευνα πεδίου έδειξε ότι οι Προϊστάμενοι αντιλαμβάνονται τον 
ρόλο τους κυρίως ως άκαμπτοι διεκπεραιωτές κρατικών εγγράφων και 
διαμεσολαβητές στην υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται σε 
κεντρικό επίπεδο. Μολονότι δεν επιθυμούν να ασκούν έλεγχο και να 
προβαίνουν σε πειθαρχική δίωξη των υφισταμένων τους, στο μέλλον 
θεωρούν απαραίτητη την καθιέρωση και εφαρμογή της αξιολόγησης, 
στην οποία και επιθυμούν να συμμετέχουν. Ακόμη θεωρούν ότι στο μέλ
λον είναι απαραίτητο να δέχονται χορηγίες από ιδιωτικούς και κρατι
κούς φορείς για την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους. 

Παρόμοια και οι Διευθυντές κατανοούν τον ισχύοντα ρόλο τους, 
κυρίως, ως προς την εφαρμογή των εγκυκλίων και των κειμένων διατά
ξεων, ως προς την ομαλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών 
και γονέων. Ακόμη, εκλαμβάνουν ως αρμοδιότητα τους την ανάθεση 
καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς, ελέγχοντας, παράλληλα, τον βαθμό 
εφαρμογής τους. Ωστόσο, οι απόψεις τους για το μέλλον διαφοροποιού
νται τελείως από την υπάρχουσα συγκεντρωτική και γραφειοκρατική 
κατάσταση. Περιγράφοντας έναν πιο ουσιαστικό και δημιουργικό ρόλο, 
οι Διευθυντές στην πλειονότητα τους τείνουν σε μια μεγαλύτερη διοικη
τική αυτονόμηση της σχολικής μονάδας από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. Στο πλαίσιο 
αυτό το ίδιο το σχολείο θα μπορεί να προσαρμόζει το Ωρολόγιο Πρό
γραμμα του, να συνδιαμορφώνει τα Προγράμματα Σπουδών, να επιλέ
γει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, να εισάγει 
Καινοτόμα Προγράμματα και, τέλος, να διαχειρίζεται αυτόνομα τα του 
οίκου του, δίχως παρέμβαση από την κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ. 
Ο μεγάλος όγκος γραφειοκρατικής εργασίας, η έλλειψη γραμματειακής 
υποστήριξης και η ανάγκη αναβάθμισης του ρόλου των Υποδιευθυντών 
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προβάλλονται ως χρονίζοντα προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυ
θούν άμεσα, για την αποσυμφόρηση του συγκεντρωτικού και συχνά 
ανούσιου ρόλου του Διευθυντή. 

Οι απόψεις των Σχολικών Συμβουλών για το έργο τους, συμφωνά με το 
ισχύον πλαίσιο περιορίζονται στη συμβουλευτική καθοδήγηση των εκπαι
δευτικών για θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του Αναλυτικού Προ
γράμματος, στην παιδαγωγική στήριξη καινοτόμων διδακτικών προσεγγί
σεων, καθόσον αντιλαμβάνονται τον ρόλο τους ως διαμεσολαβητές μετα
ξύ των εκπαιδευτικών και των υπευθύνων για την χάραξη της εκπαιδευτι
κής πολιτικής. Και ενώ στην παρούσα συγκυρία δεν αποδέχονται τη συμ
μετοχή τους στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, σε ένα μελλοντι
κό θεσμικό πλαίσιο επιθυμούν την ουσιαστική διεύρυνση των αρμοδιοτή
των τους. Προς την κατεύθυνση αυτή αντιλαμβάνονται περισσότερο απο
κεντρωτικά τον παρεμβατικό και παιδαγωγικό ρόλο τους, ακόμη και αν 
παρεκκλίνουν από τις κεντρικές οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.Θ. ή διαφοροποιούν 
το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Η άμεση συνεργασία με τη σχολική μονάδα, η 
εισαγωγή και υποστήριξη καινοτόμων δράσεων και η αξιολόγηση των 
εκπαιδευτικών μπορούν να αποτελούν νέες αρμοδιότητες των Σχολικών 
Συμβουλών. Η άμεση εξάρτηση από τα διοικητικά στελέχη των Διευθύν
σεων ή των Περιφερειών Εκπαίδευσης δεν τους παρέχει οικονομική στή
ριξη στη λειτουργία των γραφείων τους και τους ωθεί να αναζητήσουν την 
επιστημονική και διοικητική υπαγωγή τους απευθείας στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο. Τέλος, αν και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδι
κασία αποδέχονται τη σημασία και τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου για 
τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, εντούτοις υπογραμμίζουν ιδι
αίτερα την απουσία τους από τις σχολικές μονάδες και την έλλειψη ουσια
στικής και σταθερής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς. Η απουσία 
αυτή οφείλεται ασφαλώς στην αδυναμία των Σχολικών Συμβουλών να επι
σκεφθούν όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. 

Οι εκπαιδευτικοί, ενώ δεν αποδέχονται πλήρως τον εμπράγματο ρόλο 
και την ουσιαστική σχέση του Σχολικού Συμβούλου με το σχολείο και 
την καθημερινότητα του, αναγνωρίζουν ως καθοριστική τη συμβολή του 
Διευθυντή στην ομαλή λειτουργία του. θεωρούν, όμως, ότι κατά τη 
σύγκλιση του Συλλόγου των Διδασκόντων από τον Διευθυντή συνήθως 
ανακοινώνονται προειλημμένες αποφάσεις. Ακόμη εκφράζουν την απαι
σιοδοξία και την αποστασιοποίηση τους σε σχέση με ενδεχόμενες αλλα
γές του εκπαιδευτικού συστήματος, εφόσον άλλοι αποφασίζουν ερήμην 
τους. Ωστόσο, αποδέχονται σε έναν μελλοντικό σχεδιασμό να αναλά
βουν πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση ενός αποκεντρωμένου παιδα
γωγικού πλαισίου της σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων 
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σε συνεργασία με τον Διευθυντή μπορεί να αναπροσαρμόζει το Ωρολό
γιο και το Αναλυτικό Πρόγραμμα, να προβαίνει σε εσωτερική αξιολό
γηση του σχολείου και να επιλέγει θέματα και τρόπους επιμορφωτικών 
δράσεων. Η ελευθερία και αυτοοργάνωση του σχολείου θα πρέπει να 
επεκτείνεται και στη μεταφορά διοικητικών αρμοδιοτήτων από την 
κεντρική διοίκηση στη σχολική μονάδα. 

Τόσο οι προσεγγίσεις στο θεσμικό πλαίσιο όσο και τα ευρήματα της 
εμπειρικής έρευνας πεδίου δείχνουν ότι το διοικητικό πλαίσιο της εκπαί
δευσης χρειάζεται να απεμπλακεί άμεσα από τη συγκεντρωτική και γρα
φειοκρατική δομή του. Δίχως συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων απο
νευρώνεται ουσιαστικά το ανθρώπινο δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας. 
Η υπέρβαση της αδράνειας και της εσωστρέφειας του σχολείου απαιτεί 
αποκεντρωτικές πρωτοβουλίες, ανοικτές και δημιουργικές διαδικασίες. 
Για τον λόγο αυτό είναι ανάγκη να μετασχηματισθεί ο διαχειριστικός και 
προσωποπαγής ρόλος του Διευθυντή σε ρόλο ηγέτη που γνωρίζει να 
εμπνέει και να συντονίζει μέσα από ανοικτές και συμμετοχικές δράσεις. 
Ακόμη κρίνεται απολύτως αναγκαίο ως προαπαιτούμενο για την επιλογή 
ενός εκπαιδευτικού στη θέση του Διευθυντή η ειδίκευση και η επιμόρφω
ση του σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης σχολικών μονάδων. Γενικό
τερα, καθοριστικός παράγοντας για τη βελτίωση της λειτουργίας του διοι
κητικού πλαισίου της εκπαίδευσης είναι η αλλαγή στον τρόπο επιλογής 
και τα κριτήρια επιλογής των στελεχών της διοίκησης. Το έργο των Σχο
λικών Συμβουλών θα διευκολυνθεί όχι μόνο όταν αυξηθεί ο αριθμός τους 
αναλογικά κατά ειδικότητα, αλλά όταν η παρουσία και το συμβουλευτικό 
τους έργο γίνει επιτέλους εμφανές μέσα στην ίδια την καθημερινότητα 
των σχολείων. Η έλλειψη κινήτρων και η μη αναγνώριση κάθε καλής προ
σπάθειας στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, η αίσθηση της παραίτησης 
και της εσωστρέφειας των εκπαιδευτικών, πέρα από τον γραφειοκρατικό 
συγκεντρωτισμό, οφείλεται σαφώς και σε έναν παιδαγωγικό συγκεντρωτι
σμό που αφορά στο ίδιο το Περιεχόμενο των Σπουδών καθώς και στο 
διδακτικό υλικό. Η αδράνεια του εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να 
υπερκερασθεί, όταν αποκατασταθούν σχέσεις αμοιβαιότητας και συμμε
τοχής σε όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3.2. Το παιδαγωγικό πλαίσιο 

Το παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα προσδιορίζεται 
κυρίως από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), από τα αντί
στοιχα διδακτικά βιβλία και το υπόλοιπο υποστηρικτικό υλικό, τις οδηγίες 
διδασκαλίας, τα διάφορα Καινοτόμα Προγράμματα και τις μεθόδους 
αξιολόγησης του μαθητή. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το παιδαγωγικό 
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πλαίσιο είναι, κυρίως, οι αλλεπάλληλες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες δεν επέ
τρεψαν την παγίωση μιας συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας, η 
έλλειψη συνοχής μεταξύ των βαθμίδων της εκπαίδευσης, το ασφυκτικό 
Ωρολόγιο Πρόγραμμα και η ανεπάρκεια του σχολικού χρόνου και οι κατά 
καιρούς απόπειρες εκσυγχρονισμού της διδακτικής μεθοδολογίας. 

3.2.α. Αναλυτικά Προγράμματα και διδακτικά βιβλία 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα βάσει των οποίων συγγράφονται τα διδα
κτικά βιβλία για τον μαθητή και τον εκπαιδευτικό και παράγεται το ποι
κίλο υποστηρικτικό υλικό (εκπαιδευτικά λογισμικά, χάρτες, λεξικά κ.ά.), 
προσδιορίζουν τους σκοπούς, το περιεχόμενο, τη μέθοδο διδασκαλίας και 
αξιολόγησης των επιμέρους μαθημάτων. Οι προδιαγραφές αυτές εφαρ
μόζονται στα σχολεία όλης της επικράτειας και αποτελούν αναπλαισιω-
μένη συνάρτηση επιστημονικών γνωστικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και 
ιδεολογικών αντιλήψεων, αξιών και πολιτικών επιλογών, που επικρατούν 
στην συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Ασφαλώς η εφαρμογή του ενιαίου 
και κοινού αυτοΰ Προγράμματος Σπουδών δεν είναι ταυτόσημη για κάθε 
σχολείο, εφόσον κάθε σχολείο στην πράξη εφαρμόζει το επίσημο πρό
γραμμα με τον δικό του τρόπο, ο οποίος διαφέρει ακόμη από τάξη σε 
τάξη, αλλά και από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό. Το ελληνικό εκπαιδευ
τικό σύστημα μετά τη μεταπολίτευση, αφοΰ πέρασε από τα παραδοσιακά 
και κλειστά Αναλυτικά Προγράμματα, δείχνει πλέον ότι στρέφεται στα
διακά προς τη μορφή των ευέλικτων και ανοικτών προγραμμάτων διαδι
κασίας, τα οποία αντιμετωπίζουν την μάθηση όχι ως συσσώρευση γνώσε
ων αλλά ως δημιουργική καλλιέργεια των τρόπων πρόσκτησης της γνώσης 
μέσα από συμμετοχικές και βιωματικές διαδικασίες. 

Ωστόσο, η ασυνέχεια μεταξύ των τελευταίων παρεμβάσεων στα Ανα
λυτικά Προγράμματα του Λυκείου το 1997-98 και, ακολούθως, η εισα
γωγή της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης στην υποχρεωτική εννε
αετή εκπαίδευση (Δημοτικό και Γυμνάσιο), φανερώνουν ότι, παρά την 
παραγωγή υπέρογκου αριθμού νέων βιβλίων, το πρόβλημα της έλλειψης 
συνοχής μεταξύ των επιπέδων εκπαίδευσης αλλά και το ζήτημα της ποι
ότητας της παρεχόμενης γνώσης παραμένει ένα ανοικτό πρόβλημα. Το 
πρόβλημα καθίσταται ακόμη πιο οξΰ, όταν συνυπολογισθούν ως επιπλέ
ον αδυναμίες του παιδαγωγικού πλαισίου η εφαρμογή ενός ασφυκτικού 
Ωρολογίου Προγράμματος για όλα τα σχολεία και η ανεπάρκεια του 
διδακτικού χρόνου για δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις. Εξάλλου, 
η χρόνια και παραδοσιακή αγκύλωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος να διαχωρίζει τα μαθήματα σε πρωτεύοντα και δευτερεΰο-
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ντα, σε συνδυασμό με το εξετασιοκεντρικό σύστημα του Λυκείου και την 
παράλληλη ύπαρξη του φροντιστηρίου, το οποίο τρέφεται και αυξάνει 
από την κατάσταση αυτή, ακυρώνει στην πράξη κάθε γόνιμη ανανεωτι
κή και όντως μεταρρυθμιστική προσπάθεια. 

Αλλά και τα διδακτικά βιβλία, είτε συγγράφονται με ανάθεση είτε όπως 
τα νέα του Δημοτικού και του Γυμνασίου μέσω ανοικτού δημόσιου διαγω
νισμού, συνήθως εισάγονται άμεσα στην εκπαιδευτική διαδικασία δίχως 
προηγουμένως να διέλθουν από μια πιλοτική και πειραματική δοκιμασία 
και αξιολόγηση. Οι εσπευσμένες χρονικά διαδικασίες συγγραφής, η έλλει
ψη αξιολόγησης στη διδακτική πράξη, η περιορισμένη ή μαζική και, 
συχνά, επιφανειακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εισαγωγή της 
νέας παιδαγωγικής και διδακτικής πρότασης, το «μονοπώλιο» του ενός 
αντί του «πολλαπλού» βιβλίου είναι μόνον ορισμένοι από τους πολλούς 
παράγοντες που τελικά απαξιώνουν την κεντρική παραγωγή νέων διδα
κτικών βιβλίων. Πέρα από τα καθαρώς επιστημονικά, παιδαγωγικά και 
διδακτικά προβλήματα των βιβλίων, μια σειρά από πολιτικο-ιδεολογικά ή 
άλλα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής καθορίζουν και επιδρούν στα 
ευαίσθητα αντικείμενα της Ιστορίας, της Γεωγραφίας και των γλωσσικών 
μαθημάτων. Παράλληλα, νέα σχολικά και κοινωνικά δεδομένα, όπως η 
πολυπολιτισμικότητα του ελληνικού σχολείου αλλά και η εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι ανάγκη να λαμβάνονται 
υπόψη κατά τη συγγραφή των νέων διδακτικών βιβλίων. Τέλος, στη διδα
κτική μεθοδολογία κυριαρχεί ακόμη η δασκαλοκεντρική διδασκαλία, 
μολονότι η μαθητοκεντρική μέθοδος εφαρμόζεται ήδη πετυχημένα 
κυρίως στις καινοτόμες δράσεις του ελληνικού σχολείου. 

Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι αν και οι εκπαιδευ
τικοί δηλώνουν ότι γνωρίζουν και συμβουλεύονται το Αναλυτικό Πρό
γραμμα ως μια σημαντική παράμετρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
εντούτοις ακολουθούν συνήθως μια προσωπική παρεμβατική διαδικα
σία βασισμένη στη διδακτική ρουτίνα, στην καινοτομική λειτουργία και 
στην κεκτημένη με τον χρόνο πείρα τους. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι απο
δέχονται τη φιλοσοφία του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και των νέων Α.Π.Σ. και θεωρούν 
ότι επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
και να αυτενεργήσουν, να προωθήσουν νέους τρόπους αξιολόγησης, ενώ 
παράλληλα είναι απαλλαγμένα από προκαταλήψεις και στερεότυπα, 
αναπτύσσουν τις γνώσεις και ικανότητες των μαθητών και επιτρέπουν 
την αποτελεσματική ένταξη τους στην κοινωνία. Οι Διευθυντές σχολείων 
και τα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης αποδέχονται τα νέα προ
γράμματα εφόσον αποτελούν νόμο του κράτους. 
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Σχετικά με την ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη διαθεματικότη-
τα και τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας ένα σημαντικό ποσοστό δηλώνει 
ότι δεν γνωρίζει επακριβώς περί τίνος πρόκειται. Μολονότι χρειάζεται 
περισσότερος χρόνος για τη διάχυση της νέας αυτής προσέγγισης στη 
διδακτική πράξη, με τον τρόπο αυτό ενδεχομένως μια μερίδα εκπαιδευ
τικών μπορεί να εκφράζει την κριτική της στάση απέναντι στην οργά
νωση και στην ποιότητα των σχετικών επιμορφωτικών συναντήσεων που 
προηγήθηκαν. Πάντως, οι γονείς των μαθητών δηλώνουν σχεδόν άγνοια 
ως προς τη διαθεματικότητα και τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας. 

Ως προς τα διδακτικά βιβλία, η γνώμη της πλειονότητας των εκπαιδευ
τικών είναι αρνητική και γίνεται πιο έντονη όσο ανεβαίνουμε βαθμίδα. Τα 
κριτήρια βάσει των οποίων κλήθηκαν να εκφράσουν την άποψη τους για 
τα βιβλία οι εκπαιδευτικοί αναφέρονταν στα ενδιαφέροντα και στις ανά
γκες των μαθητών, στην πολλαπλή μεθόδευση της διδασκαλίας, στην προ
ώθηση της κριτικής σκέψης, στην πρακτική εφαρμογή τους στο σύγχρονο 
σχολείο και, τέλος, στην αισθητική τους. Πάντως, κατά την περίοδο που 
διενεργήθηκε η έρευνα δεν είχε ακόμη γενικευθεί η χρήση των νέων σχο
λικών βιβλίων για όλα τα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Αντίθετα, οι γονείς θεωρούν ότι τα βιβλία είναι καλά για τα παιδιά 
τους, με ένα σημαντικό ποσοστό γονέων να τοποθετείται κριτικά απένα
ντι τους, κυρίως σε σχέση με το κατά πόσο ανταποκρίνονται στα ενδια
φέροντα των μαθητών. 

Η στάση των μαθητών του Δημοτικού είναι θετική απέναντι στα διδα
κτικά βιβλία, οι απόψεις των μαθητών του Γυμνασίου ποικίλλουν, ενώ οι 
μαθητές Λυκείου είναι περισσότερο αρνητικοί από τις άλλες βαθμίδες. 

Σχετικά με την ακολουθούμενη διδακτική μεθοδολογία οι εκπαιδευ
τικοί δηλώνουν ότι συμβουλεύονται το βιβλίο του εκπαιδευτικού, λαμβά
νουν υπόψη το επίπεδο των μαθητών της τάξης και συνειδητοποιούν την 
ανάγκη κάλυψης της διδακτέας ΰλης. Κατά τη διδακτική πράξη οι 
εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν τη μέθοδο του σχεδίου εργασίας, τη χρήση 
ποικίλου εποπτικού υλικού, τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, 
την αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, της βιβλιοθήκης και την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο περισσότερο στις μικρότερες βαθμίδες και 
λιγότερο στο Λύκειο, λόγω του εξετασιοκεντρικοΰ συστήματος μετάβα
σης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με 
την ελκυστικότητα και την επάρκεια του διδακτικού χρόνου. Τα παρα
πάνω επιβεβαιώνονται και από τις απαντήσεις των μαθητών, των γονέ
ων, αλλά και όλων των Στελεχών της Εκπαίδευσης. 

Στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών κυριαρχεί η εξωσχολική βοήθεια 
και τα φροντιστήρια. Στην ουσία πρόκειται για έναν επιπλέον διδακτικό 



ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 5 4 9 

χρόνο, ο οποίος προστιθέμενος στον σχολικό δεν αφήνει πολλά περιθώρια 
πραγματικά ελευθέρου χρόνου. Ξεκινώντας με τη γλωσσομάθεια στο 
Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ο ελεύθερος χρόνος αναλώνεται με την πρό
σθετη βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου, με αποκορύφωση το Λύκειο, 
όπου η μορφωτική αυτοτέλεια αυτής της βαθμίδας εκπαίδευσης αντικα
ταστάθηκε εδώ και χρόνια με την εντατικοποίηση των φροντιστηριακών 
και ιδιαίτερων μαθημάτων. Βασική αιτία προσφυγής των μαθητών σε 
φροντιστηριακά μαθήματα είναι οι υψηλοί στόχοι (Γυμνάσιο, γονείς), ο 
προβληματικός τρόπος διδασκαλίας (Λύκειο), ο όγκος της διδακτέας ΰλης, 
οι μαθησιακές δυσκολίες, η ανεπάρκεια διαθέσιμου διδακτικού χρόνου, η 
απόκτηση τίτλου σπουδών (γονείς) και, τέλος, οι μαθησιακές δυσκολίες. 

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα διαπίστωσαν ότι το ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα ανταποκρίνεται σε περιορισμένο βαθμό στις συν
θήκες που απαιτούνται για την εκπαίδευση των Α.Μ.Ε.Α. και είναι αρνη
τικοί ως προς τη λειτουργικότητα και τις διευκολύνσεις των σχολικών 
κτιρίων και υποδομών για τα άτομα με κάποια αναπηρία. Μάλιστα, τα 
διοικητικά στελέχη και, κυρίως, οι διδάσκοντες θεωρούν περιορισμένη 
τη χρηματοδότηση των σχολείων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. 

Σχετικά με το ζήτημα της αποδοχής των αλλοδαπών μαθητών και τη 
συμμετοχή τους στο ελληνικό σχολείο, τόσο οι γονείς όσο και οι διδάσκο
ντες δήλωσαν ότι η επαφή των Ελλήνων μαθητών με τους αλλοδαπούς συμ
μαθητές τους κρίνεται θετική, επωφελής και εμπλουτίζει τη βιωματική 
γνώση της ετερότητας και του διαφορετικού. Ωστόσο, ασαφή εικόνα και 
αμφιθυμία παρουσιάζουν οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
συμβολή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
και γενικότερα με τον ρόλο του σχολείου στην κοινωνικοποίηση των μαθη
τών. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό μαθητών του 
Γυμνασίου έχει λάβει μέρος σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Παρά τη θετική 
στάση των εκπαιδευτικών και των γονέων έναντι των αλλοδαπών μαθητών, 
και οι δυο πλευρές αναγνωρίζουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που 
προκύπτουν στη διδακτική διαδικασία και στο σχολικό περιβάλλον. Κριτι
κή είναι και η στάση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών ως προς το 
χρησιμοποιούμενο διδακτικό υλικό για αλλοδαπούς μαθητές. 

Η έρευνα δεν απέδωσε παρά μια περιορισμένη εικόνα ως προς το 
σχολικό κλίμα και τη γενικότερη ατμόσφαιρα που επικρατεί στον σχολι
κό χώρο. Οι γονείς με συγκρατημένο τρόπο θεωρούν ότι προάγονται οι 
συνεργατικές σχέσεις στο σχολείο, οι μαθητές θεωρούν ότι το σχολικό 
περιβάλλον μάλλον διευκολύνει τις συναναστροφές και τις φιλίες τους, 
ενώ οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν θετικά τη συνεργασία τους με τον Σύλλογο 
Γονέων και Κηδεμόνων. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι αρκετά ικανοποι-
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ημένοι από τον βαθμό επικοινωνίας τους με τους μαθητές. Οι πάντες 
εκφράζουν, όμως, επιφυλάξεις για τη δυνατότητα ανάπτυξης προσωπι
κών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν 
κατηγορηματικά ότι το συνολικό εκπαιδευτικό αποτέλεσμα δεν καλλιερ
γεί την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών. Αν και 
οι εκπαιδευτικοί δεν δείχνουν να ανησυχούν για φαινόμενα ενδοσχολικής 
παραβατικότητας, αρκετοί μαθητές εκφράζουν ως έναν βαθμό ένα είδος 
ανασφάλειας, πράγμα το οποίο πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω. 

Ο νέος διδακτικός προσανατολισμός, η εισαγωγή των νέων βιβλίων και 
των Καινοτόμων Προγραμμάτων στην εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση 
δεν φαίνεται να έχουν διαμορφώσει και ένα νέο εκπαιδευτικό κλίμα στα 
σχολεία. Μάλιστα, το πρόβλημα της αποτίμησης των βιβλίων αλλά και της 
ακολουθούμενης διδακτικής μεθοδολογίας καθίσταται οξύτερο όσο μεγα
λύτερη είναι η βαθμίδα της εκπαίδευσης. Τα προβλήματα του παιδαγωγι
κού πλαισίου εντοπίζονται κυρίως στον γραφειοκρατικό συγκεντρωτισμό 
με τον οποίο επιχειρείται η εισαγωγή κάθε εκπαιδευτικής καινοτομίας, 
στην ελλιπή και με συνοπτικές διαδικασίες επιμόρφωση των εκπαιδευτι
κών, στις χρόνιες αγκυλώσεις του διδακτισμοΰ και της χρήσης του ενός 
βιβλίου, στη διδακτική διαχείριση των νέων βιβλίων με τον καθιερωμένο 
και τυποποιημένο τρόπο των παλαιών και, κυρίως, στα εγγενή και πολλα
πλά προβλήματα λόγω της ελλειμματικής μορφωτικής και παιδαγωγικής 
αυτοτέλειας του Λυκείου. Όταν κάθε εκπαιδευτική δράση στο Δημοτικό 
και στο Γυμνάσιο καταλήγει στον εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό του 
Λυκείου, τότε αναδύεται μια ολόκληρη σειρά από ζητήματα ποιότητας και 
δυσπραγίας του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρά την επίσημη υιοθέτηση 
νέων διδακτικών προδιαγραφών στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως η 
μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διδακτική πράξη 
ακολουθεί συνήθως τον παραδοσιακό τρόπο της δασκαλοκεντρικής μετω
πικής διδασκαλίας, την περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων, εργαστη
ρίων και Νέων Τεχνολογιών. Η κατάσταση αυτή, η οποία αποτυπώνεται 
κατεξοχήν στο σύστημα του Λυκείου, συμβάλλει επιπλέον στη διαδεδομέ
νη αντίληψη για την απαξία της δημόσιας παιδείας και στη μαζική αναζή
τηση εναλλακτικής υποστήριξης του εξεταστικού πλαισίου της σχολικής 
γνώσης από τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Δίχως πραγμα
τικά ελεύθερο χρόνο, δίχως δημιουργικό παιδαγωγικό πλαίσιο να ζωογονεί 
τη σχολική ζωή, η κούραση και η απογοήτευση όλων των εμπλεκομένων, 
και κυρίως των ίδιων των μαθητών του Λυκείου, είναι έκδηλη. 

Η υποβάθμιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Λυκείου και η μετα
τροπή του, μέσω μιας εξουθενωτικής διαδικασίας μηχανιστικής πρόσκτη
σης της εξεταστέας ΰλης, σε σχολείο προπαρασκευής για την Τριτοβάθ-
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μια Εκπαίδευση θέτει επιτακτική την ανάγκη αναθεώρησης όλου του 
θεσμικού του πλαισίου. Για να ξαναγίνει το Λύκειο σχολείο γενικής παι
δείας και δημιουργικότητας και όχι απλώς ένας προθάλαμος εισαγωγής 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιβάλλεται η εκ νέου ανασυγκρό
τηση ολόκληρης της φυσιογνωμίας του (νέα Αναλυτικά Προγράμματα και 
νέα διδακτικά βιβλία), αλλά και η αλλαγή στον τρόπο εισαγωγής των απο
φοίτων του στα A.E.L Αυτό θα συμβάλλει έτσι ώστε ολόκληρο το παιδα
γωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης να επαναπροσδιοριστεί στη βάση της 
ποιότητας, της συνέχειας και της μορφωτικής αυτοτέλειας, υπερβαίνοντας 
τον εξετασιοκεντρικό προσανατολισμό. Απαιτείται ακόμη η δημιουργία 
θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα ορίζει επακριβώς τη διαδικασία εκπόνη
σης, αξιολόγησης και διαρκούς ανανέωσης των Αναλυτικών Προγραμμά
των Σπουδών μέσα από ανοικτές και συμμετοχικές διαδικασίες ανατρο
φοδότησης από την παιδαγωγική επιστήμη και την εκπαιδευτική πράξη. 
Συγκεκριμένα, αν η αξιολόγηση αυτή των Α.Π.Σ. γίνεται σε ετήσια βάση 
με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία των Σχολικών 
Συμβουλών, τότε αποκεντρώνεται στην πράξη μια κορυφαία παιδαγωγική 
διαδικασία. Η έκδοση των Α.Π.Σ. χρειάζεται να γίνεται σε ειδικά και 
ξεχωριστά τεΰχη για κάθε μάθημα βάσει μιας εντελώς νέας και ευέλικτης 
φιλοσοφίας, αλλά και με μιαν εύχρηστη και ανανεωμένη αισθητική, ώστε 
να καταστούν λειτουργικά εργαλεία, τα οποία όχι μόνο θα εμπνεύσουν 
τους συγγραφείς, αλλά και θα παρέχουν στους εκπαιδευτικούς, εναλλα
κτικές διδακτικές προτάσεις, ποικίλο υποστηρικτικό υλικό, ακόμη και 
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης του μαθητή. 

Η πρόσφατη εμπειρία της μαζικής προετοιμασίας και παραγωγής 
των νέων βιβλίων της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε τόσο 
μικρό διάστημα έδειξε ότι ίσως δεν ήταν αυτός ο ενδεδειγμένος τρόπος 
συγγραφής των σχολικών βιβλίων. Τα σχολικά βιβλία θα μπορούσε να 
εκδίδονται και από άλλους, πέραν του Ο.Ε.Δ.Β., εκδοτικούς οίκους, ώστε 
να πάψει η μονοφωνία του ενός και να εισαχθεί το πολλαπλό βιβλίο. 
Είναι, όμως, απολύτως απαραίτητο να υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου 
και έγκρισης των βιβλίων αυτών, ώστε να αντιμετωπίζονται παράλληλα 
και οι τυχόν επιπτώσεις του πολλαπλού βιβλίου στις εισαγωγικές εξετά
σεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προϋπόθεση όλων αυτών είναι η 
διαρκής βελτίωση, αναμόρφωση και επικαιροποίηση των Α.Π.Σ. 

Παράλληλα, ενδείκνυται η δημιουργία «φακέλου μαθήματος» για την 
υποστήριξη κάθε γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος μπορεί να ανανεώνε
ται και να περιλαμβάνει, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 
μαθήματος, ευέλικτο και πολυπρισματικό υλικό, το οποίο θα υποστηρίζει 
τον διδάσκοντα αλλά και τον μαθητή στη διαδικασία μιας ανοικτής μάθη-



552 Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

σης («μαθαίνω πώς να μαθαίνω»). Το περιεχόμενο του δεν είναι ανάγκη να 
καλύπτει εξαντλητικά όλα τα περιεχόμενα των Α.Π.Σ. ή του διδακτικού 
βιβλίου του σχετικού μαθήματος. Ενδεικτικά μπορεί να περιλαμβάνει σχέ
δια μαθημάτων, οδηγίες διδασκαλίες, ποικίλο υποστηρικτικό υλικό/παράλ
ληλα κείμενα, χρήση και αξιοποίηση της βιβλιοθήκης, των εργαστηρίων, 
των πολυμέσων και του διαδικτΰου, παράλληλα κείμενα, εικαστικό υλικό, 
ώστε να εξασφαλίζεται η προσαρμογή στα νέα κοινωνικά δεδομένα και 
στις ιδιαίτερες ανάγκες και στα ενδιαφέροντα των μαθητών. 

Η αξιολόγηση των υπαρχόντων βιβλίων με επιστημονικά και παιδα
γωγικά κριτήρια κατά τη διδακτική πράξη θα επιτρέψει την αντικατά
σταση ή τη βελτίωση όσων κριθεί απαραίτητο. Η θεσμική κατοχύρωση 
της πειραματικής διαδικασίας κάθε νέου βιβλίου το οποίο πρόκειται να 
εισαχθεί στην διδακτική πράξη, θα καταστεί αναγκαίος μηχανισμός για 
τον έλεγχο της ποιότητας των σχολικών εγχειριδίων. 

Από τη μέχρι τώρα εμπειρία αναδεικνύεται επιτακτική η ανάγκη για 
επεξεργασία και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και ουσιαστικού προ
γράμματος συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα γνωστικά 
τους αντικείμενα, αλλά και σε ζητήματα παιδαγωγικής πράξης, διαχεί
ρισης κρίσεων και μεθόδων εφαρμογής Καινοτόμων Προγραμμάτων. 

Κυρίως, όμως, απαιτείται μεσοπρόθεσμα η αποκεντρωμένη και 
ουσιαστική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σύνταξη των Α.Π.Σ. αλλά 
και η δυνατότητα προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθη
τικού δυναμικού για το οποίο χρησιμοποιούνται. Μακροπρόθεσμα και 
στο μέλλον πρέπει να υπάρξει η τεχνογνωσία για τη δυνατότητα σχεδια
σμού Προγραμμάτων Σπουδών και προσαρμογής του Ωρολογίου Προ
γράμματος από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σε τοπικό επίπεδο. 

3.2.β. Καινοτόμα Προγράμματα 

Τα Καινοτόμα Προγράμματα εφαρμόστηκαν στην ελληνική εκπαί
δευση με σκοπό την ανανέωση και ανταπόκριση της σχολικής διαδικα
σίας στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές απαιτήσεις, αλλά και 
στις σύγχρονες πολιτισμικές, κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις. Ως διαδικασία παρά ως γεγονός τα Καινοτόμα Προγράμματα 
σχεδιάζονται εξελικτικά και λειτουργούν αποτελεσματικά σε επίπεδο 
τοπικής παρέμβασης, αλλάζοντας και εμπλουτίζοντας δημιουργικά τον 
πολιτισμό και την καθημερινότητα του σχολείου. Συνάμα, καλλιεργώ
ντας τη διερευνητική, βιωματική και ομαδοσυνεργατική μάθηση, στο
χεύουν στην υπέρβαση της απομνημονευτικής και ατομικής προσέγγι
σης της γνώσης. 
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Τα ποικίλα αυτά προγράμματα, όπως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
η Αγωγή Υγείας, τα Πολιτιστικά Θέματα, οι Πανελλήνιοι Καλλιτεχνικοί 
Μαθητικοί Αγώνες, η Αγωγή Σταδιοδρομίας, η Επιχειρηματικότητα, τα 
Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα, τα Πειραματικά Προγράμμα
τα Εκπαίδευσης, τα Πιλοτικά Ολοήμερα Σχολεία, η Ευέλικτη Ζώνη και 
οι Νέες Τεχνολογίες επικεντρώθηκαν στην ανανέωση του περιεχομένου 
της σχολικής ζωής και της μαθησιακής διαδικασίας. Δοκιμάζοντας παι
δαγωγικές καινοτομίες οι εκπαιδευτικοί, συχνά με ελλιπή χρηματοδότη
ση και ανελαστικά Ωρολόγια και Αναλυτικά Προγράμματα, ως μοναδικό 
κίνητρο τους έχουν συνήθως τη χαρά της συλλογικής δημιουργίας, την 
προσπάθεια υπέρβασης της παρατεταμένης κρίσης που διέρχεται ο σχο
λικός θεσμός, αλλά και τη διεύρυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών 
οριζόντων της σχολικής ζωής μέσα από την ανταπόκριση των μαθητών 
και τη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Ωστόσο, τα περισσότερα προγράμματα εφαρμόζονται προαιρετικά 
στο περιθώριο του σχολικού προγράμματος, με ελλιπή χρηματοδότηση 
και επιμόρφωση, δυσχεραίνοντας την ομαλή ένταξη της φιλοσοφίας 
τους στη διδακτική μεθοδολογία και τη διάχυση τους σε ευρεία κλίμακα 
στο βασικό σχολικό πρόγραμμα. 

Από τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας συνάγεται ότι ο τρόπος αντι
μετώπισης των Καινοτόμων Προγραμμάτων από την εκπαιδευτική κοι
νότητα είναι διττός: μια μερίδα θεωρεί την εφαρμογή τους επικουρική 
και μια άλλη εκλαμβάνει την υλοποίηση τους ως απαραίτητη ανανέωση 
της διδακτικής μεθοδολογίας και αναγκαία αναζωογόνηση της σχολικής 
ζωής. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση τα Καινοτόμα Προγράμματα 
ενσωματώθηκαν μέσω της Ευέλικτης Ζώνης στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα. 
Αντίθετα, στη Δευτεροβάθμια πραγματοποιούνται άτυπα, είτε σε ώρες 
μαθημάτων είτε στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών. Οι πάντες συμφω
νούν ότι η εφαρμογή τους στο Λύκειο δεν μπορεί να επιτρέψει μια γενι
κευμένη και οργανική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω των 
Πανελλαδικών Εξετάσεων και του γενικότερου κλίματος που επικρατεί. 

Παρά τη διαφορετική εκτίμηση για το ποσοστό των υλοποιούμενων 
προγραμμάτων και την απόδοση οφέλους στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
μόνο τέσσερις στους δέκα εκπαιδευτικούς έχουν συμμετάσχει σε Καινο
τόμα Προγράμματα. Αντίθετα, μόνο τέσσερις στους δέκα μαθητές δεν 
έχουν λάβει μέρος σε καινοτόμες δράσεις. Υπάρχει, όμως, και μια μερί
δα εκπαιδευτικών και γονέων που, είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε λόγω 
ανεπαρκούς ενημέρωσης, θεωρεί περιττά τα Καινοτόμα Προγράμματα. 

Μολονότι ο σκοπός και η προστιθέμενη αξία των Καινοτόμων Προ
γραμμάτων έγκειται στη διεύρυνση των γνωστικών πεδίων, στον εμπλου-
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τισμό της μαθησιακής διαδικασίας και στην καλλιέργεια θετικών στά
σεων και συμπεριφορών, εντούτοις η αξιοποίηση της μεθόδου διδασκα
λίας τους δεν μεταφέρεται στην καθημερινή διδακτική πράξη, με απο
τέλεσμα να ακυρώνεται έμπρακτα ο σκοπός της εισαγωγής τους. Μειω
μένη είναι επίσης και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αντίστοιχα 
επιμορφωτικά προγράμματα. 

Εξάλλου, η βιωσιμότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων δυσχεραί
νεται από μία σειρά ανασταλτικών παραγόντων όπως τα ανελαστικά 
Α.Π.Σ. της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο επιπλέον χρόνος προετοι
μασίας τους, η υλοποίηση τους εκτός Ωρολογίου Προγράμματος, η ελλι
πής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η ελλιπής υλικοτεχνική και οικο
νομική στήριξη και, ακόμη, το ωράριο των φροντιστηρίων, η αρνητική 
στάση των γονέων, ο περιορισμένος αριθμός και η επιλογή των συμμε
τεχόντων μαθητών με κλήρωση. Μια συνήθης παρανόηση των Καινοτό
μων Προγραμμάτων, πέραν της δευτερεύουσας γνωστικής σημασίας 
που αποδίδεται σ' αυτά, είναι και η διάθεση ορισμένων εκπαιδευτικών 
να συμπληρώνουν την απολεσθείσα ΰλη στον χρόνο της θεσμοθετημένης 
Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Παρ' όλα αυτά αποτελεί γενική διαπίστωση της έρευνας ότι η πλειονό
τητα των ερωτηθέντων θεωρεί την εφαρμογή Καινοτόμων Προγραμμάτων 
ως μοχλό αναβάθμισης της ποιότητας της εκπαίδευσης και αναπόσπαστο 
πλέον τμήμα της σχολικής πραγματικότητας. Για τον λόγο αυτό η επιμόρ
φωση και η πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στη φιλοσοφία και τη μεθο
δολογία των Καινοτόμων Προγραμμάτων, η ισότιμη αντιμετώπιση τους με 
τα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και η καθιέρωση παιδαγωγικών και άλλων 
κινήτρων, όπως η ενδοσχολική και δια-σχολική προβολή των αποτελεσμά
των, η δημοσίευση και γνωστοποίηση των δράσεων αυτών, μπορούν να 
συμβάλλουν καθοριστικά στη διασφάλιση και στη βιωσιμότητα τους. 

Η λειτουργική διεισδυτικότητα των Καινοτόμων Προγραμμάτων συν
δέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα τους. Δίχως να αποτελούν πανάκεια για 
τα χρονίζοντα προβλήματα του εκπαιδευτικού μας συστήματος, η ύπαρ
ξη τους επιδρά καταλυτικά στην ποιότητα της εκπαίδευσης, προετοιμά
ζοντας τους μαθητές να λειτουργούν μέσα από ομαδοσυνεργατικές δια
δικασίες και διαπροσωπικές σχέσεις, να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, 
να καινοτομούν και να παράγουν σε μια κοινωνία που διαρκώς αλλάζει. 
Ωστόσο, υφίσταται μια οιονεί αντίφαση μεταξύ της παιδαγωγικής στή
ριξης και της αδυναμίας ενσωμάτωσης των Καινοτόμων Προγραμμάτων 
στην καθημερινή διδακτική πράξη, αντίφαση που δυσχεραίνει τη λει
τουργική διεισδυτικότητα, την ποιότητα, αλλά και τη βιωσιμότητα των 
καινοτόμων δράσεων. 



ΣΥΝΟΧΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ | 5 5 5 

Η ύπαρξη και λειτουργία καινοτόμων δράσεων δεν είναι υπόθεση 
πολυτέλειας η σύμπτωμα εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, αλλά αίτη
μα ποιότητας, διαπροσωπικής επικοινωνίας εκπαιδευτικών και μαθητών 
και, τελικά, προσδοκία και ανάδειξη ενός άλλου σχολικού πολιτισμού. 
Για τον λόγο αυτό απαιτείται μια σειρά συνδυασμένων θεσμικών μέτρων 
όπως η περιοδική και πιστοποιημένη επιμόρφωση των στελεχών και των 
εκπαιδευτικών, η οργανική ένταξη όλων των καινοτόμων δράσεων στο 
πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης εντός του Ωρολογίου Προγράμματος, η 
παιδαγωγική υποστήριξη και συνεργασία των Σχολικών Συμβουλών και 
των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων με τους εκπαιδευτικούς, η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των γονέων, η υπέρβαση των γρα
φειοκρατικών προβλημάτων, η επαρκής χρηματοδότηση των λειτουργι
κών αναγκών και, τέλος, η καθιέρωση πολλαπλών κινήτρων για τη συμ
μετοχή των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. 

3.2.γ. Αξιολόγηση του μαθητή 

Η εκπαιδευτική αξιολόγηση είναι μια σημαντική διάσταση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία επιδιώκει τη διακρίβωση των διδα
κτικών στόχων, την πρόοδο στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, την 
παρακολούθηση της εν γένει συμπεριφοράς του μαθητή, την ανατροφο
δότηση και αυτοαξιολόγηση του διδακτικού έργου, την επιλογή και 
μετάβαση των μαθητών στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες και, 
τέλος, την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων. 

Ή δ η από τη δεκαετία του '80 η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιρροή 
διεθνών οργανισμών όπως ο Ο.Ο.Σ.Α. και η U.N.E.S.C.O., προχώρησε 
στην καθιέρωση ποικίλων προγραμμάτων διάγνωσης και ελέγχου των 
γνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών. Στην ίδια κατεύθυνση πολλά εθνι
κά προγράμματα στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδιόρισαν 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ηλικιακά επίπεδα, ελέγχοντας και 
αναπροσαρμόζοντας κάθε φορά τα κατώτατα όρια επίδοσης. Ο ασφυ
κτικός τρόπος εφαρμογής τέτοιων προγραμμάτων και ο μονοσήμαντος 
προσανατολισμός, με κάθε κόστος, στην επίτευξη των στόχων παρου
σίασε, όπου εφαρμόστηκε (τι.χ. Αγγλία), πέρα από θετικές επιδόσεις, 
μια σειρά από αρνητικές και ανεπιθύμητες παιδαγωγικά επιπτώσεις. 
Μια άλλη τάση διαφαίνεται στην εφαρμογή της εξωτερικής αξιολόγη
σης συγκεκριμένων δεξιοτήτων σε διάφορα περιβάλλοντα, με υποχρεω
τικό ή δειγματοληπτικό τρόπο, σε κεντρικό ή ενδοσχολικό πλαίσιο, με 
διαγνωστικό ή διαμορφωτικό σκοπό κ.λπ. Μάλιστα, ο διαγωνισμός της 
P.I.S.A. θεσμοθετήθηκε επίσημα ως ευρωπαϊκός στόχος που αφορά στη 
βελτίωση των γνωστικών επιδόσεων και δεξιοτήτων του μαθητή. 
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Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα θεσμοθετήθηκε σταδιακά τα 
τελευταία χρόνια και για όλες σχεδόν τις βαθμίδες (Π.Δ. 409/1994, 8/1995, 
246/1998, 86/2001) μια νέα και διευρυμένη προσέγγιση της αξιολόγησης 
του μαθητή με ποιοτικό περιεχόμενο, που αποτιμά ολιστικά τα χαρακτη
ριστικά του μαθητή, την προσπάθεια, το ενδιαφέρον, τη δημιουργικότητα 
και τη συνεργασία του στο συνολικό πλαίσιο του σχολείου. Με την καθιέ
ρωση συνθέτων δημιουργικών εργασιών ήδη από τις δυο τελευταίες τάξεις 
του Δημοτικού, με την ενίσχυση νέων εναλλακτικών τεχνικών αξιολόγησης 
στο νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με την 
διαγνωστική αξιολόγηση και την εφαρμογή νέου και πολλαπλού τΰπου 
αξιολόγησης στο Λύκειο, θα ανέμενε κανείς ότι η αξιολόγηση στην πράξη 
θα γύριζε σελίδα από την παραδοσιακή και δασκαλοκεντρική διάσταση. 

Στη χώρα μας, παρά τα βήματα και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο, 
παρά την ύπαρξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών στην υποχρεωτική εννε
αετή εκπαίδευση και την εισαγωγή εκπαιδευτικών καινοτομιών, η μέθο
δος αξιολόγησης του μαθητή παραμένει εν τέλει τυπική και παραδοσια
κή στην πράξη. Η στάση αυτή των εκπαιδευτικών σχετίζεται ενδεχομέ
νως με την έλλειψη επαρκούς και εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε θέμα
τα αξιολόγησης του μαθητή. Δίχως καμία προοπτική μετα-αξιολόγησης, 
η οποία να ανατροφοδοτεί και να αναδιατάσσει τον σχεδιασμό της επό
μενης διδασκαλίας, οι επιδόσεις των μαθητών αποτελούν συνήθως τυπι
κούς τρόπους μετάβασης από τη μία στην άλλη βαθμίδα και, επιπροσθέ
τως, τυπική απόδειξη για την ενημέρωση των γονέων. Οι συχνά υψηλές 
βαθμολογίες των μαθητών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο δεν ανταποκρί
νονται προς την υπάρχουσα ποιότητα της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο 
της μαθητικής διαρροής, πέρα από τις άλλες κοινωνικές του διαστάσεις, 
παραμένει ένα σύμπτωμα που χρειάζεται συγκριτική μελέτη και συνεξέ
ταση με τον τρόπο που ασκείται η αξιολόγηση στην πράξη. 

Σε στενή σχέση με την αξιολόγηση του μαθητή βρίσκεται και το 
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτο
βάθμια Εκπαίδευση και από μόνο του αποτελεί μόνιμη τροχοπέδη και 
πρόξενο αλυσιδωτών επιδράσεων σε ολόκληρο το φάσμα της αξιολόγη
σης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Η έρευνα δείχνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό του συνόλου των εκπαιδευτι
κών χρησιμοποιεί τις παραδοσιακές μεθόδους αξιολόγησης με επίκεντρο 
τη διερεύνηση του γνωστικού αποτελέσματος, όπως είναι η προφορική 
εξέταση, τα πρόχειρα διαγωνίσματα και η παρατήρηση. Η αξιολόγηση 
που εστιάζει στις εργασίες των μαθητών μειώνεται προοδευτικά από το 
Δημοτικό προς το Γυμνάσιο και το Λύκειο. Επίσης παρατηρείται και μια 
σημαντική τάση μετατόπισης από τη μονοσήμαντη αξιολόγηση των γνω-
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σπκών στοιχείων στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών προς 
την κατεύθυνση της ενεργούς μαθήσεως, όπως η προσπάθεια, η συμμέτο
χη και η εν γένει συμπεριφορά του μαθητή. Ωστόσο, η δημιουργικότητα 
και η κριτική σκέψη, μολονότι είναι όρος της αξιολόγησης στα νέα 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., δεν φαίνεται να θεωρούνται τόσο σημαντικές ικα
νότητες και από τους μαθητές αλλά και από τους εκπαιδευτικούς. 

Πάντως, η περιγραφική αξιολόγηση, και όχι απλώς η τυπική αριθμη
τική βαθμολογία, θεωρείται από τους μαθητές και από τους γονείς ως 
καταλληλότερη μορφή αξιολόγησης. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών, 
όμως, και παρά τις ελπιδοφόρες ενδείξεις για μια νέου τΰπου αξιολόγη
ση των μαθητών κατά βάση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, είναι 
βέβαιο ότι απαιτείται πολλή και σημαντική εργασία προς αυτήν την 
κατεύθυνση. Αν και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι βρίσκονται σε τακτι
κή επικοινωνία με τους γονείς, οι τελευταίοι επισημαίνουν ανεπάρκεια 
και έλλειψη ενδιαφέροντος από μέρους των εκπαιδευτικών για τακτική 
επικοινωνία και πλήρη ενημέρωση. Οι γονείς μαθητών του Λυκείου, 
κυρίως, εκτιμούν ότι η βαθμολογία του σχολείου είναι συχνά διογκωμένη, 
και γι' αυτό εμπιστεύονται περισσότερο τη βαθμολογία του φροντιστηρί
ου ως ασφαλές και αξιόπιστο κριτήριο, το οποίο προδιαγράφει την εισα
γωγή ή όχι του μαθητή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αντικειμενική ή 
όχι η βαθμολογία, από εποικοδομητικό κίνητρο για μάθηση αποβαίνει 
συχνά για γονείς και μαθητές κριτήριο για φροντιστηριακή βοήθεια, επι
φανειακή βαθμοθηρία ή ακόμη και αιτία παραγωγής άγχους και σκλη
ρού ανταγωνισμού. Η αρνητική αυτή διάσταση της αξιολόγησης ως αυτο
σκοπού αποκορυφώνεται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 
του οποίου η εγκυρότητα, υπό την έννοια της στενής και περιορισμένης 
αξιολόγησης, επικρίνεται σφοδρότατα από τους ίδιους τους μαθητές. 

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν κατά κάποιον τρόπο ως 
ελλειμματικές τις γνώσεις τους πάνω στο ζήτημα της σωστής και ολο
κληρωμένης αξιολόγησης, ιδιαίτερα ως προς την αντιμετώπιση των αδυ
νάτων μαθητών, δεν αποδέχονται, όμως, την ανάγκη για εθελοντική επι
μόρφωση τους σε θέματα αξιολόγησης του μαθητή. Η αντίφαση αυτή 
ερμηνεύει και το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτι
κών, και μάλιστα οι νεότεροι ηλικιακά και υπηρεσιακά, αγνοεί πλήρως 
τις οδηγίες του ΥΠ.Ε.Π.θ. Συνήθως προτιμάται ένα τυπικό μοντέλο 
αξιολόγησης, το οποίο προκύπτει κυρίως από την εμπειρία και τη 
συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς. 

Η συγκεντρωτική δομή, οργάνωση και λειτουργία του συστήματος 
εκπαίδευσης διαχέεται προς κάθε παράμετρο του. Έτσι, η αξιολόγηση 
του μαθητή ενέχει πρωτίστως διοικητικό και διαχειριστικό χαρακτήρα 
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και κατόπιν γνωστικό. Ο γνωστικός αυτός σκοπός πραγματώνεται με 
βάση τον βαθμό επίτευξης των γνωστικών διδακτικών στόχων, ελέγχο
ντας περισσότερο την απομνημόνευση γνωστικών στοιχείων και λιγότε
ρο την κριτική και δημιουργική σκέψη του μαθητή καθώς και τα υπό
λοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μαθησιακής διαδικασίας. Η βαθ-
μονομική και γραφειοκρατική λειτουργία της αξιολόγησης ενισχύει εδώ 
και πολλές δεκαετίες τον κεντρικό ρόλο των φροντιστηρίων. Εξάλλου, η 
αλλοίωση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου και η απώλεια της 
παιδαγωγικής αυτοτέλειας του μετατρέπει αυτόματα την αξιολόγηση 
από διερεύνηση και υποβοήθηση της ολόπλευρης μαθησιακής προόδου 
και της ψυχοσωματικής ανάπτυξης του εφήβου σε πιστοποίηση τυπικών 
και όχι πάντοτε σταθερών προσόντων για την εισαγωγή στο Πανεπιστή
μιο. Το σχολείο λειτουργεί, εν πολλοίς, ως προθάλαμος προετοιμασίας 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η κατ' επανάληψη πρόταση για απο
σύνδεση του Λυκείου από τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση πρέπει επιτέλους να γίνει πράξη. 

Η έρευνα πεδίου έδειξε ότι υφίσταται ανάγκη περαιτέρω διερεύνη
σης των στάσεων των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των μαθητών 
ως προς την ποιότητα και σκοποθεσία της. Άλλωστε, οποιαδήποτε πρό
ταση αλλαγής του πλαισίου αξιολόγησης του μαθητή θα πρέπει να γίνει 
υστέρα από ουσιαστική και ολοκληρωμένη έρευνα και αξιολόγηση (εσω
τερική και εξωτερική) της υπάρχουσας κατάστασης, όχι μόνον στην 
παράμετρο της ίδιας της αξιολόγησης αλλά και σε όλες τις διαστάσεις 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σαφέστατα διαπιστώνεται η ανάγκη γενικότερης επιμόρφωσης αλλά 
και εξειδικευμένης επιμόρφωσης σε θέματα αξιολόγησης. Ωστόσο, η 
απροθυμία των εκπαιδευτικών να δηλώσουν ως ανάγκη και έλλειψη τους 
την επιμόρφωση αυτή ενδεχομένως να σχετίζεται με την αρνητική πείρα 
τους από επιμορφωτικά σεμινάρια. Είναι γεγονός ότι συχνά οι επιμορ
φωτικές δράσεις στερούνται στρατηγικής οργάνωσης και πραγματοποι
ούνται μαζικά, συγκυριακά και αποσπασματικά. Αλλά το έλλειμμα επι
μόρφωσης ειδικά στο πεδίο της αξιολόγησης δεν παρατηρείται μόνον 
στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στους ίδιους τους επιτελικούς φορείς της 
εκπαίδευσης. Προβλήματα παρατηρούνται ακόμη και στη διάχυση και 
κοινοποίηση των σχετικών οδηγιών του ΥΠ.Ε.Π.θ., και γενικότερα κρί
νεται ως επισφαλής η ενημέρωση για τα επιμορφωτικά σεμινάρια. 
Καθώς επισημαίνουν πολλοί εκπαιδευτικοί, η δια των εγκυκλίων ενημέ
ρωση είναι αναποτελεσματική. 

Το συγκεντρωτικό σύστημα της εκπαίδευσης περιορίζει τον γονέα σε 
ρόλο καταναλωτή του εκπαιδευτικού αγαθού, ο οποίος μάλιστα προβαί-
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νει σε τεράστιες οικονομικές και όχι μόνον δαπάνες, προκειμένου να 
τελεσφορήσει η μετάβαση του παιδιού του στην Τριτοβάθμια Εκπαί
δευση. Μάλιστα, η πίεση που φαίνεται να ασκεί η βαθμολογία επηρεά
ζει ακόμη και τους γονείς των μαθητών του Δημοτικού, οι οποίοι σε 
ποσοστό 14% δηλώνουν ότι ενισχύουν τα παιδιά τους με φροντιστηρια
κά και ιδιαίτερα μαθήματα. Η κοινωνική λογοδοσία του σχολείου δεν 
γίνεται με βάση τις διαδικασίες διδασκαλίας αλλά, κυρίως, με τα βαθ
μολογικά αποτελέσματα της μάθησης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και η διαγνωστική αξιολόγηση, σε 
αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μολο
νότι προβλέπεται θεσμικά στο Λύκειο, ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται οΰτε 
στο Γυμνάσιο οΰτε στο Λύκειο πλην σπάνιων εξαιρέσεων. Η χώρα μας 
έχει ανάγκη, υστέρα από μια ευρεία κοινωνική συναίνεση, να προχωρή
σει σε μηχανισμούς ελέγχου της ποιότητας της παρεχόμενης παιδείας 
στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο μέσα από εθνικούς στόχους 
και προτεραιότητες. Οι εθνικοί αυτοί στόχοι μπορούν να συγκλίνουν εν 
μέρει με τους ευρωπαϊκούς δείκτες, εξάπαντος, όμως, θα πρέπει να 
εκφράζουν και το σύγχρονο ελληνικό περί παιδείας όραμα. 

Προβλήματα όπως η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής, η έλλειψη συναίνεσης καθώς και η έλλειψη 
οργάνωσης εμποδίζουν την ικανοποιητική εφαρμογή των ήδη θεσμοθετη
μένων τρόπων αξιολόγησης. Συνεπώς, καθίσταται επιτακτική η ανανέω
ση, συνοχή και διεύρυνση του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης του 
μαθητή, η οποία πρέπει να είναι αλληλένδετη με όλες τις πτυχές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμη, οι τρόποι αξιολόγησης είναι ανάγκη 
να εντάσσονται οργανικά και να εναρμονίζονται με τα Αναλυτικά Προ
γράμματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, ενώ το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τα αντί
στοιχα Α.Π.Σ. στο Γυμνάσιο ενθαρρύνουν την ποιοτική αξιολόγηση των 
μαθητών, το προγενέστερο Π.Δ. 409/1994 το οποίο διατηρείται ακόμη σε 
ισχΰ, είναι αρκετά παραδοσιακό και τυπικό. Για όλους τους παραπάνω 
λόγους απαιτείται η ένταξη της αξιολόγησης του μαθητή στο ευρύτερο 
πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου. 

3.3. Υλικοτεχνική υποδομή 

Η υλικοτεχνική υποδομή, οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστή
ρια, οι ηλεκτρονικές τεχνολογίες, οι βιβλιοθήκες και γενικότερα η οργά
νωση του σχολικού χώρου αποτελεί μια βασική συνιστώσα της εκπαί
δευσης, κρίσιμη για την ποιότητα και αποδοτικότητα ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Η αρτιότητα και λειτουργικότητα της υλικό-
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τεχνικής υποδομής δεν συνδέεται απλώς με την επίτευξη των τεχνοκρα
τικών στόχων ή των αρχιτεκτονικών και αισθητικών επιλογών, αλλά 
αφορά άμεσα και καθορίζει ακόμη και τις ανθρωπιστικές και κοινωνι
κές αξίες της εκπαίδευσης, δηλαδή, τον ίδιο τον πολιτισμό. Το ταξίδι 
της γνώσης κατά τη σχολική περίοδο εξαρτάται και από άλλες ουσιώδεις 
και βασικές λειτουργίας της εκπαίδευσης, όπως είναι η κοινωνικοποίη
ση, οι συμμετοχικές διαδικασίες, η μαθητοκεντρική διδασκαλία και 
γενικότερα η ελκυστική σχέση των μαθητών προς το σχολικό περιβάλ
λον. Μέσα από την αισθητική και τις υποδομές του σχολείου μπορεί να 
αναπαριστάται και να σημαίνεται η ποιότητα αλλά και ολόκληρο το ιδε
ολογικό περιεχόμενο και οι επιλογές μιας εκπαιδευτικής πολιτικής. 
Ακόμη, εξαιτίας των σχολικών υποδομών, είναι δυνατό να ακυρώνεται 
στην πράξη το ίδιο το παιδαγωγικό πλαίσιο και οι αρχές που διέπουν 
μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική πολιτική. 

Ωστόσο, σπάνια τα εντεταλμένα όργανα και οι φορείς σχεδιασμού του 
σχολικού περιβάλλοντος συνδέουν οργανικά τις εκπαιδευτικές αξίες και 
προτάσεις με τις αντίστοιχες τεχνικές και αισθητικές κατασκευές. Πολΰ 
περισσότερο δεν επιτρέπουν τη διαλεκτική και διαμορφωτική σχέση 
έρευνας και συνεχούς αξιολόγησης, βελτίωσης και αναβάθμισης της σχο
λικής αρχιτεκτονικής. Η οικονομική στενότητα περιορίζει συνήθως 
ακόμη και τις καλύτερες προθέσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής στον 
τομέα αυτό. Είναι σύνηθες στα σχολεία της επικράτειας να συλλέγονται 
περιοδικά πλήθος στατιστικών και απογραφικών στοιχείων. Οι καταγρα
φές αυτές, μολονότι αποτελούν μια βάση δεδομένων και μπορούν να 
απεικονίζουν την κατάσταση των υλικοτεχνικών υποδομών, εντούτοις δεν 
οδηγούν στην ορθή επεξεργασία τους και στην έμπρακτη και διαρκή βελ
τίωση τους, πέρα από τις τυπικά προβλεπόμενες παρεμβάσεις. 

Στη χώρα μας το θεσμικό πλαίσιο και οι προδιαγραφές που αναφέ
ρονται στην κατασκευή και ποιότητα του σχολικού κτιρίου και μέρος του 
εξοπλισμού του αφορούν διάφορες υπηρεσίες του ΥΠ.Ε.Π.θ. και 
κυρίως εξαρτώνται από το έργο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Οι 
θεσμικές προδιαγραφές των ποιοτικών στοιχείων, για να είναι αποδοτι
κές, χρειάζεται να βρίσκονται σε άμεση και λειτουργική σχέση με τις 
διαδικασίες, τη χρηματοδότηση, το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 
σχεδιάζει, κατασκευάζει και ασκεί εποπτεία, με τον ρόλο και την εμπλο
κή της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες των 
τοπικών κοινωνιών και, κυρίως, με τους τελικούς αποδέκτες και «χρή
στες» του σχολικού περιβάλλοντος. 

Από τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας προκύπτει ότι η υλικοτεχνική 
υποδομή στην εκπαίδευση εμφανίζει ποικίλες ελλείψεις και αρκετά κενά 
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όχι μόνο ως προς τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα αλλά κυρίως, και 
κατεξοχήν, ως προς τη γενικότερη σχέση και αλληλεπίδραση του παιδαγω
γικού πλαισίου με την οργάνωση και λειτουργικότητα του σχολικού χώρου. 
Η λειτουργικότητα, η αισθητική και η ασφάλεια του σχολικού χώρου σχετί
ζεται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και αφορά άμεσα την καθη
μερινή ζωή και τη δημιουργικότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. 

Εκπαιδευτικοί και μαθητές θεωρούν ότι το σχολείο δεν ανταποκρίνε
ται ικανοποιητικά ως προς τους κτιριακούς του χώρους, παρουσιάζοντας 
μια σειρά από λειτουργικές ανεπάρκειες στις διδακτικές αίθουσες, στα 
εργαστήρια, στην αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων, στη χρήση εποπτι
κών μέσων και στην αξιοποίηση της βιβλιοθήκης. Η γνώμη των μαθητών 
εμφανίζεται ιδιαίτερα αρνητική ως προς τη χρήση εποπτικών μέσων και 
Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία, αλλά και ως προς την 
ύπαρξη και χρήση καλά οργανωμένων βιβλιοθηκών. Ειδικά η στάση 
εκπαιδευτικών και μαθητών ως προς την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 
συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών κρίσεων. Ακόμη, θεω
ρούν ότι οι σχολικοί χώροι δεν ανταποκρίνονται καθόλου ως προς τη 
διευκόλυνση των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Μέτρια είναι, εξάλλου, η 
εκτίμηση της λειτουργικότητας των υπαίθριων χώρων του σχολείου, ενώ 
κανένας σχολικός χώρος δεν θεωρείται κατά την εκτίμηση των μαθητών 
ότι ανταποκρίνεται θετικά με ποσοστό που να υπερβαίνει το 50%. 

Ως προς το ζήτημα της συμβολής του σχολικού περιβάλλοντος στην 
κοινωνικοποίηση των μαθητών, στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων 
και αξιών καθώς και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τόσο οι εκπαιδευτικοί 
όσο και οι μαθητές θεωρούν ότι η λειτουργικότητα του σχολικού χώρου 
ανταποκρίνεται γενικά στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, κυρίως 
μέσω της διοργάνωσης πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Οι απόψεις αυτές διαφοροποιούνται κατά τΰπο σχολείου με τους δυο 
τύπους των Λυκείων να αποτυπώνουν τις πιο αρνητικές αξιολογικές κρί
σεις. Ενδεχομένως η επικριτική αυτή στάση να σχετίζεται με την εντατι
κοποίηση, τις αυξημένες υποχρεώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών και 
το εξετασιοκεντρικό κλίμα στα Λύκεια. Όσον αφορά στην αρνητική 
στάση εκπαιδευτικών και μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, αυτή 
μπορεί να σχετίζεται με τη διάχυτη αίσθηση ότι η κρατική μέριμνα για 
την τεχνική εκπαίδευση είναι ανεπαρκής. 

Η άποψη των εκπαιδευτικών ως προς τη λειτουργικότητα των χώρων 
γραφείου του σχολείου τους καταγράφει απλώς την ανεπάρκεια και την 
παντελή έλλειψη ενός δημιουργικού και προσωπικού χώρου. Ελλείψεις 
εντοπίζονται και ως προς την επάρκεια των χώρων στάθμευσης των 
αστικών κυρίως σχολείων. 
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Σχετικά με το ζήτημα της αισθητικής των σχολικών χώρων οι εκπαι
δευτικοί εκτιμούν γενικά ότι το σχολικό περιβάλλον ανταποκρίνεται 
αλλά όχι ικανοποιητικά στις ανάγκες τους με αρνητική προοδευτική 
τάση στο Γενικό και στο Επαγγελματικό Λύκειο. Οι μαθητές ξεκάθαρα 
εκτιμούν αρνητικά την αισθητική του σχολικού τους περιβάλλοντος. 

Τέλος, εκπαιδευτικοί και μαθητές αισθάνονται ασφαλείς ως προς το 
σχολικό κτίριο και τον υπαίθριο χώρο του, με μιαν ελαφρά απόκλιση 
των μαθητών, οι οποίοι αισθάνονται παραπάνω ανασφαλείς, κυρίως, σε 
σχέση με τις φθορές του κτιρίου, ενώ οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ανα
σφαλείς στην περίπτωση σεισμού. Εξάλλου, τα χαμηλά ποσοστά ανα
σφάλειας από ενδοσχολική ή εξωσχολική βία που νιώθουν εκπαιδευτικοί 
και μαθητές, επιβεβαιώνουν ότι η λειτουργία του σχολείου δεν επηρεά
ζεται από εξωγενείς παράγοντες ή ενδογενή φαινόμενα κοινωνικής 
παθογένειας. Τέτοια φαινόμενα αφορούν οπωσδήποτε σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις ή τυχαία περιστατικά και δεν σχετίζονται με οργανωμένες 
ομάδες παραβατικής συμπεριφοράς. Αν και τα μικρότερα ποσοστά ανα
σφάλειας λόγω παρόμοιων καταστάσεων εντοπίζονται στο Λύκειο, 
εντούτοις οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές του Επαγγελματικού Λυκείου 
φαίνεται ότι αισθάνονται τη μεγαλύτερη συγκριτικά ανασφάλεια λόγω 
ενδοσχολικής βίας. Το φαινόμενο αυτό ίσως ερμηνεύεται από το γεγο
νός ότι η επαγγελματική εκπαίδευση συγκεντρώνει μαθητές από μη προ
νομιούχες κοινωνικές ομάδες καθώς και μαθητές χαμηλών επιδόσεων. 

Ο επαναπροσδιορισμός του σχολικού περιβάλλοντος σε οργανική 
σχέση και λειτουργική αναφορά με τις υπόλοιπες παραμέτρους της 
εκπαίδευσης, και κυρίως με το παιδαγωγικό της πλαίσιο, θα επανατο
ποθετήσει την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου στο ευρΰ τεχνοκρατι
κό και ανθρωπιστικό πλαίσιο. Τοΰτο δεν μπορεί να συμβεί αν προηγου
μένως δεν καταγράφουν κριτικά οι δράσεις των φορέων που επεξεργά
ζονται τα στοιχεία ποιότητας του σχολικού περιβάλλοντος. Είναι ανάγκη 
η έρευνα και ο σχεδιασμός των σχολικών χώρων, στη βάση ολοκληρω
μένων προσεγγίσεων και συνεχών βελτιωτικών παρεμβάσεων, να προη
γούνται από κάθε κατασκευαστική ενέργεια. 

Τα ομοιόμορφα σχολεία, τα ασυντήρητα και παλαιά κτίρια, η έλλειψη 
υπαίθριων, εξειδικευμένων και βοηθητικών χώρων, ο αποκλεισμός στην 
πρόσβαση των μαθητών με ειδικές ανάγκες, η έλλειψη αισθητικής και 
φαντασίας, ο ελλιπής ή άχρηστος εξοπλισμός, οι διπλοβάρδιες κ.λπ. επι
δρούν καταλυτικά στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασία και σκηνοθετούν 
την γκρίζα πλευρά της σχολικής ζωής. Στη χώρα μας, σε σύνολο 9.780 
σχολείων (πλην των νηπιαγωγείων), έχουν ιδρυθεί μόνο 499 βιβλιοθήκες 
και αυτές ανήκουν μόνο σε Γυμνάσια και Λύκεια και σε κανένα Δημοτικό. 
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Μια νέα αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική και κατασκευαστική κουλ
τούρα σε αλληλεπίδραση και αμοιβαιότητα με το όλο παιδαγωγικό πλαί
σιο, το εποπτικό και υποστηρικτικό υλικό καθώς και με την εισαγωγή 
των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση μπορεί να συμβάλει σε μιαν 
άλλη ποιότητα και λειτουργικότητα των υλικοτεχνικών υποδομών και 
του ευρύτερου σχολικού χώρου. 

3.4. Μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης 

Το διοικητικό πλαίσιο, το παιδαγωγικό πλαίσιο, ακόμη και οι υλικο
τεχνικές υποδομές δημιουργούνται, εξελίσσονται και διαρκώς εκσυγ
χρονίζονται ποιοτικά και αποδοτικά με τη συνεργεία μηχανισμών ή δια
δικασιών υποστήριξης, ανατροφοδότησης και μετεξέλιξης. Σε μια κοι
νωνία που αλλάζει ραγδαία και σε μια εκπαίδευση η οποία πρέπει να 
προσαρμόζεται ευέλικτα στις νέες προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης 
και του ανταγωνισμού, απαιτούνται νέες μέθοδοι και διαδικασίες στη 
λειτουργία ενός συγχρόνου εκπαιδευτικού συστήματος. Τέτοιοι μηχανι
σμοί είναι, κυρίως, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών, 
η εκπαιδευτική έρευνα και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. 

3.4.α. Η επιμόρφωση 

Αν η ποιότητα της εκπαίδευσης συναρτάται με την αλληλεξάρτηση 
και αλληλουχία όλων των παραμέτρων της, τότε η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών αποτελεί μια καθοριστική και απαραίτητη διαδικασία 
για την ανάπτυξη και τη διαρκή βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήμα
τος. Οι διαφαινόμενες διεθνείς τάσεις για την επιμόρφωση των εκπαι
δευτικών τείνουν σε μιαν αλλαγή παραδείγματος. Δεν αρκεί απλώς η 
αρχική εκπαίδευση, η ένταξη στο επάγγελμα και η τυπική ή αποσπα
σματική επιμόρφωση, αλλά η δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής 
συνείδησης, η οποία θα εδράζεται στη δια βίου συνεχή και κριτικά ανα-
στοχαστική εκπαίδευση και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Το πέρασμα 
από την επιμόρφωση στην επαγγελματική ανάπτυξη χαρακτηρίζει τις 
νέες ανάγκες ανταπόκρισης στις κοινωνίες της γνώσης και της μάθησης 
σε όλη τη διάρκεια και σε κάθε περιβάλλον του βίου. 

Η εκπαιδευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδέχεται τη 
νέα αυτή διάσταση της επιμόρφωσης και επικεντρώνει το ενδιαφέρον 
της σε έναν μετασχηματισμό του ρόλου του εκπαιδευτικού, ο οποίος θα 
πρέπει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας της πλη
ροφορίας και της γνώσης, της κοινωνικής συνοχής και της ενεργούς συμ
μετοχής των πολιτών. 
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Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στη χώρα μας γνώρισε διάφορες 
διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν μια σταδιακή μετάβαση από τα ελεγχό
μενα, μακροχρόνια και συγκεντρωτικά πρότυπα επιμόρφωσης σε πιο 
ελευθέρα και ταχΰρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια. Η μετάβαση από τις 
Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. και Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. στα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 
(Π.Ε.Κ.) με αυτοτελή διοίκηση και οργάνωση αποσκοπούσε, ήδη με τον 
Νόμο 1566/85, στην αποκέντρωση του θεσμού της επιμόρφωσης. Προς 
την κατεύθυνση αυτή ενισχύθηκε αργότερα ο ρόλος εποπτείας και παιδα
γωγικής συνεργασίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με τα κατά τόπους 
Π.Ε.Κ. (Ν.2009/92). Ακολούθως, εισάγεται ο θεσμός των ευέλικτων πιλο
τικών προγραμμάτων και αναπτύσσονται ελευθέρα και αποκεντρωμένα 
προγράμματα στα Π.Ε.Κ. (Υ.Α. Γ2/3222/29-03-95 και Γ2/7578/12-10-95), 
με αποτέλεσμα να παρατηρείται ένα είδος διάστασης ανάμεσα στα ζητού
μενα και στα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα. Τα προβλή
ματα αυτά οδήγησαν και πάλι στην ανάληψη του κεντρικού σχεδιασμού 
της επιμορφωτικής πολιτικής από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την 
υλοποίηση της με τη συνεργασία των κατά τόπους Π.Ε.Κ. 

Σήμερα υφίσταται μια μεγάλη ποικιλία προσφερόμενων επιμορφωτι
κών σεμιναρίων, τα οποία αφορούν, πέρα από τους εκπαιδευτικούς, στην 
επιμόρφωση των στελεχών, των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, των αποσπα
σμένων εκπαιδευτικών στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, στα ευρω
παϊκά προγράμματα και στις καινοτόμες δράσεις. Ακόμη, φορείς της επι
μόρφωσης μπορούν να είναι το Π.Ι., ο Ο.Ε.Π.Ε.Κ., τα Π.Ε.Κ., τα Α.Ε.Ι., 
το Ε.Α.Π., τα Α.Τ.Ε.Ι., η Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε., οι σχολικές μονά
δες και τα δίκτυα σχολείων, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι επιστημονικές ενώ
σεις εκπαιδευτικών και συνδικαλιστικών φορέων (Ν. 1824/88) κ.ά. 

Ωστόσο, μια κριτική αποτίμηση των μέχρι σήμερα επιμορφωτικών 
δράσεων εμφανίζει ποικίλα προβλήματα, ελλείψεις και ανεπάρκειες ως 
προς την ποιότητα, τον συγκεντρωτικό χαρακτήρα, τις πραγματικές 
ανάγκες των εκπαιδευτικών και τη διασύνδεση της επιμόρφωσης με τη 
μαθησιακή διαδικασία και τη σχολική πράξη. 

Η έρευνα έδειξε ότι σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών έχει συμ
μετάσχει από την αρχή της σταδιοδρομίας τους σε επιμορφωτικά προ
γράμματα. Συνάμα, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι έχουν πολλά χρόνια να παρακολουθήσουν κάποιο επιμορφωτικό 
σεμινάριο, πέραν της εισαγωγικής επιμόρφωσης. Οι περισσότεροι εκτι
μούν ότι τα βραχείας διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα προσφέ
ρουν ελάχιστα, καθόσον δεν γίνονται σωστά οργανωμένα και δεν απευ
θύνονται παρά σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. 

Το έλλειμμα αυτό επιτείνεται από το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί 
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αναμένουν κατά τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων περισσότερο 
εξειδικευμένες και όχι γενικόλογες και θεωρητικές επιμορφώσεις, παρα
δειγματικές εφαρμογές στην εκπαιδευτική πράξη, εμβάθυνση και διεξο
δική μελέτη και όχι επιφανειακές προσεγγίσεις. Τρέφοντας υψηλές 
προσδοκίες για τα προγράμματα επιμόρφωσης θεωρούν ότι οι επιμορ-
φωτές χρειάζεται να είναι «προβεβλημένες προσωπικότητες» στον 
εκπαιδευτικό χώρο, οι οποίοι να εστιάζουν πρωτίστως στη σύνδεση θεω
ρίας και πράξης. Το έλλειμμα στην ποιότητα της επιμόρφωσης, η προη
γουμένη απογοητευτική εμπειρία, η έλλειψη χρόνου, πληροφόρησης και 
κινήτρων οδηγούν πολλούς εκπαιδευτικούς σε αδράνεια. 

Ωστόσο, ένας σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιημένος ως προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, προ
κρίνοντας νέες μεθοδολογίες που έχουν χαρακτήρα πρακτικής ανταπό
κρισης και επίλυσης εκπαιδευτικών προβλημάτων, επικεντρώνονται 
στην πράξη, ακολουθούν συνεργατικές και συμμετοχικές μορφές επι
μόρφωσης και, κυρίως, υπερβαίνουν τις παραδοσιακές «μετωπικές επι
μορφώσεις». Αν και οι εκπαιδευτικοί προτιμούν τον συνεχή, συστηματι
κό και υποχρεωτικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης με ταυτόχρονη απαλ
λαγή από τα διδακτικά καθήκοντα, θεωρούν, ωστόσο, ότι δεν πρέπει 
αυτή να συνδέεται με την επαγγελματική εξέλιξη στη διοίκηση, αλλά 
μάλλον με την ανάληψη εξειδικευμένων θέσεων στελεχών. Οι παλαιότε
ροι εκπαιδευτικοί και Διευθυντές ανέφεραν ως πλέον δόκιμο και αποδο
τικό πρότυπο επιμόρφωσης, συμβατό με τις ανάγκες τους, την επιμόρ
φωση που παρείχε κάποτε η Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. 

Γενικότερα, η έλλειψη ενός συγκροτημένου σχεδίου επιμόρφωσης, 
ευαισθητοποίησης και έγκαιρης ενημέρωσης συχνά οδηγεί σε ευκαιρια
κές επιμορφώσεις «μιας χρήσεως», στην αποσπασματική εφαρμογή 
έτοιμων και ταχΰρρυθμων επιμορφωτικών πακέτων, τα οποία κατανα
λώνονται απλώς και δεν συμβάλλουν ουσιαστικά στην επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κύριος άξο
νας της επιμόρφωσης χρειάζεται να είναι η ενδυνάμωση τους για τη δια
χείριση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και της πολυμορφίας του 
μαθητικού δυναμικού στο σχολείο. Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραί
τητη η πολλαπλή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό των 
επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. 

Η αλλαγή παραδείγματος της επιμόρφωσης και η μετάβαση από το 
παραδοσιακό, ομοιόμορφο και συγκεντρωτικό πρότυπο στην ευέλικτη 
και συστηματική υποστήριξη κατά στάδια της επαγγελματικής ανάπτυ
ξης των εκπαιδευτικών προϋποθέτει μια σειρά από μέτρα ενίσχυσης των 
ευκαιριών και των κινήτρων, των ικανοτήτων και των προσόντων τους. 
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Η διεύρυνση του ρόλου των εκπαιδευτικών ως σχεδιαστών και δια
μορφωτών της μάθησης και της εν γένει σχολικής ζωής περιλαμβάνει 
μια συνεχή και δια βίου ανανέωση της επαγγελματικής επιμόρφωσης, 
με έμφαση στα μεταβαλλόμενα περιεχόμενα των γνωστικών αντικειμέ
νων, στην παιδαγωγική χρήση των Νέων Τεχνολογιών, στη διαπολιτι-
σμική αγωγή και τη διαχείριση της πολυμορφίας του μαθητικού δυνα
μικού, στους νέους τρόπους μάθησης. Ταυτόχρονα, το πέρασμα από τις 
μαζικές και ομοιόμορφες επιμορφωτικές δράσεις σε πιο συνεργατικές 
μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες μάλιστα θα συνδυάζουν 
τις τυπικές με τις άτυπες επιμορφωτικές δράσεις, μπορούν να καταστή
σουν τα σχολεία εφαρμοσμένα επιμορφωτικά κέντρα κατ' εξοχήν. 

Οπωσδήποτε, είναι ανάγκη να μελετηθούν οι τρόποι διασύνδεσης της 
επιμόρφωσης με την καθαυτή σχολική πράξη και ζωή, ως ζωτική και συνε
χή διαδικασία ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνεπώς, μια 
καταγραφή και αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων της επιμόρφωσης, 
σε συνδυασμό με τη διερεύνηση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαι
δευτικών, μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία ενός συστήματος διασφά
λισης της ποιότητας των επιμορφωτικών δράσεων. Περιλαμβάνοντας 
συγκεκριμένες αρχές και κριτήρια ποιότητας σε σχέση με τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ένα τέτοιο σύστημα 
χρειάζεται να πιστοποιεί με σύγχρονο και αδιάβλητο τρόπο τα προσόντα 
των εκπαιδευτικών. Συνάμα, η επιμόρφωση πρέπει να οργανώνεται και να 
διασυνδέεται με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα, ανι
χνεύοντας τα προβλήματα και ελέγχοντας διαρκώς τη συμβατότητα και 
συνεργεία και των άλλων παραμέτρων του εκπαιδευτικού έργου. 

Ένα σύγχρονο παρατηρητήριο επιμόρφωσης, πέρα από την απαραίτη
τη αποκέντρωση και σύνδεση του με τη σχολική μονάδα και τη διδακτική 
πράξη, θα πρέπει να αναπτύξει, μέσω ενός ψηφιακού επιμορφωτικού 
δικτύου, έναν μηχανισμό τεκμηρίωσης, επικοινωνίας και διαρκούς πληρο
φόρησης των επιμορφωτικών δράσεων και της εκπαιδευτικής έρευνας. 

3.4.β. Η εκπαιδευτική έρευνα 

Η εκπαιδευτική έρευνα υποστηρίζει επιστημονικά και τεχνοκρατικά 
τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής πολιτικής, προωθώ
ντας ποικίλες παρεμβάσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση και αποδοτι
κότητα του συστήματος εκπαίδευσης. Η πολυπλοκότητα των εκπαιδευ
τικών συστημάτων, η καίρια σημασία της εκπαίδευσης για όλους τους 
τομείς της σύγχρονης κοινωνικής και οικονομικής ζωής αλλά και η ανά
γκη κοινωνικής λογοδοσίας υστέρα από κάθε εκπαιδευτική αλλαγή και 
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παρέμβαση, αναδεικνύουν την εκπαιδευτική έρευνα ως βασική προϋπό
θεση κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής στρατηγικής. 

Συχνά, όμως, οι προτεραιότητες και οι προϋποθέσεις της εκπαιδευτι
κής έρευνας δεν είναι ιδεολογικά και πολιτικά ουδέτερες. Στις μέρες μας 
είναι διεθνώς έντονο το φαινόμενο σύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
οικονομική ανταγωνιστικότητα και τις απαιτήσεις της αγοράς. Στις 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α., παρατηρείται μια 
έντονη κινητικότητα και σύγκλιση όσον αφορά στη θεματολογία, στη 
χρηματοδότηση και στη συνεργασία και αξιοποίηση των δεδομένων της 
εκπαιδευτικής έρευνας μέσω εξειδικευμένων ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και διεθνών φορέων. 

Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται αρκετοί κυβερνητικοί και μη 
φορείς στον τομέα της εκπαιδευτικής έρευνας, έχοντας ως κυρίους άξο
νες τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία, στην επαγγελ
ματική εκπαίδευση, στην εκπαιδευτική πολιτική και μεταρρύθμιση, στη 
διοίκηση σχολικών μονάδων, στη σχολική αποτελεσματικότητα και 
τέλος στη διδασκαλία και στη μάθηση (C.I.D.R.E.E. 1995). Σε σχέση με 
τον μέσο ευρωπαϊκό όρο και συμφωνά με στοιχεία του 1995, η χώρα μας 
εμφανίζει χαμηλή προτεραιότητα στην ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπου
δών, στην ειδική αγωγή, στην τεχνολογία, στην αξιολόγηση, στις ξένες 
γλώσσες και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συμφωνά με μεταγε
νέστερη έρευνα (Κ.Ε.Ε. 2002), τομείς όπως οι μαθησιακές δυσκολίες, η 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, η εφαρμογή 
Νέων Τεχνολογιών και η ανάπτυξη Προγραμμάτων Σπουδών εμφανί
ζουν να έχουν ερευνηθεί πολϋ περισσότερο από άλλους, όπως η οργά
νωση και διοίκηση της εκπαίδευσης, η σύνδεση με την αγορά εργασίας, 
οι οικονομικοί πόροι της εκπαίδευσης και η σχολική αποτελεσματικό
τητα, τομείς οι οποίοι αποτελούν προτεραιότητες σε πολλές χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. 

Μολονότι πραγματοποιούνται ποικίλες ερευνητικές δραστηριότητες 
στη χώρα μας και δεν είναι λίγοι οι φορείς που ασχολούνται με την 
καταγραφή και αξιοποίηση τους, η εκπαιδευτική έρευνα στην Ελλάδα 
δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη, εμφανίζοντας τη χαμηλότερη χρη
ματοδότηση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ακόμη, δεν έχει 
συχνά αποδεκτή ποιότητα και, το κυριότερο, δεν ασκεί σημαντική επί
δραση στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η έλλειψη συντονισμού 
μεταξύ των ερευνητικών φορέων, η ανεπαρκής διάχυση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, η ελλιπής ενημέρωση αλλά και η άγνοια άλλων παρεμ
φερών ερευνητικών δράσεων, χαρακτηρίζουν, εν πολλοίς, την κατάστα
ση της εκπαιδευτικής έρευνας στην Ελλάδα. 
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Η έρευνα έδειξε ότι οι Διευθυντές, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, 
θεωρούν πολΰ σημαντική τη συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικές 
έρευνες, εκφράζοντας παράλληλα την επιφύλαξη τους για τη συνέχεια 
και συνέπεια του συστήματος ανάληψης, διεκπεραίωσης και πληροφό
ρησης των ερευνών. Η προτεραιότητα στην αυτοαξιολόγηση της σχολι
κής μονάδας καθώς και άλλες συνεργασίες του σχολείου για ερευνητικά 
θέματα δείχνουν τη διάθεση των Διευθυντών για ένα «ανοικτό» στην επι
κοινωνία σχολείο, το οποίο κινητοποιεί και διευρύνει τους ορίζοντες 
όλων των μελών του. 

Κατά τον ίδιο τρόπο απάντησαν και οι Υπεύθυνοι Σχολικών Δραστη
ριοτήτων και οι Σχολικοί Σύμβουλοι, επισημαίνοντας την ανάγκη για 
ανατροφοδότηση και βελτίωση της ποιότητας του έργου τους μέσω εξει
δικευμένων εκπαιδευτικών ερευνών. Μάλιστα, ένα σημαντικό ποσοστό 
Σχολικών Συμβουλών δηλώνει ότι διενεργεί εκπαιδευτική έρευνα στα 
σχολεία με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών, αποτυπώνοντας την 
υπάρχουσα κατάσταση και προβαίνοντας σε διορθωτικές βελτιώσεις και 
παρεμβάσεις, δίχως πάντοτε να έχει τη θετική στήριξη των υπευθύνων 
φορέων για τη διενέργεια της έρευνας. 

Οι εκπαιδευτικοί, μολονότι διατίθενται θετικά στη διενέργεια εκπαι
δευτικών ερευνών, εμφανίζουν ελλιπή και αποσπασματική πληροφόρη
ση για την εκπαιδευτική έρευνα που συντελείται, κυρίως στο Γυμνάσιο 
και στο Λύκειο. Ως πηγή ενημέρωση τους αναφέρουν το διαδίκτυο, τα 
επιστημονικά περιοδικά και τον Σχολικό Σύμβουλο. Με πρώτους τους 
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι διδάσκοντες δηλώ
νουν ότι προσπαθούν να αξιοποιούν τα αποτελέσματα των εκπαιδευτι
κών ερευνών, παρόλο που συχνά είναι απογοητευμένοι από την αναπο
τελεσματική πληροφόρηση και διάχυση των ερευνητικών δεδομένων. 

Μολονότι οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν θετικά το ενδιαφέρον τους 
για την εκπαιδευτική έρευνα, η αξιοποίηση της σε επίπεδο ενημέρωσης 
και διάχυσης και, κυρίως, στο επίπεδο της χάραξης της εκπαιδευτικής 
πολιτικής υστερεί σημαντικά. Η ανάγκη δημιουργίας ενός εθνικού 
συντονιστικού φορέα, με σκοπό τη στήριξη της συνεργασίας μεταξύ των 
ερευνητικών φορέων αλλά και την προβολή και αξιοποίηση της έρευνας 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, κρίνεται απολύτως απαραίτητη. Εξάλ
λου, η δημιουργία ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα θα ενοποιήσει το 
αποσπασματικό και αλληλοεπικαλυπτόμενο μέχρι στιγμής έργο διαφό
ρων φορέων της εκπαιδευτικής έρευνας, σχεδιάζοντας, προωθώντας και 
αξιοποιώντας τη θεματολογία, την χρηματοδότηση και τη διάχυση των 
ερευνητικών προγραμμάτων. 
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Ειδικότερα, η σχετική ενημέρωση και ανατροφοδότηση των εκπαι
δευτικών είναι ανάγκη να διαχέεται μέσα από μια ειδική ηλεκτρονική 
σελίδα με διαδραστικές δυνατότητες διαλόγου και σχολίων ή με τη 
χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να συνδεθεί με την επιμόρ
φωση των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, η δυνατότητα διεξαγωγής εκπαι
δευτικής έρευνας μπορεί να ενισχυθεί και να επεκταθεί ως μέθοδος 
εργασίας και στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως μια βασική παράμε
τρος του έργου τους. 

Τέλος, κάθε αλλαγή και μεταρρυθμιστική παρέμβαση στο ίδιο το 
εκπαιδευτικό σύστημα είναι απαραίτητο να τεκμηριώνεται και να προ
κύπτει μέσα από τη συστηματική και σε βάθος εκπαιδευτική έρευνα, 
επεξεργασία και μελέτη των δεδομένων. 

3.4.γ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχετίζεται με όλους τους 
παράγοντες που αφορούν το ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο του εκπαιδευτι
κού συστήματος, τη σχολική μονάδα και το έργο του κάθε εκπαιδευτι
κού. Πρόκειται για μια συνθέτη διαδικασία στην οποία εμπλέκονται 
όλες οι παράμετροι της εκπαίδευσης, από την εκπαιδευτική νομοθεσία 
και τα Προγράμματα Σπουδών μέχρι τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή. 

Αναμφίβολα, η αντιπαράθεση και ο προβληματισμός για την αξιολό
γηση του εκπαιδευτικού έργου, παρά το ότι αποτελεί ήδη μια διεθνή 
εμπειρία και κατάκτηση, στη χώρα μας παραμένει ένα ζήτημα πολύ
πλοκο και δυσεπίλυτο, το οποίο διχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα. 
Ό τ α ν η αξιολόγηση έχει ελεγκτικό χαρακτήρα και προσανατολισμό, 
συνήθως ενδιαφέρεται για την τεχνοκρατική αποτίμηση συγκεκριμένων 
παραγόντων και όχι για ολόκληρη τη διαδικασία του εκπαιδευτικού 
έργου. Αντίθετα, όταν ο σκοπός της αξιολόγησης είναι ανατροφοδοτικός 
και αποβλέπει στην ευρύτερη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, τότε 
αποτιμάται κυρίως η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από 
την αλληλουχία, συνοχή και αλληλεπίδραση των παραμέτρων του εκπαι
δευτικού συστήματος. 

Η έμφαση που δίνεται κατά την τελευταία δεκαετία στην αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλε
ται σαφώς στην ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο 
ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον της σύγχρονης κοινωνίας της γνώ
σης, αλλά και στις τάσεις οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου με 
βάση τις αρχές της οικονομίας και της ανταγωνιστικής αγοράς. Οι 
τάσεις αυτές υποτίθεται ότι εμπεριέχουν την απαίτηση για κοινωνικό 
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έλεγχο και λογοδοσία καθώς επίσης και την ανάγκη για σύγκλιση και 
ομογενοποίηση των εκπαιδευτικών στόχων και πρακτικών. Ποικίλες 
προσεγγίσεις διαμορφώνουν το πλαίσιο της αξιολόγησης στις χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κΰρια χαρακτηριστικά την εξωτερική αξιολό
γηση ως δημόσιο και διοικητικό έλεγχο του έργου των εκπαιδευτικών, 
την κοινωνική λογοδοσία του σχολείου και των εκπαιδευτικών (Μ. Βρε
τανία) και την εσωτερική αξιολόγηση ως αυτοέλεγχο της σχολικής 
μονάδας (Δανία, Σουηδία). Με κΰριο στόχο την ποιότητα και αποτελε
σματικότητα της εκπαίδευσης, είναι, πάντως, εμφανής στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση η τάση μετακίνησης της αξιολόγησης από τα πρόσωπα στη σχο
λική μονάδα και στην αυτοαξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών. 

Στην Ελλάδα, παρά τις κατά καιρούς νομοθετικές ρυθμίσεις, το ζήτη
μα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών παραμένει άλυτο και μετέωρο. 
Η αντιπαιδαγωγική εμπειρία του επιθεωρητισμοΰ αλλά και ο μη σαφής 
προσδιορισμός του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης του εκπαιδευτι
κού έργου και των εκπαιδευτικών προκάλεσαν τις έντονες αντιδράσεις 
των συνδικαλιστικών οργάνων των εκπαιδευτικών, αναστέλλοντας την 
εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν. 2043/1992, Ν. 
2525/1997, Ν. 2986/2002). Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ρυθμίσεις 
αυτές φορέας της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού δεν είναι ο επιθεωρη
τής αλλά ο Σχολικός Σύμβουλος και ο Διευθυντής, ενώ αφαιρείται το κρι
τήριο του ήθους, το οποίο ταυτιζόταν συχνά με τα κοινωνικά και πολιτι
κά φρονήματα του εκπαιδευτικού. Ωστόσο, η αποτύπωση του αξιολογι
κού αποτελέσματος παραμένει σε αριθμητικές κλίμακες και η αξιοποί
ηση των αξιολογικών εκθέσεων προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί στη 
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών. Είναι φανερό 
ότι το όλο πλαίσιο της αξιολόγησης, ενώ υποτίθεται ότι αποβλέπει στη 
βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, εντούτοις περιορίζεται στην 
κάθετη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, δίχως σύνδεση και αναφορά με 
την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Στο διοικητικό και γραφειοκρατικό πρότυπο αξιολόγησης που πρό
τεινε η Πολιτεία, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εκπαιδευτικών 
(Δ.Ο.Ε., Ο.Λ.Μ.Ε.) αντιπροτείνουν ένα μάλλον αποκεντρωτικό και συμ
μετοχικό πλαίσιο αυτοαξιολόγησης. Ενδεχομένως, η πόλωση αυτή μετα
ξύ της πολιτικής ηγεσίας και των συνδικαλιστών ερμηνεύει, εν πολλοίς, 
και την αποτυχία των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. 

Οι τελευταίες τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι ενθαρρύ
νουν περισσότερο την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας μέσα από 
ένα ισορροπημένο πλαίσιο εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης. 
Μάλιστα, το πρότυπο της λεγόμενης «μετα-αξιολόγησης», ως συνδυα-
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σμός εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, αποβλέπει στη βελτίωση 
της σχολικής μονάδας μέσω της εσωτερικής αξιολόγησης, ενώ η εξωτε
ρική αξιολόγηση διασφαλίζει την ποιότητα της εσωτερικής. 

Στη χώρα μας η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας συνεχίζει να απο
τελεί μια συγκεντρωτική, γραφειοκρατική και ιεραρχική διαδικασία, η 
οποία, απλώς, καταγράφει ποσοτικά και στατιστικά στοιχεία των πόρων 
και των μέσων της εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, η όποια αποτελεσματι
κότητα της σχολικής μονάδας αξιολογείται με γενικά κριτήρια που αφο
ρούν στη διοικητική και οργανωτική δομή της, δίχως να εμπεριέχει και 
να προϋποθέτει έναν συμμετοχικό, αξιοποιήσιμο και ανατροφοδοτικό 
χαρακτήρα για την ίδια τη σχολική μονάδα. 

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ανέλαβε και υλοποίησε ήδη από το 1997 
διάφορα ευρωπαϊκά πιλοτικά προγράμματα για την αξιολόγηση της 
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στην σχολική μονάδα (SOCRATES, 
Σ.Ε.Π.Π.Ε.) σχεδιάζοντας εκπαιδευτικό υλικό, το Παρατηρητήριο της 
Αξιολόγησης μέσα από μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, καθώς και το 
σύστημα των στοιχείων του σχολείου μέσα από ένα ειδικά σχεδιασμένο 
δίκτυο εκπαιδευτικής πληροφόρησης. Είναι χαρακτηριστικό ότι και 
αυτές οι προσπάθειες δεν αξιοποιήθηκαν ποτέ. Το 2000 το Παιδαγωγι
κό Ινστιτούτο εκπόνησε έναν «Οδηγό για την αξιολόγηση της ποιότητας 
του εκπαιδευτικού έργου», εστιάζοντας θεματικά στη διαχείριση και 
αξιοποίηση των πόρων, στις σχέσεις και στο εκπαιδευτικό κλίμα, στις 
εκπαιδευτικές διαδικασίες και στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Είναι 
πάντως χαρακτηριστικό ότι η μόνη απόπειρα εσωτερικής αξιολόγησης 
της σχολικής μονάδας σε εξέλιξη στον ελληνικό χώρο αποτελεί το πρό
γραμμα «Ηγεσία για τη Μάθηση». 

Τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
στην πλειονότητα τους εκτιμούν ότι η αξιολόγηση τους είναι αναγκαία 
για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, ενώ θεωρούν πολΰ πιο απαραίτητη την 
αξιολόγηση των στελεχών. Περισσότερο επιφυλακτικοί ως προς την αξιο
λόγηση τους εμφανίζονται οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαί
δευσης. Ένα μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών εκλαμβάνει την αξιο
λόγηση ως έναν μηχανισμό ελέγχου και περιορισμού της παιδαγωγικής 
ελευθερίας και αυτοτέλειας τους, έναν τρόπο ενοχοποίησης αλλά και 
μεταβίβασης των αδυναμιών και των προβλημάτων της εκπαίδευσης 
στους διδάσκοντες. Συνάμα, παραδέχονται ότι δεν είναι ικανοποιημένοι 
από την ενημέρωση που έχουν για θέματα που αφορούν στην αξιολόγη
ση του εκπαιδευτικού και του έργου του. Στη συντριπτική τους πλειοψη
φία οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πρέπει να αξιολογούνται πρωτίστως για 
τη διδακτική και παιδαγωγική τους ικανότητα και για την υπηρεσιακή 
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τους συνέπεια και υπευθυνότητα, για την επιστημονική κατάρτιση τους, 
τη συνεργασία με τους γονείς και τους συναδέλφους. Σε μικρότερο βαθμό 
οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι στα κριτήρια αξιολόγησης πρέπει να 
συμπεριλαμβάνονται η συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου, τον 
Σχολικό Σύμβουλο και η ανταπόκριση σε εξωδιδακτικά καθήκοντα. 

Ωστόσο, ορισμένοι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν τη δυσπιστία τους σχετι
κά με τον τρόπο εφαρμογής της αξιολόγησης, φοβούμενοι τον ελεγκτικό, 
γραφειοκρατικό και «τιμωρητικό» της χαρακτήρα ή αμφισβητώντας τον 
αδιάβλητο, αντικειμενικό, αξιοκρατικό και αποτελεσματικό τρόπο 
εφαρμογής της. Γι' αυτό και θεωρούν ότι οι αξιολογητές, όποιοι και αν 
είναι αυτοί, θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε διδακτική εμπειρία και επι
στημονικά προσόντα υψηλού επιπέδου. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί εκτι
μούν ακόμη ότι η άμεση εισαγωγή της αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτι
κού σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σχολικό Σύμβουλο, ως ένα 
εργαλείο βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, θα προκαλέσει τους λιγό
τερους κραδασμούς στην εκπαίδευση. Άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως 
πιο κατάλληλους για την εφαρμογή της αξιολόγησης αμερόληπτα άτομα 
από ανεξάρτητους φορείς, ώστε να αποφευχθεί η υποκειμενική και 
μεροληπτική κρίση. Γενικά, όμως, αποδέχονται την αξιολόγηση ως μια 
συμμετοχική διαδικασία, η οποία μπορεί να πραγματώνεται στο πλαίσιο 
της σχολικής μονάδας και να παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης της 
καθώς και την ποιότητα ολόκληρου του εκπαιδευτικού έργου της. 

Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων κλίνουν περισσότερο προς την 
άποψη των εκπαιδευτικών και τάσσονται υπέρ της συλλογικής εσωτερικής 
αξιολόγησης ή του συνδυασμού εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 
θεωρούν, όμως, την αξιολόγηση ως αντίδοτο στη δημοσιοϋπαλληλική νοο
τροπία, η οποία περιορίζει το αίσθημα της ατομικής ευθύνης των εκπαι
δευτικών. Αποδέχονται με αμφιθυμία τον ρόλο τους ως προς την υπηρε
σιακή αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς τον 
τρόπο εφαρμογής της από την κεντρική διοίκηση του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και τονί
ζουν, κυρίως, την ανάγκη για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της. 

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι αντιλαμβάνονται την αξιολόγηση ως κίνητρο 
ανατροφοδότησης των εκπαιδευτικών και ως αφορμή για βελτίωση της 
ποιότητας του διδακτικού έργου τους, δίχως να συμμερίζονται την 
άποψη που συνδέει την αξιολόγηση με την ενοχοποίηση και τον περιο
ρισμό της αυτονομίας των εκπαιδευτικών. Το πλαίσιο της αξιολόγησης 
για τους Σχολικούς Συμβούλους θα πρέπει να δομείται κυρίως από διδα
κτικά και παιδαγωγικά κριτήρια. Μολονότι προκρίνουν τον αυτοβελτιω-
τικό και ανατροφοδοτικό χαρακτήρα της αξιολόγησης μέσα από ένα 
αδιάβλητο πλαίσιο εφαρμογής της, εντούτοις, ως κατάλληλους να ανα-
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λάβουν το έργο της υλοποίησης της προτείνουν παραδόξως τα διοικητι
κά στελέχη της εκπαίδευσης. Είναι φανερό ότι η στάση αυτή των Σχολι
κών Συμβουλών δεν εκφράζει, απλώς, την ασάφεια που επικρατεί σχετι
κά με το ζήτημα της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, αλλά και τον φόβο 
για την επικείμενη διατάραξη των σχέσεων τους με τους εκπαιδευτικούς. 

Παρόμοιες περίπου εκτιμήσεις με τους Σχολικούς Συμβούλους 
εκφράζουν και οι Διευθυντές και οι Προϊστάμενοι Γραφείων Εκπαίδευ
σης, συνδέοντας την αξιολόγηση με τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου και την ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, συμφω
νούν με την άποψη ότι υπάρχει πρόβλημα ενημέρωσης σχετικά με την 
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Θεωρούν 
ως πιο κατάλληλη την ιεραρχική εσωτερική αξιολόγηση ή ακόμη και τον 
συνδυασμό εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, αναγνωρίζοντας 
σημαντικό ρόλο στον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Φαίνεται ότι και 
στο επίπεδο των διοικητικών στελεχών καλλιεργείται πλέον η ιδέα μιας 
μετάβασης από το ελεγκτικό πρότυπο σε περισσότερο ανατροφοδοτικές 
εκδοχές της αξιολόγησης. Ωστόσο, κατά την προφορική διερεύνηση των 
απόψεων τους, έγινε φανερό ότι τα διοικητικά στελέχη προσδίδουν τελι
κά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μιαν ιεραρχική και γραφειοκρατική προσέγ
γιση της αξιολόγησης. Ως κατάλληλους φορείς της αξιολόγησης θεω
ρούν τους Σχολικούς Συμβούλους, τους Διευθυντές σχολικών μονάδων 
και τους Προϊσταμένους Γραφείων Εκπαίδευσης. Εκτιμούν ότι η αξιο
λόγηση, δημιουργώντας κίνητρα αποδοτικότητας, θα επιβραβεύει τους 
ικανούς και θα ενισχύει τους αδύναμους εκπαιδευτικούς, με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση όλου του εκπαιδευτικού συστήματος. Σε μια τέτοια 
προσέγγιση φαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός είναι ο μόνος που δεν ανα
λαμβάνει κανέναν άλλο ρόλο εκτός από εκείνον του αξιολογουμένου και 
του μοναδικού υπευθύνου του εκπαιδευτικού έργου. 

Αλλά και οι γονείς θεωρούν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και 
των Στελεχών της Εκπαίδευσης είναι απαραίτητη για τη βελτίωση του 
συστήματος της δημόσιας εκπαίδευσης, απαραίτητη για την κοινωνική 
λογοδοσία και ανάληψη των ευθυνών έναντι των «καταναλωτών» του 
εκπαιδευτικού αγαθού. Και οι γονείς δέχονται ως κριτήρια αξιολόγησης, 
κυρίως, τα διδακτικά, παιδαγωγικά και υπηρεσιακά προσόντα των 
εκπαιδευτικών αλλά και την ψυχοσυναισθηματική κατάσταση τους. Οι 
περισσότεροι φαίνεται να αντιμετωπίζουν την αξιολόγηση του εκπαι
δευτικού ως μέσο αποβολής από το εκπαιδευτικό σύστημα των μη ικα
νών και όχι ως μέσο αυτοβελτίωσης των εκπαιδευτικών και αναβάθμισης 
της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Η ακαταλληλότητα κάποιων 
εκπαιδευτικών ερμηνεύεται από ορισμένους γονείς ως έλλειψη ενδιαφέ-
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ροντος για την εκπαίδευση και ως αδυναμία του ίδιου του εκπαιδευτικού 
συστήματος να ελέγξει την ποιότητα του έργου των εκπαιδευτικών. 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου προϋποθέτει μια σφαιρική 
προσέγγιση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού συστήματος και 
σαφώς δεν πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά στον εκπαιδευτικό ή τον 
μαθητή. Ο ρόλος της αξιολόγησης ως ανατροφοδοτικής διαδικασίας και 
παρακολούθησης συνυφαίνεται οργανικά με την ίδια την ποιότητα της 
εκπαίδευσης και αποσκοπεί στη διαρκή βελτίωση και αναθεώρηση της. 

Παρά την ποικιλία των μορφών και των πρακτικών αξιολόγησης σε 
διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί κοινή συνισταμένη η 
τάση μετάβασης της αξιολογικής διαδικασίας από τα πρόσωπα στη σχο
λική μονάδα και στην ενδυνάμωση της αυτοδυναμίας της. Είναι σαφές 
ακόμη ότι η αξιολόγηση αποσυνδέεται από τη λογική του στείρου συγκε
ντρωτικού και γραφειοκρατικού ελέγχου και προσδιορίζεται ως υποστη-
ρικτικός μηχανισμός ανατροφοδότησης για την επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων ποιότητας ολόκληρου του συστήματος της εκπαίδευσης. 

Στην χώρα μας πάνω από είκοσι χρόνια δεν εφαρμόζεται καμιά 
συστηματική διαδικασία αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Η 
έλλειψη αυτή, η οποία αποδίδεται στο βεβαρημένο παρελθόν του «επι-
θεωρητισμοΰ», αλλά και η ασάφεια και η πλημμελής ενημέρωση γΰρω 
από το ευαίσθητο αυτό πρόβλημα είναι καιρός να πάψει να υφίσταται, 
γιατί όλα στην εκπαίδευση είναι πλέον ζήτημα ποιότητας και ευελιξίας. 

Κατ' αρχάς, είναι ανάγκη να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και ειλικρι
νής διάλογος μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στην εκπαίδευση και 
κυρίως να δημιουργηθεί μια βαθειά πολιτική συναίνεση στο κοινωνικό 
σώμα για τη διαμόρφωση μιας συνεκτικής διαδικασίας αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού έργου. Ο διάλογος αυτός θα πρέπει να επικεντρωθεί στη 
διασάφηση της έννοιας, των σκοπών, των στόχων αλλά και των μορφών 
της αξιολόγησης. Ένα σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης του εκπαιδευτι
κού έργου, πέρα από τη συνοχή και συνεργεία όλων των παραμέτρων 
της εκπαίδευσης, χρειάζεται να είναι διαρκώς ευέλικτο και ανοικτό σε 
αναθεωρήσεις, με βάση τις πραγματικές ανάγκες, τα σύγχρονα ερευνη
τικά δεδομένα και τις διεθνείς εξελίξεις. 

Κατόπιν, μια σοβαρή, συμμετοχική και συστηματική ενημέρωση των 
εκπαιδευτικών για τις σύγχρονες εξελίξεις της αξιολόγησης και τη χρησι
μότητα της στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική θα μπορού
σε να αποτελέσει το έναυσμα για τη σταδιακή εξοικείωση των εκπαιδευ
τικών με τις διαδικασίες αξιολόγησης και, κυρίως, με τη δημιουργία μιας 
εσωτερικής «κουλτούρας» αξιολόγησης στο επίπεδο κάθε σχολικής μονά
δας. Η έναρξη της αξιολόγησης «εκ των άνω προς τα κάτω», δηλαδή 
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πρώτα από τα Στελέχη της Εκπαίδευσης, και «από τα μέσα προς τα έξω», 
δηλαδή από την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, θα μπορούσε να 
αποτελέσει ένα είδος πιλοτικής και πειραματικής εφαρμογής της. 

Η αξιολόγηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την 
«ενοχοποίηση» ή τον έλεγχο των εκπαιδευτικών, αλλά για την υποστήρι
ξη και ενίσχυση όλων των παραμέτρων του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Για τον λόγο αυτό, δεν μπορεί παρά να είναι μια βαθύτατα συμμετοχική 
και εσωτερική διαδικασία στην οποία εμπλέκονται όλοι όσοι συμμετέ
χουν στο εκπαιδευτικό έργο και όχι μόνον οι εκπαιδευτικοί. Ό σ ο η αξιο
λόγηση προβάλλεται ως διοικητικό μέτρο ελέγχου των εκπαιδευτικών εκ 
των άνω, όσο το αίτημα της προέρχεται μόνο από έξω, τόσο οι αντιδρά
σεις και αντιστάσεις εναντίον της από τους εντός θα συνεχίζονται. 

3.5. Οι οικονομικοί πόροι στην εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση συνδέεται αναπόσπαστα με την οικονομία και την ανά
πτυξη κάθε χώρας. Οι δαπάνες στον τομέα της εκπαίδευσης και της αξιο
ποίησης του ανθρώπινου δυναμικού αφορούν σε ένα μεγάλο τμήμα των 
οικονομικών πόρων διεθνώς. Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 
εκπαίδευση και η κατάρτιση θεωρούνται πλέον επίσημα ως το κλειδί για 
την ενδυνάμωση της οικονομίας αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής 
συνοχής. Ασφαλώς, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση παρουσιάζουν μακρο
πρόθεσμες αποδόσεις και είναι δύσκολο να υπολογισθούν. Αν και οι οικο
νομικοί πόροι είναι συνήθως δημόσια κεφάλαια, η τάση που εμφανίζεται 
στις μέρες μας αφορά στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στην εκπαίδευ
ση και από τον ιδιωτικό τομέα. Η ορθή διαχείριση των δαπανών και η 
βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών 
συστημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται μέσα από δυο βασικές συνι
στώσες που συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. 
Πρόκειται για την αποδοτικότητα και την ισότητα ευκαιριών. 

Η μέτρηση της προόδου για την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων 
γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως με οικονομικούς δείκτες σε σχέση 
με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.), οι οποίοι αφορούν δημόσιες 
και ιδιωτικές δαπάνες ανά μαθητή και ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Μολο
νότι στην Ελλάδα οι δημόσιες δαπάνες που σχετίζονται με την εκπαίδευ
ση αυξάνονται σημαντικά, εντούτοις, η αύξηση αυτή πραγματοποιείται με 
βραδύτερους ρυθμούς σε σχέση με το ποσοστό επί του Α.Ε.Π. Μπορεί 
αυτό να σχετίζεται εν μέρει και με τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που 
παρουσιάζει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η χώρα μας βρίσκε
ται κάτω από τον μέσο όρο, ο οποίος κυμαίνεται λίγο πάνω από το 5% επί 
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του συνολικού Α.Ε.Π. των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την 
καλύτερη επίδοση να συναντάται στη Δανία (8,5%), στις άλλες σκανδινα
βικές χώρες και, από τις νεότερες χώρες-μέλη, στην Κΰπρο. 

Όσον αφορά στο πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα των ιδιωτικών επενδύ
σεων στην εκπαίδευση, οι παρατηρούμενες διαφορές μεταξύ των ευρω
παϊκών χωρών σε σχέση με τη συμμέτοχη του ιδιωτικού τομέα αφορούν 
στις ιδιαίτερες επιλογές και τάσεις της οικονομικής πολιτικής κάθε κρά
τους. Στην Ελλάδα, αν και οι οικονομικοί πόροι από ιδιωτικές δαπάνες 
είναι ιδιαίτερα χαμηλές, σε σχέση, όμως, με το σύνολο των δαπανών για 
την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες οι ιδιωτικές δαπάνες καλύπτουν 
ποσοστό γΰρω στο 6% του Α.Ε.Π., δίχως βέβαια να προσμετρώνται οι 
δαπάνες στα φροντιστήρια και στα ιδιαίτερα μαθήματα. Πάντως, ο 
αντίστοιχος μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 0,6. 

Παρά τη σημαντική αύξηση των δαπανών σε πραγματικές τιμές ανά 
μαθητή σε όλες τις βαθμίδες, η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο 
της «παλαιάς» Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 χωρών. Διατηρεί στο σύνολο 
της χώρας μια σχετικά καλή αναλογία μαθητή-εκπαιδευτικοΰ στην Πρω
τοβάθμια (ένας δάσκαλος ανά 13,5 μαθητές) και στη Δευτεροβάθμια (ένας 
καθηγητής ανά 10,6 μαθητές) με διαφοροποιήσεις στα αστικά κέντρα. 

Οι δαπάνες παγίου κεφαλαίου, οι οποίες αφορούν σε έξοδα κατα
σκευής, συντήρησης και εξοπλισμού των σχολικών κτιρίων και υποδο
μών, αντιπροσωπεύουν περίπου το 6% των συνολικών δαπανών για την 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αντίθετα, το ποσοστό 
των τρεχουσών δαπανών, οι οποίες αναφέρονται σε μισθούς του εκπαι
δευτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και στην παραγωγή εκπαι
δευτικού υλικού, στις επιδοτήσεις, ενοικιάσεις κτιρίων, στην απόσβεση 
παγίου κεφαλαίου κ.λπ., ανέρχεται περίπου στο 93,5%, με το 92% να 
αφορά μονάχα δαπάνες για τη μισθοδοσία. Το γεγονός αυτό, σε συν
δυασμό με το ότι οι μισθοί των εκπαιδευτικών είναι από τους χαμηλότε
ρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν εξηγείται παρά μόνο από τον μεγάλο 
αριθμό εκπαιδευτικών και τη μικρή αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτι
κό. Η χρηματοδότηση της εκπαίδευσης γίνεται κυρίως σε κεντρικό επί
πεδο και ακολούθως τα ποσά κατανέμονται σε περιφερειακό, νομαρ
χιακό και τοπικό επίπεδο, ανάλογα με τις πληθυσμιακές, γεωγραφικές 
και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Φαίνεται ότι μόνον η Αττική απορ
ροφά το 50% των επενδύσεων στην εκπαίδευση. 

Τα τελευταία χρόνια μεγάλα ποσά από ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτού
μενα προγράμματα (Ε.ΠΈΑΈ.Κ. Ι-ΙΙ, Β'και Γ Κ.Π.Σ.) σε ποσοστό 75% 
από ευρωπαϊκούς και 25% από εθνικούς πόρους, διατέθηκαν στην Πρω
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και αφορούσαν στη βελτίωση 
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Προγραμμάτων Σπουδών, σε διδακτικά βιβλία, σε υλικοτεχνικές υποδο
μές, σε Καινοτόμα Προγράμματα, σε επιμορφώσεις, σε Κέντρα Συμβου
λευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σε Κέντρα Περιβαλλο
ντικής Εκπαίδευσης, σε σχολικές βιβλιοθήκες, σε προγράμματα ένταξης 
για ειδικές κατηγορίες μαθητών, σε επιπρόσθετα μέτρα για την καταπο
λέμηση της σχολικής αποτυχίας, στην προώθηση της ισότητας των ευκαι
ριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση της αρχικής επαγ
γελματικής κατάρτισης, στην προώθηση του επαγγελματικού προσανατο
λισμού κ.ά. Κατά την εφαρμογή του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. 
2007-2013 στη χώρα μας, αναμένεται να προωθηθούν στρατηγικές δρά
σεις για την αναμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών, την επιτάχυνση 
του ρυθμού ένταξης των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, την ποιό
τητα και βελτίωση σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, 
μέσω της αποκέντρωσης και μείωσης της γραφειοκρατίας αλλά και της 
εφαρμογής της αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. 

Συμφωνά με την εκτίμηση των περισσότερων διοικητικών στελεχών, 
Διευθυντών και Προϊσταμένων Εκπαίδευσης, η χρηματοδότηση των 
σχολικών μονάδων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών τους κρί
νεται επαρκής. Ωστόσο, οι μισοί περίπου Διευθυντές σχολείων δήλωσαν 
ότι η χρηματοδότηση είναι ανεπαρκής ως προς τις πραγματικές αλλά 
και τις έκτακτες ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας. 
Η πλειονότητα των διοικητικών στελεχών θεωρεί ότι είναι ανεπαρκείς οι 
οικονομικοί πόροι που διατίθενται για την υλοποίηση των Καινοτόμων 
Προγραμμάτων. Αρκετά διοικητικά στελέχη θεωρούν ότι το σύστημα 
της διαχείρισης των οικονομικών πόρων είναι ανάγκη να αποκεντρωθεί 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας και τη διαχείριση αυτή να τη διεκπεραιώ
νει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Σε ό,τι αφορά στη χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων από εναλ
λακτικές πηγές εσόδων, δηλαδή εισφορές του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων, ιδιωτικές χορηγίες και προγράμματα Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., οι 
περισσότεροι Διευθυντές εκτιμούν ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιητική 
και συστηματική. Μάλιστα, αρκετοί Διευθυντές εκφράζουν ενστάσεις 
σχετικά με την αναζήτηση χορηγών από την τοπική και την ευρύτερη 
κοινωνία, φοβούμενοι ότι θα υπάρξει αλλοίωση του δημόσιου χαρακτή
ρα της σχολικής μονάδας από τις αξιώσεις που τυχόν θα εγείρουν οι 
ιδιωτικοί αυτοί φορείς χρηματοδότησης. 

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλοι σχεδόν, διοικητικά στελέ
χη, Διευθυντές σχολείων, εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν ότι η 
επαρκής χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων επηρεάζει πολΰ ή 
αρκετά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Για τον λόγο αυτό 
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και εκτιμούν ότι χρειάζεται οπωσδήποτε η αύξηση της χρηματοδότησης 
σε τομείς όπως η έρευνα, η επιμόρφωση, οι μισθοί των εκπαιδευτικών, 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εργαστηριακός εξοπλισμός, η δημιουργία 
αλλά και ο εμπλουτισμός των σχολικών βιβλιοθηκών, η πρόσβαση στο 
διαδίκτυο και γενικότερα η όλη υλικοτεχνική υποδομή των σχολικών 
μονάδων. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, εξέφρασαν την άποψη ότι 
η αύξηση της χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της 
παρεχόμενης εκπαίδευσης μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το 
φαινόμενο της παραπαιδείας. Ωστόσο, οι γονείς θεωρούν ότι η αύξηση 
των μισθών των εκπαιδευτικών είναι λιγότερο σημαντική από την ανα
βάθμιση άλλων τομέων του εκπαιδευτικού έργου. 

Η συνεχής αύξηση των δημόσιων δαπανών για την εκπαίδευση και η 
σταθεροποίηση τους σε ένα ποσοστό πάνω από το 4% του Α.Ε.Π. θα 
αποτελούσε θετική εξέλιξη για την Ελλάδα. Ωστόσο, η αύξηση της χρη
ματοδότησης, εάν δεν συνδυασθεί με τις απαραίτητες παρεμβάσεις σε 
όλες τις παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν είναι καθόλου 
βέβαιο ότι διασφαλίζει αυτόματα την αναβάθμιση της ποιότητας στην 
εκπαίδευση. Η χώρα μας είναι βέβαιο ότι δαπανά τεράστια ιδιωτικά 
ποσά στην εκπαίδευση, τα οποία αφορούν δαπάνες των οικογενειών για 
ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα, και υπερβαί
νουν αντίστοιχες δαπάνες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Αν η εκπαίδευση είναι προτεραιότητα για την οικονομική και κοινω
νική ανάπτυξη, τότε μια νέα πολιτική αύξησης και αποτελεσματικής 
διαχείρισης των οικονομικών πόρων στην εκπαίδευση αποτελεί μείζονα 
εθνική και ευρωπαϊκή στρατηγική για την ποιότητα της. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου χρειάζεται να 
γίνουν συντονισμένες κινήσεις στο πλαίσιο της ορθολογικής διαχείρισης 
των δαπανών σε όλα τα επίπεδα, με βάση τις προτεραιότητες και τους 
στόχους ποιότητας της εκπαίδευσης, τη συνεργασία των εμπλεκόμενων 
φορέων, την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών για όλους. 

Απαιτείται, λοιπόν, η αύξηση της χρηματοδότησης και η συστηματική 
και βάσει εθνικού σχεδίου απορρόφηση των ευρωπαϊκών προγραμμά
των. Η έγκαιρη αποστολή των οικονομικών πόρων θα παρέχει άνεση και 
ευελιξία στις σχολικές μονάδες να καλύπτουν τις ιδιαίτερες ανάγκες τους. 
Εξάλλου, η αποκέντρωση του ισχύοντος τρόπου διαχείρισης των οικονο
μικών προς την κατεύθυνση της αυτονομίας κάθε σχολείου και η τροπο
ποίηση του θεσμικού πλαισίου για την εξεύρεση και αξιοποίηση εναλλα
κτικών πηγών χρηματοδότησης, με γνώμονα πάντοτε το δημόσιο συμφέ
ρον, θα αποτελούσαν θετικές παρεμβάσεις. Η αύξηση της χρηματοδότη-
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σης σε νευραλγικούς τομείς της εκπαίδευσης, όπως η εκπαιδευτική έρευ
να, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου, η υλικοτεχνική υποδομή αλλά και η αύξηση του μισθού των εκπαι
δευτικών, εάν γίνουν συντονισμένα και με κατάλληλες διαδικασίες και 
κριτήρια ποιότητας, μπορούν να αποδώσουν ανάλογα αποτελέσματα, 
βελτιώνοντας ολόκληρο τον κορμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 

3.6. Η κοινωνική αποδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος 

Η διερεύνηση των στάσεων του κοινωνικού σώματος ως προς την απο
δοχή, επιφύλαξη ή και απόρριψη του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήμα
τος παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες. Η αποδοχή ή η απόρριψη της εκπαι
δευτικής πραγματικότητας στη χώρα μας επηρεάζεται από πρότυπα ή 
στερεότυπα και εκφράζει ποικίλους στόχους και προσδοκίες. Η έννοια της 
κοινωνικής αποδοχής δεν είναι πάντοτε αυτονόητη, καθώς αποτελεί συνι
σταμένη πολλών και διαφορετικών στάσεων και συμφερόντων των κοινω
νικών ομάδων και είναι ανάλογη με τον τρόπο συμμετοχής τους στο εκπαι
δευτικό σύστημα. Μολονότι συνθέτη και δυσανάγνωστη, η έννοια της κοι
νωνικής αποδοχής είναι απαραίτητη για την ανάδειξη της κοινωνικής διά
στασης της εκπαίδευσης σε όλο το φάσμα των ποικίλων «διεπαφών», οι 
οποίες αναπτύσσονται μεταξύ εκπαίδευσης και κοινωνικού σώματος. 

Η κοινωνική αποδοχή αναφέρεται σε ένα σύνολο πραγματικών ή 
φαντασιακών δεδομένων και μεταβλητών, τα οποία διαμορφώνουν κάθε 
φορά τους άξονες αναφοράς της προσδοκώμενης από το κοινωνικό 
σύνολο ποιότητας στην εκπαίδευση. Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα θέτει 
και επιζητεί να εκπληρώνει, μέσα από τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές προσδοκίες και αναφορές του, τους σκοπούς και τους στό
χους της παρεχόμενης γνώσης και η επιτυχία του έγκειται στην κοινωνι
κή αλληλεπίδραση όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων. 
Ακόμη, τις σύγχρονες εξελίξεις στον χώρο της εκπαίδευσης επηρεάζουν 
φαινόμενα όπως η παγκοσμιοποίηση, η πολυπολιτισμικότητα, ο πλου
ραλισμός των μορφών διαβίωσης, οι ανταγωνιστικές τάσεις στη διεθνή 
οικονομία, οι απαιτήσεις της κοινωνίας της πληροφορίας, η εισαγωγή 
και χρήση των Νέων Τεχνολογιών, οι νέες τάσεις της διδακτικής αλλά 
και μία σειρά εξειδικευμένων παιδαγωγικών εφαρμογών σε άτομα και 
ομάδες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αξίζει να επισημανθεί ότι η επιτυχία και οι αναβαθμοί ποιότητας ενός 
εκπαιδευτικού συστήματος μπορεί να ανιχνεύονται και να διερευνώνται 
κοινωνιολογικά, στατιστικά και τεχνοκρατικά, ωστόσο, δεν αποτελούν 
παρά ενδείξεις και επιμέρους όψεις της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, 
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η εσώτατί] πτυχή της οποίας παραμένει ενίοτε απροσδιόριστη και δεν 
αποτυπώνεται πάντοτε σε στατιστικά διαγράμματα. Η κΰρια βάση δια
μόρφωσης της κοινωνικής αποδοχής του εκπαιδευτικού συστήματος ανα
φέρεται αμοιβαία στη θεωρητική του διάσταση, στην κανονιστική-διοι-
κητική εφαρμογή του και, τέλος, στην καθημερινή πραγματικότητα και 
δυναμική του. Οι διαφοροποιήσεις στα τρία αυτά επίπεδα του εκπαιδευ
τικού συστήματος δεν είναι πάντοτε προφανείς στην κοινή αντίληψη. 
Είναι σύνηθες, λοιπόν, να δημιουργούνται στο κοινωνικό σώμα διάφορες 
παρερμηνείες και συγχύσεις, όταν το ένα επίπεδο συγχέεται με το άλλο, 
δίχως τοΰτο να γίνεται άμεσα αντιληπτό. Συχνά η εκπαιδευτική καθημε
ρινότητα γίνεται ο κύριος φορέας της ποιότητας ή της έλλειψης ποιότη
τας στην εκπαίδευση, αλλά και η κΰρια αιτία αποδοχής ή απόρριψης του 
εκπαιδευτικού συστήματος από το κοινωνικό σύνολο. Όταν τέτοιες συγ
χύσεις, αλλά και ποικίλα στερεότυπα και προσδοκίες, επικρατούν και 
διαμορφώνουν τη λεγόμενη κοινή γνώμη, τότε οι επιφανειακές και ποσο
τικές τεχνικές διερεύνησης με ομογενοποιημένα και στατιστικά εργαλεία 
δεν είναι το προσφορότερο μέσο διερεύνησης της κοινωνικής αποδοχής. 

Εξάλλου, η ίδια η έννοια της κοινωνικής αποδοχής είναι μια μεταβλητή 
διαδικασία που δημιουργείται από το πολιτιστικό και οικονομικό επίπεδο, 
αλλά και από το σύστημα αξιών και προσδοκιών κάθε κοινωνικής ομάδας. 
Συνεπώς, το κρίσιμο και πολύπλοκο ζήτημα της κοινωνικής αποδοχής θα 
απαιτούσε ασφαλώς μιαν εξειδικευμένη και σε βάθος ιδιαίτερη έρευνα, για 
να διαγνωσθεί ο τρόπος με τον οποίο η κοινωνία αντιλαμβάνεται τον ρόλο 
της εκπαίδευσης και αν αποδέχεται τη συμμετοχή της στη χάραξη μιας 
μακροπρόθεσμης πολιτικής. Μόνο τότε θα αποκτούσε δυναμική ο επανα
προσδιορισμός του ρόλου της εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις στά
σεις, τις αξίες και προσδοκίες όλων των πρωταγωνιστών της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Οι πολύτιμες αυτές πληροφορίες, ενδεχομένως, θα μπορού
σαν ακόμη να ερμηνεύσουν και τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας και 
αλλοτρίωσης σε σχέση με την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα οι συντε
λούμενες φθορές και καταστροφές της δημόσιας περιουσίας και του σχο
λικού περιβάλλοντος υστέρα από κάθε «κατάληψη». 

Ακόμη, η πλήρης διερεύνηση της κοινωνικής αποδοχής του εκπαι
δευτικού συστήματος είναι ανάγκη να μελετήσει και να ερμηνεύσει επι
σταμένα το ζήτημα της παραπαιδείας, το οποίο αναστέλλει κάθε προ
σπάθεια βελτίωσης και ποιότητας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγμα
τικότητα. Αλλά το καίριο αυτό ζήτημα είναι προφανές ότι θα απαιτούσε 
μιαν ολόκληρη και ειδικά σχεδιασμένη, θεματικά στοχευμένη και επι
στημονικά οργανωμένη, αυτοτελή έρευνα. 

Συμφωνά με την άποψη των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των 
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γονέων το σημερινό σχολείο δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών για 
τα διδασκόμενα μαθήματα. Η μείωση αυτή του ενδιαφέροντος είναι 
αρκετά σημαντική στα Γενικά και στα Επαγγελματικά Λύκεια. Ένα σημα
ντικό ποσοστό μαθητών και στους δυο τύπους των Λυκείων δήλωσε ότι οι 
εκπαιδευτικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους δεν ικανοποιούνται, 
γεγονός που δείχνει ότι η γνώση δεν αποτελεί γι' αυτούς προσωπική κατά
κτηση και εφόδιο του αΰριο αλλά μια στερεοτυπικά αναπαραγόμενη δια
δικασία. Οι εκπαιδευτικοί και των δυο βαθμίδων εμφανίζονται διχασμέ
νοι ως προς το ζήτημα προσαρμογής της μαθησιακής διαδικασίας στις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών, ενώ γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν με 
την άποψη ότι το σημερινό σχολείο δεν καλλιεργεί την ολόπλευρη προ
σωπικότητα των μαθητών. Εκεί, όμως, όπου διαφοροποιούνται σημαντικά 
οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών είναι εάν στο σημερινό σχολείο ανα
πτύσσεται η κριτική σκέψη των μαθητών. Ένας στους δυο γονείς συμφω
νεί με τη θέση αυτή. Αντίθετα, στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας 
ισχύει το εντελώς αντίστροφο, με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς της Πρω
τοβάθμιας όπου ένας στους δυο συμφωνεί ότι αναπτύσσεται η κριτική 
σκέψη των μαθητών. Όσον αφορά στην ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτή
των των μαθητών στο σχολείο, η γενική εκτίμηση των εκπαιδευτικών είναι 
αρνητική, κυρίως στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Μολονότι οι μαθητές 
κινούνται και λειτουργούν σε ένα σχολείο όπου προωθούνται η ελεύθερη 
έκφραση και ανάληψη πρωτοβουλιών, πιθανώς το φαινόμενο αυτό να σχε
τίζεται με τα Προγράμματα Σπουδών, τη δομή και τις απαιτήσεις της 
ΰλης, τον καθημερινό πολιτισμό του σχολείου, αλλά και το εξετασιοκε-
ντρικό σύστημα του Λυκείου. Σχετικά με το ζήτημα της προώθησης των 
Νέων Τεχνολογιών στο σημερινό σχολείο η εκτίμηση των εκπαιδευτικών 
αλλά και των μαθητών είναι αρνητική, παρ' όλες τις προσπάθειες που 
γίνονται και τις δαπάνες που κατά καιρούς διατίθενται στα σχολεία. 

Το σημερινό σχολείο δεν ανταποκρίνεται επίσης στις προσδοκίες της 
πλειονότητας των μαθητών αλλά και των γονέων, με τη βαθμίδα του Λυκεί
ου να συγκεντρώνει την πιο χαμηλή εκτίμηση. Το ίδιο ερώτημα, αυτή τη 
φορά σε σχέση με τον βαθμό ανταπόκρισης του σημερινού σχολείου στις 
προσδοκίες των εκπαιδευτικών, εξειδικεύθηκε ως προς μια σειρά επιμέ
ρους πτυχών του εκπαιδευτικού έργου. Έτσι, μολονότι το Περιεχόμενο 
Σπουδών και οι διδακτικές πρακτικές ανταποκρίνονται γενικά στις προσ
δοκίες των εκπαιδευτικών, οι στόχοι αλλά και ο σκοπός των σπουδών δεν 
φαίνεται να ανταποκρίνονται. Ακόμη, ενώ οι αξίες που προωθούνται αλλά 
και η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ανταποκρίνονται στις προσδο
κίες των εκπαιδευτικών, δεν συμβαίνει το ίδιο με την υλικοτεχνική υποδο
μή του, απέναντι στην οποία οι εκπαιδευτικοί όλων των τΰπων, βαθμίδων 
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και ηλικιών τοποθετούνται πάρα πολΰ αρνητικά. Μπορεί οι ρόλοι των 
εκπαιδευτικών και του Διευθυντή να δείχνουν σε γενικές γραμμές ότι αντα
ποκρίνονται στις προσδοκίες τους, ωστόσο, ο ρόλος των μαθητών και 
κυρίως ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου εμφανίζουν την πλέον αρνητική 
εκτίμηση. Η απαξίωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και η υποβάθμι
ση του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών εμφανίζεται να συνδέεται 
περισσότερο με το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο. Οι εκπαιδευτικοί 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία εκφράζουν την άποψη ότι οι Σχολικοί 
Σύμβουλοι δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους, καθόσον είναι σχε
δόν απόντες από τη σχολική πραγματικότητα και ότι χρειάζεται να επανα
προσδιορισθεί ο ρόλος τους σε σχέση με τις ανάγκες που υπάρχουν ανά 
βαθμίδα και τΰπο σχολείου και, κυρίως, ως προς τη χρησιμότητα τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ως 
πολΰ ικανοποιητικό το επικοινωνιακό πλαίσιο μεταξύ τους, μεταξύ εκπαι
δευτικών και μαθητών, αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων. 

Η στάση των εκπαιδευτικών για το εάν οι μαθητές εκφράζουν ελευθέ
ρα τις ιδέες τους και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και ομαδικές δράσεις 
στο σχολείο τους είναι γενικά θετική, με ορισμένες διακυμάνσεις και δια
φοροποιήσεις ανά τΰπο και βαθμίδα εκπαίδευσης. Και εδώ το Λΰκειο 
εμφανίζεται να υστερεί σημαντικά, λόγω ακριβώς της γενικότερης φιλο
σοφίας του. Θετική επίσης εμφανίζεται η στάση των εκπαιδευτικών ως 
προς το κατά πόσο η βιωματική γνώση των μαθητών για το «διαφορετικό» 
εμπλουτίζεται από την επαφή με τους αλλοδαπούς μαθητές. Εκπαιδευτι
κοί και γονείς θεωρούν ότι οι αλλοδαποί μαθητές δεν επηρεάζουν αρνητι
κά τον ελληνικό πολιτισμό και ότι στο σχολείο επικρατεί καλό κλίμα στις 
σχέσεις και στην επικοινωνία μεταξύ των μαθητών. Επιπλέον εκπαιδευτι
κοί και γονείς συμφωνούν ότι η έντονη παρουσία των αλλοδαπών μαθη
τών στα σχολεία συμβάλλει σημαντικά στη διατήρηση των οργανικών 
θέσεων των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, οι γονείς, με εξαίρεση ίσως τους 
γονείς μαθητών στα Επαγγελματικά Λύκεια, εκτιμούν ότι το ελληνικό σχο
λείο εντάσσει ομαλά με αρκετή επιτυχία τους αλλοδαπούς μαθητές. Παρ' 
όλα αυτά, εκπαιδευτικοί και γονείς εκτιμούν γενικά ότι το σχολείο εξακο
λουθεί να αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες. Η πλειονότητα των γονέ
ων εκτιμά ότι το σημερινό σχολείο διαπαιδαγωγεί τους μαθητές, με 
κάποια αρνητική απόκλιση ως προς τα Επαγγελματικά Λύκεια. 

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι οι μαθητές και των δυο τΰπων του 
Λυκείου προσδιόρισαν με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο τα συναισθήματα 
που νιώθουν όταν βρίσκονται στο σχολείο, γεγονός που επισημαίνει την 
έλλειψη ενός συγχρόνου, δημιουργικού και ευχάριστου σχολείου. Κατά 
σειρά έντασης τα συναισθήματα αυτά είναι, κούραση, πίεση, πλήξη, 
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απογοήτευση, ευχαρίστηση, απαισιοδοξία και οργή. Τα θετικά συναι
σθήματα, όπως η χαρά, η αισιοδοξία, η δημιουργικότητα, η συλλογικό-
τητα και η ασφάλεια συγκεντρώνουν τα μικρότερα ποσοστά. Η ψυχο-
κοινωνική αυτή αποτύπωση δεν είναι πάντως άσχετη με την κρίσιμη ηλι
κιακή φάση των μαθητών. Το ότι η μοναξιά συγκεντρώνει ένα χαμηλό 
συγκριτικά ποσοστό δείχνει, μεταξύ άλλων, ότι οι μαθητές βιώνουν μια 
γενική κατάσταση που δεν τους αφορά ατομικά ή προσωπικά και, επο
μένως, δεν τους διαχωρίζει από τους υπόλοιπους. 

Ως προς την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, 
εκπαιδευτικοί και γονείς συμφωνούν ότι η επιτυχία των μαθητών στις 
εισαγωγικές εξετάσεις για τα Α.Ε.Ι. και τα Τ.Ε.Ι. οφείλεται κυρίως στη 
φροντιστηριακή τους προετοιμασία. Ασφαλώς, η άποψη αυτή εμφανίζε
ται να έχει υψηλότερο ποσοστό παραδοχής στους γονείς. Η σχεδόν στε-
ρεοτυπική αυτή αντίληψη, παρά τη διάθεση αρκετών εκπαιδευτικών να 
υποστηρίξουν τον εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους ρόλο αλλά και 
την αξιοπρέπεια τους έναντι της κυρίαρχης κοινωνικής αντίληψης στην 
ετεροβαρή σχέση σχολείου και φροντιστηρίου, εκφράζει μιαν ιδιαίτερα 
ανησυχητική κατάσταση στο πολλαπλώς επιβαρημένο Λύκειο. Εξάλλου, 
η πλειονότητα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών αποδέχεται ότι το 
σημερινό σχολείο δεν συμβάλλει με επιτυχία στην επαγγελματική στα
διοδρομία των μαθητών του. Μάλιστα, η θετική εκτίμηση των εκπαι
δευτικών ως προς την επίδραση που ασκείται στο σχολείο από την «οικο
νομία της αγοράς» και τις συνέπειες της παρουσιάζει μεγάλο ερευνητι
κό ενδιαφέρον, καθόσον δεν εναρμονίζεται με την προηγουμένη τοπο
θέτηση τους για τη συμβολή του σχολείου στην επαγγελματική σταδιο
δρομία των μαθητών. Ασφαλώς, το ζήτημα αυτό λαμβάνει ιδεολογικές 
διαστάσεις, αφορά στην πολιτική κουλτούρα των εκπαιδευτικών στο 
σύγχρονο πολιτικοοικονομικό πλαίσιο και, εν τέλει, σχετίζεται με τον 
ρόλο του σχολείου σε συνθήκες ελεύθερης οικονομίας. 

Συμφωνά με την άποψη των εκπαιδευτικών η ποιότητα της εκπαί
δευσης επηρεάζεται κατά κΰριο λόγο από τη δομή και οργάνωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, από την υλικοτεχνική υποδομή και από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Ακολουθούν τα Αναλυτικά Προγράμματα, οι 
μαθητές, ο Διευθυντής του σχολείου, η σχολική μονάδα, οι γονείς και, 
τέλος, ο Σχολικός Σύμβουλος. Ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα για την 
προώθηση της ποιότητας της εκπαίδευσης στον ρόλο των εκπαιδευτι
κών, δεν συμβαίνει το ίδιο με τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου, ο οποί
ος απαξιώνεται ως παράγοντας που θα μπορούσε να συμβάλει στη βελ
τίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Οι γονείς και οι μαθητές αποδίδουν ευθύνες για τα προβλήματα στα 
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σχολεία κυρίως στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο νομοθετικό πλαίσιο και 
στο εξεταστικό σύστημα. Ακολουθούν με διαφορά οι ιδιαιτερότητες 
κάθε σχολείου, ο τΰπος του σχολείου, ο Διευθυντής αλλά και οι μαθητές 
του σχολείου. Μάλιστα, οι γονείς θεωρούν ότι η καλή λειτουργία του 
Γενικού Λυκείου δεν εξαρτάται από την προσπάθεια των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά από το θεσμικό πλαίσιο και τον εξετα-
σιοκεντρικό χαρακτήρα του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος. Αντί
θετα, η λειτουργία των Επαγγελματικών Λυκείων συνδέεται κυρίως με τα 
εμπλεκόμενα πρόσωπα και δευτερευόντως με το θεσμικό πλαίσιο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των γονέων και των εκπαιδευ
τικών για το σχολείο του μέλλοντος. Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών 
και των γονέων, με μικρές ποσοστιαίες παραλλαγές, προσδοκά στο μέλ
λον ένα διαφορετικό σχολείο, όπου η ελευθερία κινήσεων των μαθητών 
και η δημιουργικότητα τους θα εναρμονίζεται και θα ισορροπεί με την 
αυστηρότητα εφαρμογής των κανόνων και την πρόοδο των μαθητών. 
Πρόκειται για ένα σχολείο όπου το οικονομικό δεν θα αποτελεί το σημα
ντικότερο κίνητρο για την παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών για ένα 
σχολείο που θα συνδέεται με την αγορά εργασίας, έτσι ώστε να μειώνε
ται σημαντικά το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Παρά τις μελλοντι
κές αυτές προσδοκίες, οι περισσότεροι γονείς εκφράζουν απαισιοδοξία 
για το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Ό λ α τα δεδομένα της έρευνας, και ιδιαίτερα τα ευρήματα και οι από
ψεις εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών ως προς την κοινωνική αποδο
χή ή πρόσληψη του σημερινού σχολείου, επιβεβαιώνουν ποικιλοτρόπως 
τη θέση ότι το διάχυτο πρόβλημα ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ελλά
δα εκδηλώνεται έντονα, κυρίως, στη βαθμίδα του Λυκείου. Προβλήματα 
μπορεί να υφίστανται και στις προηγούμενες βαθμίδες, ωστόσο, επειδή 
ακριβώς καταλήγουν στο Λύκειο, ο' αυτήν τη βαθμίδα μεταφέρονται και 
συσσωρεύονται όλες οι δυσλειτουργίες που μπορούν να παρατηρούνται 
στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο. Επιπλέον, λόγω της δομής και των απαι
τήσεων της ΰλης και, κυρίως, λόγω του εξετασιοκεντρικοΰ συστήματος 
του Λυκείου, η λειτουργία της γνώσης στη βαθμίδα αυτή δεν αναπτύσσε
ται ως προσωπική και δημιουργική κατάκτηση αλλά εκπίπτει ολοένα και 
περισσότερο σε μια στερεοτυπικά αναπαραγόμενη διαδικασία. 

Φαίνεται πως η έλλειψη μιας καλά οργανωμένης τεχνο-επαγγελματι-
κής εκπαίδευσης δεν είναι καθόλου άσχετη από την αλλοίωση και έκπτω
ση της μορφωτικής αυτοτέλειας του Γενικού Λυκείου, αλλά και την έλλει
ψη επιτυχούς σύνδεσης του με την επαγγελματική σταδιοδρομία των 
μαθητών. Τα ιδιάζοντα προβλήματα αυτοΰ του τΰπου Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης από τη σκοπιά της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευ-
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σης και κατάρτισης, αλλά και της σύνδεσης με την επαγγελματική εξέλι
ξη και τις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις της εργασίας, η υπο
βάθμιση και συρρίκνωση του επηρεάζουν και αλληλεπιδρούν συστημικά 
στη φυσιογνωμία του Γενικού Λυκείου. 

Το σημερινό σχολείο και κυρίως το Λύκειο, συμφωνά με τις απόψεις 
εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, δεν καλλιεργεί ολόπλευρα την προ
σωπικότητα των μαθητών, δεν αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη, δεν 
προωθεί προσωπικές δεξιότητες και κλίσεις, υστερεί στην ελεύθερη 
έκφραση, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ομαδικών δράσεων, δεν 
εντάσσει οργανικά τις Νέες Τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
και γενικά δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των μαθητών και των 
γονέων τους. Μάλιστα, οι μαθητές Λυκείου εξέφρασαν τα πλέον αρνητι
κά συναισθήματα όταν κλήθηκαν να απαντήσουν τι αισθάνονται κατά 
την παραμονή τους στο σχολείο. 

Οι εκπαιδευτικοί αποδίδουν την αρνητική αυτή εικόνα του σχολείου, 
κυρίως, στην έλλειψη οργανικής σύνδεσης και αλληλεπίδρασης των στό
χων και των σκοπών των σπουδών με το ίδιο το Περιεχόμενο Σπουδών και 
τις ακολουθούμενες διδακτικές πρακτικές και στην εν γένει κακή υλικοτε-
ννική υποδομή του σχολείου. Μάλιστα, υποβαθμίζουν χαρακτηριστικά 
τον ρόλο του Σχολικού Συμβούλου γενικά στο εκπαιδευτικό έργο, υπονοώ
ντας ότι αντιμετωπίζουν με τις δικές τους μόνο δυνάμεις τις δυσκολίες του 
εκπαιδευτικού τους έργου, δίχως αποτελεσματική βοήθεια από άλλα πρό
σωπα και φορείς παιδαγωγικής υποστήριξης. Φαίνεται πως ολόκληρο το 
παιδαγωγικό πλαίσιο, η υλικοτεχνική υποδομή αλλά και οι μηχανισμοί 
υποστήριξης και ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
χρειάζεται να επαναπροσδιοριστούν στην πράξη και στη λειτουργική 
«διεπαφή» τους με την σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. 

Οι γονείς και οι μαθητές συνδέουν την κακή εικόνα του σχολείου, 
κυρίως, με το όλο εκπαιδευτικό σύστημα, το νομοθετικό πλαίσιο και το εξε
ταστικό σύστημα. Εδώ απαιτούνται αλλαγές και τομές ποιότητας στο διοι
κητικό πλαίσιο. Είναι οπωσδήποτε ιδιαίτερα ανησυχητική η σύμφωνη δια
πίστωση γονέων και εκπαιδευτικών για την αναποτελεσματικότητα του 
δημόσιου σχολείου και η απόδοση της επιτυχίας των μαθητών στις εισα
γωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ αποκλειστικά στα φροντιστήρια και 
στην παραπαιδεία. Ό σ ο η γνώση θα αναπαράγεται στερεοτυπικά και εξε-
τασιοκεντρικά στο Λύκειο τόσο το φροντιστήριο θα συνεχίζει να εξυπηρε
τεί τη χρηστική αποτελεσματικότητα στοχευμένων και περιορισμένων γνω
στικών αντικειμένων για την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Έτσι, το δημόσιο σχολείο εμφανίζεται να συμβάλει θετικά μόνο ως 
προς την κοινωνικοποίηση και γενικότερη διαπαιδαγώγηση των μάθη-
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των και, κυρίως στην ομαλή και επιτυχημένη ένταξη των αλλοδαπών 
μαθητών, δίχως ωστόσο να κατορθώνει να αμβλύνει και τις υπάρχουσες 
κοινωνικές ανισότητες. 

Με δεδομένη την προσδοκία γονέων και εκπαιδευτικών για ένα και
νούριο και δημιουργικό σχολείο του μέλλοντος, είναι καιρός για έναν δια
φορετικό εκπαιδευτικό σχεδιασμό του συγχρόνου σχολείου και κυρίως του 
Λυκείου, λαμβάνοντας υπόψη τι σε βάθος πιστεύουν οι πρωταγωνιστές της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και τι προτεραιότητες ποιότητας δίνουν στις 
παραμέτρους του εκπαιδευτικού συστήματος. Ακόμη, η κοινωνική αποδο
χή του εκπαιδευτικού συστήματος είναι αλληλένδετη με το πώς η κοινω
νία γενικότερα αντιλαμβάνεται τον ρόλο και τη συμμετοχή της στη συζή
τηση για χάραξη μακροπρόθεσμης πολιτικής. Αν όλοι συμφωνούν στην 
αρνητική εικόνα του σημερινού σχολείου, ο επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου της εκπαίδευσης δεν μπορεί να συμβεί δίχως το προαπαιτούμενο 
μιας πλατιάς κοινωνικής και πολιτικής συναίνεσης, αλλά και ενός ειλικρι
νούς διαλόγου όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

4. Η συνοχή και ο συντονισμός των παραμέτρων ποιότη
τας της εκπαίδευσης: Συμπεράσματα και προτάσεις 

Μπροστά στις κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και ανακατατάξεις που 
συντελούνται ραγδαία στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και 
της γνώσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει ως βασικά ζητούμενα της στρα
τηγικής της για την παιδεία την ανανέωση, τον εκσυγχρονισμό και τη 
σύγκλιση των εκπαιδευτικών δομών και συστημάτων καθώς και τη δια
σφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η πρόσφατη ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (3-7-2008) με τίτλο «Βελτίωση των ικανοτήτων 
για τον 21ο αιώνα: Ατζέντα για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον σχολι
κό τομέα» αποσκοπεί στην περαιτέρω ενδυνάμωση και αποτελεσματι
κότητα της στρατηγικής της Λισαβόνας. Η προοπτική αυτή προτείνεται 
να εφαρμοσθεί στις χώρες-μέλη μέσα από τον εκσυγχρονισμό των Προ
γραμμάτων Σπουδών και του διδακτικού υλικού, την κατάρτιση και επι
μόρφωση των εκπαιδευτικών, την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, 
την άμβλυνση των ανισοτήτων, την γενίκευση της προσχολικής αγωγής, 
την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες καθώς και με τη βελτίωση 
της ποιότητας των εκπαιδευτικών δομών και συστημάτων. 

Η εκπαίδευση στη χώρα μας είναι ανάγκη να ξεπεράσει άμεσα τα χρό
νια προβλήματα και τις συσσωρευμένες δυσλειτουργίες της, για να μπο
ρέσει, ακολούθως, να θέσει αλλά και να υλοποιήσει τις κυρίες προτεραιό
τητες για την αναβάθμιση της. Βασικοί άξονες για μια σύγχρονη επανε-
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κτίμηση και επανεκκίνηση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι η μετάβαση του σε 
πιο ευέλικτες και συνεκτικές δομές, η παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών, η εφαρμογή στην πράξη της αξιολόγησης ολόκληρου του 
εκπαιδευτικού έργου και, τέλος, η εγκαθίδρυση μηχανισμών και διαδικα
σιών συνεχούς ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας. Η πορεία αυτή 
απαιτεί, ασφαλώς, μια ευρεία κοινωνική και πολιτική συναίνεση αλλά και 
έναν σοβαρό και υπεύθυνο δημόσιο διάλογο όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και των πρωταγωνιστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Το διοικητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης χρειάζεται μια στρατηγική 
δημιουργικής αποκέντρωσης αλλά και εκσυγχρονισμού του κεντρικού και 
γραφειοκρατικού χαρακτήρα του, ώστε να μεταστραφεί το κλίμα εσω
στρέφειας, απάθειας και αδράνειας που παρατηρείται στους εκπαιδευτι
κούς. Οι ανοικτές, συμμετοχικές και δημιουργικές πρωτοβουλίες σε τοπικό 
επίπεδο θα ήταν δυνατό να προκαλέσουν μιαν όντως αμφίδρομη και απο
κεντρωμένη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, ανατροφοδοτώ
ντας εκ των κάτω προς τα άνω την πυραμίδα της ιεραρχίας. Για τον σκοπό 
αυτό απαιτείται η θεσμοθέτηση ενός σταθερού και αδιάβλητου τρόπου επι
λογής των στελεχών της διοίκησης και ο μετασχηματισμός του τυπικού και 
συγκεντρωτικού ρόλου του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε ρόλο ηγέτη-
συντονιστή συμμετοχικών δράσεων και πρωτοβουλιών. Η αυτοτέλεια και η 
δυναμική της σχολικής κοινότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως τον 
εκσυγχρονισμό και την αποκέντρωση των διοικητικών δομών της εκπαί
δευσης. Η συστηματική και θεσμοθετημένη επιμόρφωση των διοικητικών 
στελεχών σε θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και διοίκησης της εκπαίδευ
σης αλλά και γενικότερης διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της 
εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων κρίνεται απολύτως απαραίτητη. 

Ο ίδιος γραφειοκρατικός συγκεντρωτισμός φαίνεται να χαρακτηρίζει 
και το παιδαγωγικό πλαίσιο της εκπαίδευσης, είτε πρόκειται για Προ
γράμματα Σπουδών, διδακτικό και υποστηρικτικό υλικό, άλλες εκπαι
δευτικές καινοτομίες και προγράμματα είτε ακόμη για επιμορφωτικές 
δράσεις και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με αυτά. Νέες αποκεντρωτι
κές διαδικασίες συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη σύνταξη των Ανα
λυτικών Προγραμμάτων σε συνδυασμό με την πιλοτική εφαρμογή κάθε 
νέου βιβλίου και την αξιολόγηση του σε σταθερή βάση στην εκπαιδευτι
κή πράξη θα εμπλέξουν σταδιακά την εκπαιδευτική κοινότητα στην 
προετοιμασία και συγκρότηση των βασικών παιδαγωγικών λειτουργιών 
του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ό τ α ν η διδακτική πράξη, παρά την 
αλλαγή των Προγραμμάτων Σπουδών και την εισαγωγή νέων βιβλίων, 
ακολουθεί, εν πολλοίς, τον παραδοσιακό τρόπο της διδασκαλίας, τότε το 
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έλλειμμα παιδαγωγικής αποκέντρωσης και επιμόρφωσης καθίσταται 
οξύτατο. Εξάλλου, από τη μέχρι τώρα εμπειρία της επιμόρφωσης ανα
δεικνύεται επιτακτική η ανάγκη για εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου και 
ουσιαστικού προγράμματος συνεχούς και πιστοποιημένης επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών στα ιδιαίτερα γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε 
ζητήματα παιδαγωγικής πράξης, διαχείρισης κρίσεων και μεθόδων 
εφαρμογής Καινοτόμων Προγραμμάτων. 

Ωστόσο, το παιδαγωγικό πλαίσιο της εννεαετούς υποχρεωτικής εκπαί
δευσης δεν μπορεί να αποδώσει τα προσδοκώμενα δίχως τη ριζική ανασυ
γκρότηση της φυσιογνωμίας του Λυκείου και την επανεΰρεση της μορφω
τικής και παιδαγωγικής αυτοτέλειας του. Τοΰτο, ασφαλώς, σημαίνει ότι 
απαιτείται μια δημιουργική υπέρβαση του εξετασιοκεντρικοΰ συστήματος 
και αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Εξάλλου, η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων στη διδακτική πράξη, 
όπως για παράδειγμα η Περιβαλλοντική Αγωγή / Εκπαίδευση για την αει-
φόρο ανάπτυξη, η προαγωγή της φυσικής και ψυχικής υγείας και η σύν
δεση του σχολείου με την τέχνη και τον πολιτισμό και την εν γένει σχολι
κή ζωή δεν πρέπει να γίνεται εμβόλιμα και αποσπασματικά αλλά συστη
ματικά και μέσα από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Ως αίτημα ποιότητας και 
ανανέωσης της διδακτικής μεθοδολογίας τα Καινοτόμα Προγράμματα 
συμβάλλουν στην αναγκαία αναζωογόνηση της σχολικής κοινότητας, στη 
διαπροσωπική επικοινωνία εκπαιδευτικών και μαθητών και, κυρίως, στην 
ανάπτυξη ενός άλλου σχολικού πολιτισμού. Μια σειρά θεσμικών μέτρων 
με έμφαση στην παιδαγωγική υποστήριξη και πιστοποιημένη επιμόρφω
ση στελεχών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει τη δυνα
μική και καταλυτική λειτουργία των Καινοτόμων Προγραμμάτων σε ολό
κληρο το φάσμα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Ο ευαίσθητος τομέας της αξιολόγησης του μαθητή φαίνεται να 
κυριαρχείται από μια διοικητική και διαχειριστική προσέγγιση, η οποία 
ελέγχει περισσότερο την απομνημόνευση γνωστικών στοιχείων και λιγό
τερο τη διαγνωστική, κριτική και δημιουργική σκέψη του μαθητή, με 
αποτέλεσμα να μην αναδεικνύονται τα κατ' εξοχήν ποιοτικά χαρακτηρι
στικά της μαθησιακής διαδικασίας. Η βαθμονομική και γραφειοκρατι
κή αυτή λειτουργία της αξιολόγησης κορυφώνεται στο Λύκειο και στις 
Πανελλαδικές Εξετάσεις εισαγωγής στα Α.Ε.Ι., ενισχύοντας τα φροντι
στήρια και απαξιώνοντας διαρκώς την παιδαγωγική και μορφωτική 
αυτοτέλεια του σχολείου. Η σχεδόν ανύπαρκτη επιμόρφωση των εκπαι
δευτικών σε θέματα αξιολόγησης ερμηνεύει τη διαχειριστική και παρα
δοσιακή, απλώς, λειτουργία της ως πιστοποίηση των τυπικών προσόντων 
του μαθητή. Απαραίτητη και άμεση κρίνεται η ανανέωση, η παιδαγωγι-
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κή συνοχή και η διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου της αξιολόγησης, σε 
συνδυασμό με την ένταξη της στο ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας και ολόκληρου του εκπαιδευτικού έργου. 

Σοβαρά προβλήματα εμφανίζει και η υλικοτεχνική υποδομή της 
εκπαίδευσης, κυρίως, ως προς τη λειτουργική ανεπάρκεια των κτιρια
κών χώρων και την υποβαθμισμένη αισθητική του σχολικού περιβάλλο
ντος. Αν η σχέση και η αλληλεπίδραση της υλικοτεχνικής υποδομής 
συχνά είναι ευθέως ανάλογη και οργανικά συνδεδεμένη με το όλο παι
δαγωγικό και οργανωτικό πλαίσιο του σχολικού χώρου, τότε και στον 
τομέα αυτόν απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική, περιβαλλοντική και 
κατασκευαστική κουλτούρα. 

Αλλά και οι μηχανισμοί υποστήριξης και ανατροφοδότησης του εκπαι
δευτικού συστήματος παρουσιάζουν σχεδόν τα ίδια προβλήματα με το 
παιδαγωγικό και διοικητικό πλαίσιο. Η επιμόρφωση χρειάζεται άμεσα να 
υπερβεί το παραδοσιακό, ομοιόμορφο και συγκεντρωτικό πρότυπο και να 
προσαρμοσθεί σε μία ευέλικτη και κατά στάδια συστηματική υποστήριξη 
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Η αλλαγή αυτή του 
παραδείγματος στην επιμόρφωση είναι ανάγκη να δίνει ιδιαίτερη έμφα
ση στα μεταβαλλόμενα περιεχόμενα των γνωστικών αντικειμένων, στις 
πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, στην παιδαγωγική χρήση των 
Νέων Τεχνολογιών, στη διαπολιτισμική αγωγή καθώς και στη διαχείριση 
της ποικιλομορφίας του μαθητικού δυναμικού. Η μετάβαση σε πιο συνερ
γατικές μορφές επαγγελματικής ανάπτυξης με επίκεντρο τη σχολική 
μονάδα θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα ενίσχυσης των ευκαιριών, 
των κινήτρων και των προσόντων των εκπαιδευτικών. Οπωσδήποτε, η 
ανάπτυξη ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των επιμορφωτι
κών δράσεων και η σταθερή και κατάλληλη σύνδεση τους με την εκπαι
δευτική έρευνα και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου θα μπορέσει 
να προσδώσει στην επιμόρφωση τον αναγκαίο και απαραίτητο υποστηρι-
κτικό ρόλο της στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η εκπαιδευτική έρευνα χρειάζεται επιτέλους να ενδυναμωθεί θεσμι
κά και οικονομικά και να αξιοποιείται πρακτικά στον σχεδιασμό και στη 
χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Για τον λόγο αυτό θεωρείται ανα
γκαία η δημιουργία ενός εθνικού συντονιστικού φορέα με σκοπό τη 
συνεργασία μεταξύ όλων των ερευνητικών φορέων, την παρακολούθηση 
των ανάλογων διεθνών εξελίξεων, την προβολή και ενημέρωση της 
εκπαιδευτικής κοινότητας για τα ερευνητικά δεδομένα και αποτελέσμα
τα και, τέλος, την αξιοποίηση της έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη. 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι αλληλένδετη με την αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου ως μία κατ' εξοχήν ανατροφοδοτική και υπο-
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στηρικτική διαδικασία. Η ελληνική εκπαίδευση, για περισσότερο από 
είκοσι χρόνια, λειτουργεί δίχως να υφίσταται σε ουσιαστική ισχΰ οποια
δήποτε μορφή αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου. Ωστόσο, η πορεία 
επαναπρόσληψης της αξιολόγησης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
είναι ανάγκη να αποσυνδεθεί από τον στείρο συγκεντρωτικό και γρα
φειοκρατικό έλεγχο του παρελθόντος και να προσανατολισθεί όχι τόσο 
στα πρόσωπα αλλά, κυρίως, στη λειτουργία της σχολικής μονάδας ως 
αυτοτελούς μορφωτικής κοινότητας. Για να αποδώσει ένα σύγχρονο 
πλαίσιο αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, χρειάζεται μια βαθύτα
τα συμμετοχική και εσωτερική διαδικασία, στην οποία θα εμπλέκονται 
όλοι οι φορείς και τα πρόσωπα της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο ουσια
στικός και ειλικρινής διάλογος και η διαβούλευση όλων των εμπλεκομέ
νων, η σωστή ενημέρωση, η κοινωνική και πολιτική συναίνεση και, 
τέλος, η εφαρμογή της περιοδικής αξιολόγησης «εκ των άνω προς τα 
κάτω» θα μπορούσε επιτέλους να ενεργοποιήσει θετικά και αποτελε
σματικά τον απαραίτητο αυτό παράγοντα ποιότητας της εκπαίδευσης. 

Η αύξηση των οικονομικών πόρων και δαπανών του εκπαιδευτικού 
συστήματος μπορεί να συνεπιφέρει και να διασφαλίσει τη βελτίωση της 
ποιότητας, όταν, ασφαλώς, συνοδεύεται με απαραίτητες παρεμβάσεις 
σε όλες τις κυρίες παραμέτρους και δομές της εκπαίδευσης, βάσει ενός 
κεντρικού σχεδίου απορρόφησης των εθνικών πόρων και των ευρωπαϊ
κών προγραμμάτων. Προϋπόθεση, όμως, αποτελούν οι ξεκάθαροι στό
χοι ποιότητας, η αύξηση των δαπανών σε νευραλγικούς τομείς, η αποτε
λεσματική και ορθολογική διαχείριση, η συνεργασία των εμπλεκομένων, 
η αποκέντρωση της οικονομικής διαχείρισης και η λειτουργική αυτονο
μία κάθε σχολείου. 

Η κοινωνική πρόσληψη και αποδοχή της εκπαίδευσης φαίνεται να 
αφορά, κυρίως, στην έντονα κριτική στάση γονέων, μαθητών και εκπαι
δευτικών απέναντι στα προβλήματα ποιότητας που εμφανίζει η λειτουρ
γία του Λυκείου καθώς και οι γενικότερες εξετασιοκεντρικές δομές του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος. Ό λ α τα προβλήματα και οι δυσλειτουρ
γίες στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο επιδρούν συστημικά, όπως είναι 
φυσικό, και συσσωρεύονται ακολούθως στο Λύκειο, τη φυσιογνωμία του 
οποίου επηρεάζουν καταλυτικά. Είναι, πλέον, κοινός τόπος ότι οι ανε
λαστικές πτυχές της εκπαιδευτικής αυτής βαθμίδας δεν προωθούν τη 
γνώση ως δημιουργική και προσωπική κατάκτηση αλλά ως μια στερεο-
τυπικά αναπαραγόμενη διαδικασία. Οι πάντες συμφωνούν ότι το σημε
ρινό σχολείο δεν καλλιεργεί ολόπλευρα την προσωπικότητα και την κρι
τική σκέψη των μαθητών και, μάλιστα, δημιουργεί αρνητικά συναισθή
ματα, κυρίως, στους έφηβους μαθητές του Λυκείου. Η αλλοίωση και η 
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έκπτωση της μορφωτικής και παιδαγωγικής πληρότητας του Γενικού 
Λυκείου δεν είναι άσχετη με τη συρρίκνωση και τη χρόνια έλλειψη μιας 
καλά οργανωμένης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

Για να ξαναγίνει το Λύκειο σχολείο γενικής παιδείας και δημιουργι
κότητας και όχι απλώς ένας προθάλαμος προπαρασκευής για την εισα
γωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, επιβάλλεται η εκ νέου ανασυγκρό
τηση της μορφωτικής ταυτότητας του. Η αλλαγή του τρόπου πρόσβασης 
στα Α.Ε.Ι. σε συνδυασμό με έναν εντελώς νέο παιδαγωγικό προσανατο
λισμό σκοπών και στόχων, νέα Αναλυτικά Προγράμματα 'Σπουδών, 
ελκυστικές και σύγχρονες διδακτικές πρακτικές, νέα διδακτικά βιβλία 
και λογισμικά, μπορούν να αποδώσουν στο Λύκειο τη μορφωτική αυτο
τέλεια αλλά και τη σύγχρονη παιδαγωγική ταυτότητα του. 

5. Επίμετρο 

Έχει κατ' επανάληψη τονιστεί στα προηγούμενα ότι η ποιότητα της 
εκπαίδευσης είναι έννοια πολυσύνθετη, και ιδεολογικά φορτισμένη και 
η αποτίμηση της είναι μια επίσης πολυσύνθετη διαδικασία η οποία πρέ
πει να είναι συνεχής και σαφώς δομημένη. Ως εκ τούτου, όπως υποστη
ρίζεται από τη μελέτη και αναλύεται παρακάτω, η μελέτη για την απο
τίμηση της ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να 
περιλαμβάνει τρία βασικά κεφάλαια. 

Πρώτον, την οριοθέτηση της ποιότητας του συγκεκριμένου εκπαιδευ
τικού συστήματος, των στόχων δηλαδή που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
θέσει σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις και τις εθνικές 
προτεραιότητες που επικρατούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. 

Δεύτερον, την αποτίμηση της ποιότητας, δηλαδή την αποτίμηση της 
υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για κάθε μια 
από τις παραμέτρους, δομές του εκπαιδευτικού συστήματος. Ένα υψη
λής ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζει εσωτερική συνέπεια 
δηλ. κάθε παράμετρος υλοποιείται στο μικρο-επίπεδο συμφωνά με τους 
στόχους που έχουν τεθεί στο μακρο-επίπεδο. 

Τέλος, τη διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, τη διαδικασία 
δηλαδή παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης των στόχων 
της εκπαίδευσης. Μια αποτελεσματική διαδικασία διασφάλισης της ποι
ότητας προϋποθέτει το συντονισμό και την ισόρροπη αλληλεπίδραση 
μεταξύ των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορούν 
να υποστηρίξουν την υπάρχουσα κατάσταση ή μια νέα εκπαιδευτική 
επιλογή. 
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5.1. Οριοθέτηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήμα
τος: κριτική αποτίμηση των στόχων που έχουν τεθεί 

Η ποιότητα της εκπαίδευσης είναι πολιτικά και κοινωνικά φορτισμέ
νη. Η έννοια λοιπόν της ποιότητας της εκπαίδευσης δεν είναι μια και 
μοναδική. 

Στο επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος, επηρεάζεται από διε
θνείς τάσεις και εθνικές προτεραιότητες. Η μελέτη κατά συνέπεια της 
ποιότητας ενός εκπαιδευτικού συστήματος θα πρέπει να ξεκινά με την 
κριτική ανασκόπηση των στόχων που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει 
θέσει σε εθνικό επίπεδο. 

Ό π ω ς φαίνεται στο Σχήμα 1, οι στόχοι της ελληνικής εκπαίδευσης 
επηρεάζονται από τις γενικότερες διεθνείς τάσεις, τις θέσεις της Ευρω
παϊκής Ένωσης, που άλλωστε συνδιαμορφώνονται από τα κράτη μέλη 
και επομένως και την Ελλάδα, αλλά και τους ιδιαίτερους εθνικούς σκο
πούς και προτεραιότητες. 

Μακρό- επίπεδο 

Σχήμα 1 

Η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική, όπως αναπτύχθηκε στα προη
γούμενα κεφάλαια ασπάζεται τις διεθνείς και ευρωπαϊκές τάσεις για 
αποκέντρωση των διοικητικών διαδικασιών με παράλληλη ενδυνάμωση 
της σχολικής μονάδας, του εκπαιδευτικού και του μαθητή, για ανοιχτές 
διαδικασίες μάθησης μέσα από ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα με 
αξιοποίηση πολυδυνάμων διδακτικών μέσων μάθησης και νέων τεχνο
λογιών, για την αναμόρφωση των ίδιων των στόχων της εκπαίδευσης με 
έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων ζωής. 

Παράλληλα ωστόσο, η ελληνική εκπαιδευτική πολιτική με βάση την 
πολιτική της ισότητας των ευκαιριών, της δίκαιης και ισόρροπης ανά
πτυξης όλων των σχολικών μονάδων, όλων των μαθητών, διαμορφώνει 
ένα συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα, αναλαμβάνοντας το κΰριο 
κόστος της παιδείας (βιβλία, εκπαιδευτικοί, υποδομή, εκπαίδευση και 
κατάρτιση), και επιλέγοντας τη συστημική προσέγγιση στην προώθηση 
των εκπαιδευτικών αλλαγών και καινοτομιών. 
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Οι εθνικές αυτές επιλογές διαμορφώνουν με τη σειρά τους ένα συγκε
κριμένο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων του εκπαιδευτικού συστήμα
τος, που πολλές φορές θέτουν διαφορετικές προτεραιότητες σε σχέση με 
τις διεθνείς τάσεις. Για παράδειγμα, όπως φάνηκε στο κεφάλαιο που 
αφορά τα Προγράμματα Σπουδών, ενώ οι διεθνείς τάσεις αλλά και οι 
σύγχρονες διαδικασίες μάθησης προωθούν τη μάθηση μέσα από τη 
χρήση πηγών αλλά και του πολλαπλού βιβλίου, η ελληνική εκπαιδευτική 
πολιτική με βάση την ισότιμη και δωρεάν παιδεία, επιλέγει τη δωρεάν 
διανομή σε κάθε έλληνα μαθητή ενός και μόνο σχολικού εγχειριδίου. 

Η ποιότητα λοιπόν κάθε εκπαιδευτικού συστήματος είναι πολιτικά 
και κοινωνικά φορτισμένη. Η αποτίμηση της ποιότητας ενός εκπαιδευ
τικού συστήματος θα πρέπει να ξεκινά με την οριοθέτηση της ποιότη
τας, την κριτική αποτίμηση των στόχων που το εκπαιδευτικό σύστημα 
έχει θέσει σε εθνικό επίπεδο σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις που επι
κρατούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά και τις εθνικές 
προτεραιότητες. 

5.2. Αποτίμηση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος: 
υλοποίηση των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος 

Η αποτίμηση της ποιότητας της εκπαίδευσης αφορά την αποτίμηση 
του βαθμού υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο. 
Η υλοποίηση των ευρύτερων αυτών στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επί
πεδο πραγματοποιείται μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένες δομές. Στο 
πλαίσιο των δομών αυτών, στο μικρό επίπεδο δραστηριοποιείται η σχο
λική μονάδα και εφαρμόζεται η επιδιωκόμενη εκπαιδευτική πολιτική 
που έχει οριοθετηθεί στο μακρο-επίπεδο (Σχήμα 2). Η παρούσα μελέτη 
ανέδειξε ότι οι δομές αυτές, οι παράμετροι του εκπαιδευτικού συστήμα
τος, περιλαμβάνουν κατ' αρχήν το διοικητικό πλαίσιο και το παιδαγωγι
κό πλαίσιο (περιεχόμενο σπουδών, καινοτόμα προγράμματα και αξιολό
γηση μαθητή). Για παράδειγμα, στο μακρο-επίπεδο, στο παιδαγωγικό 
πλαίσιο, ορίζεται ως επιδιωκόμενος στόχος η διερευνητική, βιωματική 
μάθηση, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί στο μικρο-επίπεδο της 
τάξης. Ωστόσο, όσο λιγότερο συγκεντρωτικό είναι ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα, τόσο μεγαλύτερη η αλληλεπίδραση μεταξύ μικρο-επιπέδου και 
μακρο-επιπέδου. Δηλαδή σε ένα αποκεντρωτικό σύστημα, το μικρο-επί
πεδο (σχολική μονάδα) είναι δυνατόν να επηρεάζεται μέσα από ανάλη
ψη πρωτοβουλιών τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο μακρο-επίπεδο. 

Οι παραπάνω δομές, υποστηρίζονται από την υλικοτεχνική υποδομή 
του συστήματος, και αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και εξελίσσο-
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ντοα με τη βοήθεια μηχανισμών υποστήριξης, ανατροφοδότησης και 
μετεξέλιξης (επιμόρφωση, εκπαιδευτική έρευνα και αξιολόγηση εκπαι
δευτικού έργου). Κι εδώ, όσο λιγότερο συγκεντρωτικό είναι το εκπαιδευ
τικό σύστημα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ 
μικρο-επιπέδου και μακρο-επιπέδου, όσον αφορά στη συμμετοχή των 
μελών του μικρό- και μέσο- επιπέδου στο σχεδιασμό αλλά και στην 
εφαρμογή των μηχανισμών υποστήριξης, ανατροφοδότησης και μετεξέ
λιξης. Επίσης, όσο λιγότερο συγκεντρωτικό είναι το ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα, τόσο μικρότερη είναι η εξάρτηση του μικρό- επιπέδου (της 
σχολικής μονάδας) από την κεντρική χρηματοδότηση. 

Σε ένα ιδανικό εκπαιδευτικό σύστημα, το διοικητικό και το παιδαγω
γικό πλαίσιο παρουσιάζουν απόλυτη εσωτερική συνέπεια δηλ. η εφαρ
μογή στο μικρο-επίπεδο ταυτίζεται με την επιδιωκόμενη πολιτική στο 
μακρο-επίπεδο. Επιπλέον, οι υποστηρικτικοί μηχανισμοί είναι διαμορ
φωμένοι έτσι ώστε να υποστηρίζουν την υλοποίηση της επιδιωκόμενης 
πολιτικής, μέσα από την παρακολούθηση της εφαρμογής αλλά και της 
παρέμβασης όπου χρειάζεται. 

Συμφωνά με τα αποτελέσματα της έρευνας αρχείου, αλλά και της 
έρευνας πεδίου, φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η επιδιωκόμενη ελλη
νική εκπαιδευτική πολιτική, τουλάχιστον έτσι όπως αυτή εκφράζεται 
μέσα από τα επίσημα έγγραφα, επιχειρεί μια στροφή προς πιο ανοιχτά 
μοντέλα μάθησης, και ενδυνάμωση της σχολικής μονάδας. Ενώ έχουν 
γίνει μεγάλα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, χρειάζεται ακόμη 
αρκετός χρόνος και προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει ταύτιση μεταξύ 
επιδιωκόμενων και εφαρμοσμένων στόχων. 

Ό π ω ς έχει συζητηθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, στο πλαίσιο των 
διοικητικών δομών, αναπτύσσεται η εκπαιδευτική πολιτική και οι μηχα
νισμοί εφαρμογής της (νομοθεσία, υπηρεσίες), και δημιουργείται, με 
κατάλληλα κριτήρια ένταξης και εξέλιξης, το ανθρώπινο δυναμικό της 
εκπαίδευσης. Ό π ω ς φάνηκε από την πρώτη αποτίμηση της ελληνικής 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας σε επίπεδο επιδιωκόμενων στόχων, ακο
λουθούνται οι ευρωπαϊκές τάσεις, για διοικητική αποκέντρωση και ενδυ
νάμωση του εκπαιδευτικού και της σχολικής μονάδας. Ωστόσο, όπως 
φάνηκε από την πρωτογενή έρευνα, ενώ όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής 
κοινότητας συμφωνούν με τους παραπάνω στόχους, η διοίκηση της 
εκπαίδευσης παραμένει ένα γραφειοκρατικό σύστημα πυραμίδας με τα 
διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης (διευθυντές και προϊστάμενοι) απο
μονωμένα και αποδυναμωμένα σε ρόλους γραφειοκράτη. Ενώ στόχος 
της οργάνωσης εκπαιδευτικών περιφερειών ήταν η αποκέντρωση του 
εκπαιδευτικού συστήματος, κάτι τέτοιο δεν έγινε, εφόσον δεν εκχωρήθη-
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Μακρο-
επιπεδο 

Σχήμα 2. 

κε σημαντική ευθύνη και δικαίωμα αποφάσεων. Παράλληλα, οι υπεύθυ
νοι της παιδαγωγικής καθοδήγησης των εκπαιδευτικών (Σχολικοί Σύμ
βουλοι) φαίνονται ότι είναι απόντες από τις σχολικές μονάδες λόγω του 
μικρού στην ουσία αριθμού τους σε σχέση με τον αριθμό των σχολικών 
μονάδων, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, οι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί εργάζονται σε ένα εργασιακό πλαίσιο όπου η πρόοδος και 
η ανέλιξη τους εξαρτάται από τα χρόνια υπηρεσίας τους, χωρίς μηχανι
σμούς επιβράβευσης της προσπάθειας, απομονωμένοι μεταξύ τους. Στη 
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δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να δυσκολεύο
νται να διορισθούν και να είναι πολλά χρόνια αναπληρωτές, μετακινού
μενοι μαζί με τους νεοδιόριστους από σχολείο σε σχολείο, γεγονός που 
δεν επιτρέπει να δημιουργηθεί ένας μόνιμος πυρήνας εκπαιδευτικών στις 
σχολικές μονάδες, ιδιαίτερα στις απομακρυσμένες περιοχές. 

Στο πλαίσιο των παιδαγωγικών δομών, ορίζονται τα Αναλυτικά και 
Ωρολόγια Προγράμματα Σπουδών, οι διδακτικές μέθοδοι και παιδαγω
γικές προσεγγίσεις, οι μέθοδοι αξιολόγησης καθώς και το κατάλληλο 
διδακτικό υλικό. Ό π ω ς φάνηκε από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 
την έρευνα αρχείου, και στο πλαίσιο αυτό η ελληνική εκπαίδευση ακο
λουθεί τις ευρωπαϊκές τάσεις με νέα ανοιχτά αναλυτικά προγράμματα, 
προώθηση των σχεδίων εργασίας, ενθάρρυνση της αξιοποίησης εποπτι
κών μέσων και νέων τεχνολογιών. Ωστόσο στο επίπεδο της σχολικής 
μονάδας οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται προβληματισμένοι και ανενημέ
ρωτοι, να ακροβατούν μεταξύ των προτεινόμενων ανοιχτών μοντέλων 
μάθησης και του εξετασιοκεντρικοΰ με γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα 
συστήματος, της δευτεροβάθμιας κυρίως εκπαίδευσης, τη βαθμοθηρία 
και την παραπαιδεία, το ένα και μοναδικό βιβλίο, το βιβλίο ΰλης στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τα πάνω από δεκαπέντε διαφορετικά 
μαθήματα στα οποία εξετάζεται η επαρκής γνώση του περιεχομένου. 
Παράλληλα, ενώ έχει θεσμοθετηθεί η περιγραφική αξιολόγηση οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παραδοσιακές μεθόδους, ενώ δηλώνουν 
ελλιπώς ενημερωμένοι. Την ίδια ισορροπία αναζητούν μέσα στο σχολι
κό πρόγραμμα και τα καινοτόμα προγράμματα τα οποία ήρθαν ως μια 
νησίδα νέων διδακτικών προσεγγίσεων. Ενώ τα 4/10 των εκπαιδευτικών 
και τα 6/10 των μαθητών έχουν συμμετάσχει σε κάποιο από τα καινοτό
μα προγράμματα, και η συντριπτική πλειονότητα τα αποτιμά θετικά και 
μάλιστα πιστεύει ότι αποτελούν μοχλό παρέμβασης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση είναι απομονωμένα, εφαρμόζονται εκτός ωρολογίου προ
γράμματος, ενώ η εφαρμογή τους υποφέρει από έλλειψη υποδομής, 
οικονομικής υποστήριξης, επαρκούς επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτι
κούς, και δυσχεραίνεται από το ανελαστικό ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Στο πλαίσιο της υλικοτεχνικής υποδομής, αναπτύσσονται και αναβαθ
μίζονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες και 
το εποπτικό υλικό. Ωστόσο η έρευνα έδειξε ελλείψεις και ανεπάρκεια 
αιθουσών, εργαστηρίων, αίθουσας πολιτιστικών εκδηλώσεων, περιορι
σμένη χρήση εποπτικών μέσων, και έλλειψη σχολικής βιβλιοθήκης. 

Όλες αυτές οι δραστηριότητες υποστηρίζονται από τους διατιθέμε
νους οικονομικούς πόρους, που όπως φάνηκε από την έρευνα θεωρού-
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ντοα ανεπαρκείς από τα μέλη της σχολικής μονάδας, ενώ σπανίως αξιο
ποιούνται άλλες πηγές χρηματοδότησης. Φαίνεται ότι η ελληνική πολι
τεία παρ' ότι δηλώνει υπέρμαχος της αποκέντρωσης, κρατά ακόμη τον 
έλεγχο μέσω της κεντρικής χρηματοδότησης. Κάτι που ωστόσο δε φαί
νεται να βρίσκει αντίθετη την εκπαιδευτική κοινότητα που φαίνεται να 
προτιμά την κρατική χρηματοδότηση και να αποφεύγει τοπικούς ή ιδιω
τικούς χρηματοδότες. Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η 
συνεχής ανανέωση αλλά και η ανάγκη για πολλαπλές πηγές και είδη 
εκπαιδευτικού υλικού, κάνει την κεντρική χρηματοδότηση και οικονομι
κή υποστήριξη της σχολικής μονάδας ολοένα και δυσκολότερο στόχο. 

Οι παραπάνω δομές του εκπαιδευτικού συστήματος δημιουργούνται, 
αναβαθμίζονται, εκσυγχρονίζονται και εξελίσσονται με τη βοήθεια 
μηχανισμών υποστήριξης, ανατροφοδότησης και μετεξέλιξης. Εκεί προ
βλέπεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών, η εκπαι
δευτική έρευνα και η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου. Ό π ω ς φάνη
κε από την έρευνα, όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συμμετάσχει σε επιμόρ
φωση, κυρίως εισαγωγική, και γι αυτό και ο μεγαλύτερος αριθμός από 
αυτούς όχι πρόσφατα. Απ' ότι φάνηκε, η επιμόρφωση παραμένει στη 
συντριπτική πλειονότητα σύντομης διάρκειας και σεμιναριακοΰ τΰπου, 
ενώ δεν έχει καταφέρει - εκτός μεμονωμένων παραδειγμάτων- να κερ
δίσει την εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία τη θεωρεί αποσπασματική 
και αναποτελεσματική, ζητώντας ταυτόχρονα επιμόρφωση συνεχή, 
συστηματική, και υποχρεωτική με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκο
ντα και έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. Είναι ενδιαφέρον ότι η εκπαι
δευτική κοινότητα δεν επιθυμεί τη σύνδεση της επιμόρφωσης με επαγ
γελματική ανέλιξη. Παράλληλα, η εκπαιδευτική έρευνα πραγματοποιεί
ται αποσπασματικά και τα αποτελέσματα της δεν κοινοποιούνται στην 
εκπαιδευτική κοινότητα με συστηματικό τρόπο. Τέλος, βασικός συντε
λεστής στους μηχανισμούς ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού συστή
ματος είναι η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία στη χώρα 
μας δεν εφαρμόζεται για περισσότερο από είκοσι χρόνια. 

Ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η αξιολόγηση έχει θεσμοθετηθεί τα τελευταία 
χρόνια, είναι ανενεργή. Ενώ όλοι συμφωνούν ότι η αξιολόγηση είναι ανα
γκαία για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική κοινότητα εμφα
νίζεται ιδιαίτερα επιφυλακτική και δύσπιστη για την αποτελεσματικότητα 
της εφαρμογής της, ενώ προτείνει μεθόδους αυτοαξιολόγησης, επιδει
κνύοντας μια επιφυλακτικότητα προς τις διαδικασίες του εκπαιδευτικού 
συστήματος, ιδιαίτερα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης. 

Τελευταία, αλλά όχι λιγότερο σημαντική σε μια δημοκρατική κοινω
νία είναι η κοινωνική αποδοχή του εκπαιδευτικού συστήματος. Είναι 
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εξαιρετικά ενδιαφέρον και πρέπει να δημιουργήσει προβληματισμό το 
γεγονός ότι το σχολείο δεν κεντρίζει το ενδιαφέρον των μαθητών, και δεν 
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους. Η εκπαιδευτική κοινότητα πιστεύ
ει ότι το ελληνικό σχολείο εξακολουθεί να παράγει κοινωνικές ανισότη
τες, δεν καλλιεργεί την ολόπλευρη προσωπικότητα των μαθητών και δε 
συμβάλλει στην επαγγελματική σταδιοδρομία τους, ενώ οι επιτυχίες στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση εξαρτάται από τα ιδιωτικά φροντιστήρια. 

Συμπερασματικά μπορεί κανείς να πει ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα 
όσον αφορά στους στόχους για την εκπαίδευση που έχουν τεθεί σε εθνικό 
επίπεδο. Δεν υπάρχει ωστόσο ακόμη επαρκής παρακολούθηση και αξιο
λόγηση της λειτουργίας των επιμέρους παραγόντων, αλλά και όπου υπάρ
χει, δεν υπάρχει μηχανισμός αξιοποίησης των αποτελεσμάτων αυτών και 
επομένως σχεδιασμός της κατάλληλης επανορθωτικής παρέμβασης. 

5.3. Διασφάλιση της ποιότητας: Συνοχή μεταξύ των παραγόντων 

Μια σημαντική διάσταση στη μελέτη για την ποιότητα της εκπαίδευ
σης είναι η αποτίμηση της διαδικασίας διασφάλισης της ποιότητας, της 
διαδικασίας δηλαδή παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης 
των στόχων της εκπαίδευσης. Μια αποτελεσματική διαδικασία διασφά
λισης της ποιότητας προϋποθέτει το συντονισμό και την ισόρροπη αλλη
λεπίδραση μεταξύ των δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, έτσι ώστε 
να μπορούν να υποστηρίξουν μια εκπαιδευτική επιλογή. Γι αυτό και η 
εκάστοτε εκπαιδευτική επιλογή δεν μπορεί παρά να διατρέχει και να 
επηρεάζει όλες τις παραμέτρους του συστήματος. Συγκεκριμένα, θα 
πρέπει όλα τα πεδία και κυρίως οι μηχανισμοί παρακολούθησης και 
υποστήριξης να λειτουργούν υποστηρικτικά προς αυτήν την ίδια κατεύ
θυνση, ιδίως όταν επιχειρείται μια νέα εκπαιδευτική επιλογή. 

Για παράδειγμα, μια εκπαιδευτική επιλογή στο παιδαγωγικό πλαίσιο, 
η.χ. στα αναλυτικά προγράμματα για να υλοποιηθεί χρειάζεται να υπο
στηρίζεται από κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό, 
ανάλογο σχολικό πρόγραμμα, ακόμη και τέτοια κατανομή σχολικού 
χώρου και χρόνου που να υποστηρίζουν την επιλογή αυτή. Ασφαλώς, η 
αξιολόγηση του μαθητή θα πρέπει και αυτή να συνάδει με τους στόχους 
του αναλυτικού προγράμματος, εφόσον αυτή αποτελεί ισχυρό εμπόδιο ή 
καταλύτη σε κάθε εκπαιδευτική επιλογή. Επίσης, το διοικητικό πλαίσιο 
θα πρέπει να υποστηρίζει την επιλογή αυτή μέσα από κατάλληλα στελέ
χη της εκπαίδευσης που θα ενημερώσουν αλλά και θα υποστηρίξουν 
τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή της αλλά και θα αφουγκραστούν 
πιθανά προβλήματα και την άποψη της εκπαιδευτικής κοινότητας έτσι 
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ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλα παρέμβαση για τη βελτίωση και την 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή. Επίσης θα μπορούσε στο διοικητικό 
πλαίσιο να αναπτυχθούν δίοδοι επικοινωνίας μεταξύ των μελών της 
εκπαιδευτικής κοινότητας και επιπλέον κίνητρα με στόχο την αποτελε
σματικότερη εφαρμογή. Επιπλέον, η εφαρμογή της επιλογής αυτής 
απαιτεί και κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, και βέβαια οικονομικούς 
πόρους που θα υποστηρίξουν είτε το κόστος ανάπτυξης της απαραίτη
της αυτής υποδομής είτε αναβάθμισης, είτε ακόμη και συντήρησης. 
Τέλος, σημαντική παράμετρος στην αποτελεσματική εφαρμογή είναι ο 
σχεδιασμός και η εφαρμογή των απαραίτητων μηχανισμών παρακολού
θησης και ανατροφοδότησης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει 
σημαντικότατο ρόλο, όχι απλά ενημερώνοντας τους εκπαιδευτικούς, 
αλλά και υποστηρίζοντας τους στη διαδικασία εφαρμογής αλλά και 
ενθαρρύνοντας την επικοινωνία μεταξύ τους, έτσι ώστε να ενισχυθεί ο 
προβληματισμός αλλά και η βελτίωση της εφαρμογής. Η εκπαιδευτική 
έρευνα έχει σημαντικό ρόλο στο να διερευνήσει την εφαρμογή, να μελε
τήσει τους παράγοντες που την επηρεάζουν, αλλά κυρίως να ενημερώσει 
την εκπαιδευτική κοινότητα και να προτείνει τρόπους βελτίωσης της 
εφαρμογής. Τέλος, η νέα αυτή εκπαιδευτική επιλογή θα πρέπει να απο
τελεί μέρος της αξιολόγησης και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου. 

Η αλήθεια είναι ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πολύπλοκη 
ομάδα δράσεων που επηρεάζουν η μια την άλλη. Κατά συνέπεια σε 
περίπτωση που μια από αυτές τις δράσεις λειτουργεί αναποτελεσματικά 
σε όποιο από τα πλαίσια της εκπαίδευσης (παιδαγωγικό, διοικητικό,...), 
εμποδίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή. Για παράδειγμα, ακόμη και 
αν τα σχολικά εγχειρίδια και η υλικοτεχνική υποδομή υποστηρίζουν μια 
επιλογή, ακόμη και αν τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας συμφω
νούν με αυτή, η εφαρμογή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν 
έχει σχεδιαστεί επαρκής επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ή σε άλλη περί
πτωση, ακόμη και αν οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και έχουν επιμορφω-
θεί, η εφαρμογή δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή ή τα κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια. Ή ακόμη και 
αν οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν και έχουν επιμορφωθεί, αν υπάρχει η 
κατάλληλη υποδομή και τα κατάλληλα σχολικά εγχειρίδια η εφαρμογή 
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν υπάρχει η κατάλληλη κατα
νομή χρόνου στο σχολικό πρόγραμμα. 

Φαίνεται λοιπόν οτι, για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευ
σης δεν απαιτείαι μόνον η εσωτερική συνέπεια της κάθε παραμέτρου, 
αλλά είναι εξίσου απαραίτητη ή ακόμη πιο σημαντική η συνεργεία των 
παραμέτρων μεταξύ τους. 
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Ό π ω ς αναδεικνύεται από τη μελέτη η απαραίτητη συνεργεία των 
παραμέτρων μεταξύ τους δεν είναι ισχυρή, για αυτό και δυσχεραίνεται 
η εφαρμογή και υλοποίηση των επιδιωκόμενων στόχων του εκπαιδευτι
κού μας συστήματος. 

Συγκεκριμένα, στο παιδαγωγικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει επι
χειρηθεί μια στροφή προς ανοιχτά μοντέλα μάθησης, με έμφαση στη δια
δικασία της μάθησης και όχι τόσο στο περιεχόμενο, τη συνεργατική και 
βιωματική μάθηση, την ενδυνάμωση του μαθητή με ανάληψη μεγαλύτε
ρης πρωτοβουλίας και αυτονομίας στη μάθηση αλλά και αυτοαξιολόγη-
σης. Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχουν αναπτυχθεί τα νέα αναλυτικά 
προγράμματα που αντικατοπτρίζουν τους στόχους αυτούς. Τα νέα αναλυ
τικά προγράμματα χαρακτηρίζονται ως ανοιχτά εφόσον αφήνουν μεγαλύ
τερη ευελιξία στον εκπαιδευτικό για την υλοποίηση των στόχων του κάθε 
μαθήματος, προτείνουν την ανάπτυξη ομαδικών διαθεματικών σχεδίων 
εργασίας και επιτρέπουν ένα ποσοστό του διδακτικού χρόνου να αξιοποι
ηθεί από τον εκπαιδευτικό ανάλογα με τις ανάγκες της τάξης του. 

Ωστόσο, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τέτοιες πρακτικές χα
ρακτηρίζουν μάλλον τη μειονότητα παρά την πλειονότητα στις σχολικές 
μονάδες. Απ' ότι φάνηκε, η προώθηση της αλλαγής αυτής δεν υποστηρί
χθηκε από τις άλλες παραμέτρους. Συγκεκριμένα, ενώ εκδόθηκαν νέα 
σχολικά εγχειρίδια που υποστηρίζουν τις ανοιχτές αυτές προσεγγίσεις, δεν 
αναμορφώθηκε ο σχολικός χρόνος έτσι ώστε να επιτρέψει πραγματικά 
την εκπόνηση διαθεματικών εργασιών, ενώ η παραδοσιακή αξιολόγηση 
του μαθητή σε συνδυασμό με την έλλειψη σχολικής βιβλιοθήκης και υπο-
στηρικτικοΰ διδακτικού υλικού, ενθάρρυνε την επιστροφή των εκπαιδευ
τικών σε παλιά μοντέλα διδασκαλίας και αξιολόγησης της μάθησης, συμ
φωνά με τα οποία δίνεται περισσότερη έμφαση στην απομνημόνευση 
και αποστήθιση παρά στην κατανόηση και τη κριτική ανάλυση. 

Επιπλέον παρ' ότι οργανώθηκαν σεμιναριακοΰ τΰπου σύντομης διάρ
κειας επιμορφωτικά σεμινάρια, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρί
θηκε ως αναποτελεσματική και ελλιπής. Παράλληλα, η υποστήριξη από 
τα στελέχη της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα από τους υπευθύνους παιδα
γωγικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των σχολι
κών συμβουλών θεωρήθηκε ελλιπής έως και ανύπαρκτη. Κατά συνέπεια 
οι εκπαιδευτικοί στέκονται αμήχανοι απέναντι στις νέες αυτές προσεγ
γίσεις μάθησης, που ενώ τους γοητεύουν και τις αντιλαμβάνονται ως 
αναγκαία παρέμβαση, από τη μια δεν αισθάνονται ικανοί να τις εφαρ
μόσουν σε συνθήκες πραγματικής τάξης αλλά και στο πλαίσιο ενός στε
νού, γραφειοκρατικού, εξετασιοκεντικοΰ χωρίς υποδομές συστήματος 
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εκπαίδευσης, παρά μόνο επενδύοντας χρόνο προσωπικό, και υπερβαί
νοντας τις στενές απαιτήσεις του συστήματος. 

Συμπερασματικά, η ποιότητα της εκπαίδευσης μπορεί να γίνει αντι
ληπτή με διαφορετικό τρόπο σε διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα η 
σε διαφορετικές χρονικές συγκυρίες. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται 
αντιληπτή η ποιότητα της εκπαίδευσης σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα 
αντικατοπτρίζεται στους στόχους που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο σε 
σχέση με τις διεθνείς τάσεις και τις εθνικές προτεραιότητες που επικρα
τούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Η οριοθέτηση της ποιό
τητας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού συστήματος, δηλαδή η κριτική 
αποτίμηση των στόχων που το εκπαιδευτικό σύστημα έχει θέσει σε εθνι
κό επίπεδο σε σχέση με τις διεθνείς τάσεις και τις εθνικές προτεραιότη
τες που επικρατούν κατά τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία αποτελεί 
τη βάση για μια μελέτη για την ποιότητα της εκπαίδευσης. Ένα υψηλής 
ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα έχει την ικανότητα, τη δυνατότητα, 
την ευελιξία αλλά και την αποφασιστικότητα, λαμβάνοντας υπόψη και 
το βαθμό της κοινωνικής αποδοχής, να επαναπροσδιορίζει τους στόχους 
του. Η αποτίμηση της ποιότητας, δηλαδή η αποτίμηση του βαθμού υλο
ποίησης των στόχων που έχουν τεθεί σε εθνικό επίπεδο για κάθε μια από 
τις παραμέτρους, του εκπαιδευτικού συστήματος, είναι εξίσου σημαντι
κή διάσταση μιας μελέτης για την ποιότητα. Ένα υψηλής ποιότητας 
εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζει εσωτερική συνέπεια δηλ κάθε παρά
μετρος υλοποιείται στο μικρο-επίπεδο συμφωνά με τους στόχους που 
έχουν τεθεί. Τέλος, η διαδικασία διασφάλισης της ποιότητας, η διαδι
κασία δηλαδή παρακολούθησης και υποστήριξης της υλοποίησης των 
στόχων της εκπαίδευσης, είναι η τελευταία αλλά και πιο σημαντική διά
σταση μιας μελέτης για την ποιότητα της εκπαίδευσης, εφόσον αυτή 
αποτελεί το μηχανισμό με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα υποστη
ρίζει τη συνάφεια των στόχων των διαφορετικών παραγόντων του εκπαι
δευτικού συστήματος μεταξύ τους, το μηχανισμό με τον οποίο το εκπαι
δευτικό σύστημα υποστηρίζει την υλοποίηση των στόχων των παραγό
ντων του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και το μηχανισμό με τον 
οποίο η λειτουργία του ενός παράγοντα επηρεάζει τη λειτουργία των 
υπολοίπων. 

Ένα υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό σύστημα έχει τη δυνατότητα να 
διασφαλίσει το συντονισμό και την ισόρροπη αλληλεπίδραση μεταξύ 
των δομών του έτσι ώστε να μπορούν να υποστηριχθούν οι επιλογές σε 
εθνικό επίπεδο. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση αυτής της 
δυνατότητας είναι η ανάπτυξη μηχανισμού ή μηχανισμών που θα επι-
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τρέπουν την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του σχεδιασμού 
και την μέτρηση του βαθμού επίτευξης των στόχων. Η σταθμισμένη από 
τα ερευνητικά δεδομένα επισκόπηση αλλά και η ίδια η εμπειρία του 
τριετούς ερευνητικού προγράμματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για 
την «Διερεύνηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος πρω
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», οδηγούν στην υιοθέτηση 
της ακόλουθης παραδοχής: η προώθηση και η διασφάλιση της ποιότη
τας στην εκπαίδευση αποτελεί μια συνθέτη στρατηγική διαδικασία, η 
οποία μπορεί να υποστηριχθεί επιστημονικά και παιδαγωγικά από το 
Τμήμα Ποιότητας της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με 
τη δημιουργία Παρατηρητηρίου Ποιότητας, δηλαδή ενός σταθερού 
μηχανισμού τεκμηρίωσης και διαδικασίας συνεχούς παρακολούθησης, 
ελέγχου, ανατροφοδότησης και διαμόρφωσης της ποιότητας στην πρω
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η θεσμοθέτηση μηχανισμών 
ελέγχου και διασφάλισης της ποιότητας στην εκπαίδευση μπορεί να 
καλλιεργήσει και να διευρύνει τη δημιουργία ενός άλλου εκπαιδευτικού 
πολιτισμού και μιας κουλτούρας για την ποιότητα στην εκπαίδευση. 
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49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

64. 

65. 

66. 

67. 

68. 

69. 

70. 

71. 

72. 

73. 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΦΥΛΛΟΥ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΛΑΤΥΚΑΜΠΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 

33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΛΜΥΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΑΣΙΛΙΚΉΣ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΝΑΤΟΥ 
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ 

28ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

80ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΑΧΑΝΑ 

3ο ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Τ.Ε.Ε. ΛΑΓΚΑΔΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΟΥΜΈΝΙΣΣΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΦΛΑΜΟΥΡΙΆΣ 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΛΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΙΓΙΝΙΟΥ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΡΩΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

3 

3 

12 

2 

6 

5 

11 

11 

8 

12 

1 

7 

3 

6 

12 

3 

Αγροτικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αστικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΘΕΣ/Α 

ΘΕΣ/Α 

ΘΕΣ/Β 

ΘΕΣ/Β 

ΘΕΣ/Β 

ΘΕΣ/Β 

ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΕΛΛΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΠΙΕΡΙΑΣ 

ΣΕΡΡΩΝ 
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74. 

75. 

76. 

77. 

78. 

79. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

86. 

87. 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

98. 

99. 

100. 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΡΆΚΛΕΙΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

10ο ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΙΟΥ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 
ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ 

Ιο Τ.Ε.Ε. ΘΗΡΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΦΑΛΟΥ 

12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ 

Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΑΓΚΑΔΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΧΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΣΩΠΟΥ 

2ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 

3ο Τ.Ε.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΘΕΣΠΙΩΝ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

3ο ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΕΧΙΝΑΙΩΝ 

Ιο Τ.Ε.Ε. ΛΑΜΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΡΑΒΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΚΡΗΤΗ 

ΝΟΤΙΟ 
ΑΙΓΑΙΟ 

ΝΟΤΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

ΝΟΤΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

ΝΟΤΙΟ 

ΑΙΓΑΙΟ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

6 

12 

4 

12 

2 

6 

2 

12 

7 

3 

8 

6 

6 

12 

6 

5 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

Αγροτικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Ημιαστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

Αστικό 

Αγροτικό 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΣΕΡΡΩΝ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΧΑΝΙΩΝ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΘΗΡΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΘΗΡΑΣ 

ΚΩ 

ΡΟΔΟΥ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΦΘΙΏΤΙΔΑΣ 

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 


